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1.1. Apresentação

O termo “desenvolvimento comunitário” é frequentemente relacionado a intervenções 
participativas que promovem autoajuda e prestação de serviços (GILCHRIST, 2009, p.23), é 
ainda, a interação com pessoas no intuito de ajudá-las a construir entendimento e coope-
ração entre indivíduos e grupos capacitando-as a fazer mudanças nas próprias vidas e para 
o bem maior (Bartley apud GILCHRIST, 2009, p. 23). Assim, seja para superar uma fase de 
crise ou problemas recorrentes, cidadãos que participam ativamente na sociedade promovem 
ações que almejam a superação de obstáculos para o crescimento social e humano. Valores 
de trabalho coletivo, ajuda mútua e resolução criativa de problemas são empregados em 
comunidades rurais e metropolitanas em muitos países, por agentes públicos, de ONG´s ou 
da própria comunidade a fim de fortalecer as redes sociais locais, promover a cidadania e 
o desenvolvimento. Estas comunidades que são capazes de reorganizar elementos em 
novos, criando, melhorando e gerenciando novas e mais sustentáveis maneiras de viver 
podem ser definidas como “comunidades criativas” (MERONI, 2007).

Fruto do método de design aplicado a serviços, o projeto Egbé (pronuncia-se “êbé”), que 
significa “comunidade” na língua Ioruba, é um serviço de comunicação em redes sociais 
locais que tem como objetivo a articulação de discussões sobre problemas comuns a sua 
população e a organização de ações que envolvam a cooperação comunitária para a melhoria 
da qualidade de vida nos bairros onde está inserido. O funcionamento do serviço se dá 
de forma descentralizada, dividindo a cidade em bairros ou subáreas de atuação onde 
a comunidade tem maior oportunidade do contato pessoal, avançando das interações à 
distância oferecidas pelo serviço até a promoção de ações populares.

A criação de serviços através da abordagem do design pretende torná-los mais úteis, usáveis 
e desejáveis, direcionando o foco do projeto às interações do usuário com o sistema. Partindo 
deste entendimento, o Egbé foi projetado para atuar através de pontos de contato¹ variados, 
canais de comunicação que pretendem atingir uma parte significativa da população. Para 
tanto, recorre-se a tecnologias de baixo custo e alta disponibilidade, como a internet e o 
SMS² e, além destes, é proposto um sistema de murais comunitários aproveitando muros e 
espaços ociosos nos bairros, a que chamaremos Zunzunzum. Estes murais surgem a partir 
de ações direcionadas a jovens, com parcerias de ONG´s e associações, em que se propõem 
a exploração crítica do bairro através de um jogo de desafios. Com o apoio destas parcerias, 
as ações iniciam com a distribuição de kits com câmeras descartáveis e diários, que serão 
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² Short Message Service – Serviço 
de mensagens curtas (160 a 
255 caracteres a depender da 
tecnologia disponível) oferecido 
por empresas de telefonia móvel.

¹ Cada ponto de contato fornece 
uma experiência ao usuário, 
funcionando como peças de um 
quebra-cabeça que o conectam 
a um dos elementos oferecidos 
pelo serviço, podendo estas peças 
ser construídas por produtos ou 
outros serviços. A experiência 
completa do usuário é dirigida 
pela interface do serviço. Projetar 
essa interface significa alinhar 
todos os pontos de contato ao 
conceito proposto (MORITZ, 
2005, p.44).



usados para registrar a realização dos desafios, além de um estêncil que será usado na 
confecção do mural pelos próprios jovens como proposta de último desafio. 

Na plataforma disponível na web os usuários se conectam e interagem com outros usuários 
do mesmo bairro, podendo levantar discussões de interesse coletivo, como problemas da 
administração pública, questões de convivência, cidadania, etc. As discussões são guiadas por 
uma metodologia simples que envolve a identificação do problema, sugestões de solução, 
organização e mobilização até a promoção da ação propriamente dita. Toda a movimentação 
que ocorre na interface web é distribuída via SMS aos usuários do bairro cadastrados no 
serviço e é oferecida na mesma interface a possibilidade de imprimir informativos (cartazes 
A4 e folhetos) sobre estas movimentações, para fixação nos murais comunitários. 

O serviço procura estimular a sociedade civil em geral a discutir e agir em prol da mudança 
social como forma de alcançar um estado de cidadania ativa, dando atenção especial à 
ONG´s e jovens envolvidos em movimentos sociais por considerá-los importantes agentes 
criativos. O serviço não pretende interferir nas interações entre usuários através do sistema, 
porém, define termos legais de uso que determinam limites éticos que não devem ser 
burlados, compartilhando assim, o papel de moderador com os próprios usuários. Desta 
maneira, o Egbé é uma ferramenta política e se posiciona a favor das comunidades mais 
carentes e da mudança nos padrões sociais brasileiros atuais, reservando-se o direito de 
ser um serviço para uso exclusivo do interesse coletivo. Somente assim, oferecem-se ferra-
mentas técnicas e metodológicas para que agentes criativos organizem e estimulem suas 
comunidades, de forma livre e democrática, à mudança social.

1.2. Justificativa

O povo tem existência e consciência próprias, controladas e reprimidas (BOFF, 1986, p.5) 
por uma estrutura social que, por função habitual e vocação, lhe nega a identidade. A 
exploração que acontece aos despossuídos – a exemplo dos negros, índios, homossexuais e 
tantos outros destituídos de seus direitos mais básicos – é fruto de uma mecânica perversa 
de imposição de valores classistas e supressão de oportunidades, fatores que ganham uma 
moldura étnica através da história brasileira. É justamente pela existência dessa identi-
dade latente, que o caminho para uma sociedade igualitária deve passar pela educação. 
A educação a que se refere trata-se do autoconhecimento e do sentido de pertencimento, 



trata-se de uma série de mudanças que podem ser alcançadas através da comunicação e 
interação dentro das próprias comunidades e que, como todo processo educativo, objetiva 
a autonomia do educando.

Existem diversos exemplos pelo mundo de comunidades que foram capazes de se organizar 
e agir para resolver os problemas comuns. As comunidades criativas são formadas por 
pessoas normais que conseguiram compartilhar suas ideias e aproveitar a oportunidade que 
tiveram para realizar mudanças incríveis nas suas comunidades. Para Meroni (2007, p.11), 
dar suporte às ações destas comunidades com atividades e plataformas instrumentais, 
significa ajudá-las a agir de forma mais fluente e eficiente, eliminando fatores de distúrbio 
e maximizando os satisfatórios. Entre os casos de comunidades criativas abordados na sua 
pesquisa, Meroni (2007) aponta ainda para dois importantes fatores em comum; estas 
comunidades estão profundamente enraizadas em um local ao mesmo tempo em que estão 
conectadas a redes de iniciativas similares. É com base no senso de identidade e coesão 
comunitária e através da comunicação, da partilha de ideias e experiências, que as pessoas 
tendem a entender e confiar uma nas outras, sendo esta a fundação para a ação coletiva.

A criatividade a que o termo “comunidade criativa” se refere baseia-se na inovação desen-
cadeada no contexto real de necessidades, recursos, princípios e capacidades (MERONI, 
2007, p.09). Mas, nessa perspectiva, a atual sociedade baseada na tecnologia não atende 
as demandas sociais, pois entende como inovação a agregação de mais tecnologia. Assim, 
dá mais atenção aos meios do que aos fins e não funciona como ferramenta facilitadora 
na busca de soluções para os verdadeiros problemas. Para Papanek (1995, p.64), a função 
do design é dar alternativas reais e significativas às pessoas, envolvendo-as nas soluções 
de seus próprios problemas, ainda que para isso, tornem-se seus próprios designers.

O serviço Egbé busca funcionar como uma ferramenta de comunicação e como tal é um 
potencial meio de ação política. Assim, pretende-se ampliar o seu alcance social ao utilizar 
canais variados e acessíveis, e otimizar os efeitos das interações sociais entre usuários ao 
propor limites geográficos às discussões. Essas características levam, dentro de uma realidade 
de bairro, à diversificação de público – no sentido que a grupa em uma mesma interface 
usuários de perfis socioculturais diferentes, pois não é incomum no Brasil encontrar bairros 
onde classes sociais variadas dividem o mesmo espaço – ao tempo que limitam os temas e 
soluções às proporções onde a articulação e mobilização popular encontram menos obstá-
culos; nas ruas, bairros, etc. 



Pelo baixo custo e grande alcance que proporcionam, a internet e o SMS se mostram inicial-
mente indispensáveis, porém, fazem parte de uma realidade intangível, onde os usuários 
podem desfrutar do conforto do anonimato e da crítica vazia que não leva à solução. 
Já através das ações de criação e dos próprios murais Zunzunzum, é proporcionado aos 
jovens participantes a chance de conhecerem melhor os traços culturais e sociais de sua 
vizinhança, além de abrir um importante canal de comunicação para o bairro. Um processo 
que ajuda na formação da identidade cultural destes jovens agentes e que sinaliza aos 
próprios moradores a existência dessa comunidade.

A atenção especial com os jovens se justifica a medida que este é o grupo social que mais 
sofre com a violência fruto das desigualdades sociais. Segundo o mapa da violência 2011 no 
Brasil (WAISELFISZ, 2011), as chamadas causas externas – sendo os mais comuns homicídios, 
acidentes de trânsito e suicídios – são responsáveis por 73,6% das mortes de jovens entre 
15 e 24 anos, sendo que deste total os homicídios respondem por mais da metade. Entre 
os estados que demostram crescimento acentuado no número de homicídios esta a Bahia, 
que entre os anos de 1998 a 2008 apontou um crescimento de mais de 280%, notando-se 
ainda o avanço da violência para o interior, a ponto de o município de Simões Filho ser 
considerado o mais violento do estado. Entre as várias causas apontadas para estes valores 
esta o crescimento descontrolado e a falta da presença do poder público nestas áreas, dos 
quais se subentende o baixo investimento em educação e a desestruturação das comuni-
dades. Desta maneira, trabalhar com esse público não serve apenas para implantação do 
serviço, mas demonstra-se também como necessidade para o envolvimento destes jovens 
em algo significativo e para a disseminação da cultura participativa na sociedade. 

1.3. Objetivos

1.3.1. Geral

Este projeto objetiva o design de um serviço de apoio a comunicação entre indivíduos e 
organizações no âmbito dos bairros e subáreas de uma cidade, no sentido de estimular a 
cidadania ativa através da viabilização de discussões e a articulação de ações que envol-
vam a cooperação comunitária para a melhoria da qualidade de vida.



1.3.2. Específicos

 » Projetar o sistema de funcionamento do serviço apontando atores e etapas de interação 
entre usuário e sistema.

 » Determinar diretrizes projetuais para futura prototipação da interface web.

 » Criar protótipos dos kits sonda cultural – kit com objetos para registro dos desafios 
propostos aos jovens –, para aplicação.

 » Determinar plano de atividades e adaptações necessárias para prototipagem e teste da 
primeira fase do projeto em parceria estabelecida com o projeto “Bibliocicleta: biblioteca 
itinerante” do designer Augusto Leal.

 » Aplicar, a título de teste, o protótipo da primeira fase do serviço (aplicação de kits e 
desafios) aos jovens participantes do projeto através de oficina.

1.4. Métodos

1.4.1. Métodos de abordagem

Na primeira fase da coleta de dados os métodos usados foram a pesquisa bibliográfica e 
a análise comparativa de dados levantados através de entrevistas não-estruturadas com 
jovens usuários de mídias sociais e líderes de organizações não governamentais.

Na fase final abordada neste projeto, os conceitos são aplicados às amostras intencionais 
da população representadas por jovens participantes de organizações sociais – trabalho 
elaborado em parceira com o projeto de replicação da “Bibliocicleta” do designer Augusto 
Leal em Simões Filho – e que, a partir de conceitos de design colaborativo, ajudam a analisar, 
testar e alterar as soluções propostas.



1.4.2. Métodos de procedimento

Para o desenvolvimento foi utilizado a metodologia sugerida por Schneider et al (2010, p.126) 
e que envolve quatro passos: (1) exploração, (2) criação, (3) reflexão e (4) implementação. 
O primeiro refere-se a coleta e análise de dados afim de estabelecer um problematização 
do sistema, o segundo propõe a geração de ideias e definição de um conceito central, o 
terceiro sugere o teste e revisão do conceito proposto e o quarto a produção e aplicação 
da solução encontrada. Apesar da sequência dos passos proposta, a metodologia é cíclica 
e iterativa, sendo por vezes necessário voltar a algum passo para validar conceitos, coletar 
novos dados, gerar mais soluções, testar, etc (Figura 1).

Figura 1 - Metodologia projetual. 
Apesar de ser representada como 
uma linha constante, o método 

permite que fases aconteçam 
paralelamente ou que se retorne 

a fases anteriores quando 
necessário o que formaria na 
realidade um desenho muito 

mais complexo. 

ExploraçãoCriação

Reflexão Implementação



Propõe-se que o método de design para serviços seja participativo, inserindo o usuário 
no processo tanto de funcionamento, quanto de criação do próprio serviço. No caso deste 
projeto, que iniciou-se em outro país, a distância geográfica não permitia o contato com o 
público-alvo da pesquisa, acarretando no seu desenvolvimento inicial a partir principalmente 
de conhecimento teórico e das entrevistas. No entanto, a inserção do usuário é indissociável 
no design, ainda mais de um serviço social. É por isso, que na fase de reflexão – quando 
ocorrerá o teste da primeira fase do projeto – se pretende envolver os participantes na 
avaliação do que foi proposto, permitindo-se assim, como citado acima, retornar a fases 
anteriores de coleta de dados e geração de ideias. Espera-se com isso, que as opiniões e 
expectativas dos envolvidos no serviço – usuários, colaboradores, parceiros, etc – ajudem 
na transformação desse projeto em algo útil, usável e significativo.



PROBLEMATIZAÇÃO2

É possível notar alguns dos problemas e desigualdades sociais do Brasil com uma simples 
caminhada na rua. Porém, com um olhar mais cuidadoso, também é possível notar a exis-
tência de serviços e soluções inovadoras, criadas e dirigidas por pessoas comuns em suas 
comunidades, que vão de encontro aos padrões de consumo e individualismo, adotando 
maneiras inovadoras e solidarias de reorganizar os recursos a sua volta. A existência destas 
comunidades criativas (MERONI, 2007) esta intimamente relacionada à identidade local 
e a formação de redes de contato, inclusive com outras iniciativas semelhantes.  A grande 
potencialidade das redes é a conexão entre as pessoas, permitindo que elas compartilhem 
ideias, consolidem relações, troquem bens e serviços, e cooperem (GILCHRIST, 2009, p.61). 
Segundo Gilchrist (2009, p.63), através da conversa, da troca de ideias e de experiências, 
formam-se relações de confiança, que são a base para ação coletiva. Assim, as redes 
informais são essenciais para a mudança social, uma vez que a reflexão de novas ideias 
encorajam a experimentação e a criação de novos paradigmas. 

2.1. O serviço Egbé

Através do design do serviço Egbé, se propõe a articulação desse processo a medida que 
o seu produto final funciona como plataforma para a formação de redes sociais geogra-
ficamente localizadas e como conexão destas a outras redes do mesmo gênero. Assim, o 
serviço destina-se a toda sociedade civil, mas, em uma sociedade onde as relações inter-
pessoais estão desgastadas pela baixa qualidade de vida, violência, desigualdades sociais, 
etc, o desafio de criar meios interativos de comunicação entre indivíduos que em geral não 
se conhecem, é criar um processo didático e democrático, que envolva o reconhecimento 
da identidade cultural e a promoção da cidadania como hábito. Por isso mesmo, o projeto 
foca inicialmente o trabalho junto a organizações que promovem ações sociais e jovens que 
participem destas ações, pois possuem conhecimento das demandas locais, estão imersos 
na rede local e possuem motivação para a mudança.

2.2. Egbé em Simões Filho

Devido ao tamanho e complexidade no design de um serviço social, além das limitações 
de tempo e orçamento, decidiu-se que a abordagem para este projeto se restringirá a 



desenvolvimento e teste – representando na metodologia os passos de exploração, criação e 
reflexão – da fase inicial do serviço, incluindo apenas diretrizes projetuais das fases seguintes. 
Esta fase inicial, intitulada “Identidade” e detalhada na seção de concepção do projeto, 
foi escolhida por ser essencial para o funcionamento e implantação do serviço, e ainda, 
envolver o trabalho direto com a comunidade, fundamental para o entendimento das inte-
rações promovidas pelo serviço. Dessa forma, em parceria com o projeto de replicação da 
“Bibliocicleta: Biblioteca itinerante” do designer Augusto Leal³ com apoio da instituição 
social Casa da Fraternidade, pretende-se trabalhar com quinze jovens da cidade de Simões 
Filho, indicados por cinco instituições – entre ONG´s e associações – de bairros variados. 
Estes jovens participarão de oficinas com carga horária de 60 horas, divididas em três 
momentos semanais onde se pretende explorar, entre outras coisas, o estudo do método 
de design aplicado a realidade local e culminam na construção do produto “Bibliocicleta” 
(Figura 2). O projeto Egbé se insere neste contexto como uma das oficinas iniciais que busca 
estimular a sensibilidade destes jovens para as potencialidades dos seus respectivos bairros, 
através da exploração, registro fotográfico e criação do mural Zunzunzum.

³ Assim como este projeto, a 
“Bibliocicleta” surgiu como 
trabalho de conclusão do Augusto 
no curso de design da escola de 
Belas Artes da UFBA em 2009 
e se desenvolveu como projeto 
pessoal, ganhando prêmios 
e participando de bienais. 
Atualmente, através de edital 
público de incentivo a leitura, 
o projeto recebeu recursos 
para sua replicação através de 
oficinas com jovens carentes de 
Simões Filho.

Figura 2 - Primeiro modelo 
desenvolvido da Bibliocicleta.     
A carroça é toda feita de 
canos de PVC e materias 
reaproveitados, facilitando sua 
execução e diminuindo custos. 
Fonte: http://www.bibliocicleta.
com.br em 20 de Janeiro de 2012.



Apesar de o serviço ser projetado para funcionar de forma autônoma, o trabalho com 
parceiros que possuem maior contato com as especificidades socioculturais locais aumenta 
a probabilidade de participação comunitária e sucesso do serviço. Possivelmente estas 
aplicações requererão adaptações que permitam o funcionamento do serviço dentro da 
proposta pedagógica da instituição parceira e, portanto, cada caso de implementação deve 
ser estudado.

2.3. Aspectos práticos de produção e implementação

Os itens que formam o kit – câmera descartável, mapa, adesivos, bloco de notas e molde 
vazado – são em geral de baixa complexidade e produzidos através de impressão simples. 
No caso do molde vazado, a produção em grande escala pode ser feita industrialmente 
através de corte eletrônico ou em máquina apropriada, ou ainda, pode ser confeccionada a 
mão em pequenas quantidades. Já a máquina descartável, que é o item mais dispendioso 
do kit, pode ser encontrada no comércio local ou adquirida diretamente de distribuidores, 
depois recebe uma nova embalagem de papel e após uso deve ter o filme revelado, sendo 
possível a reutilização da carcaça com um novo filme. Os filmes podem ser transformados 
diretamente em fotos digitais, reduzindo muito os custos com revelação. Na segunda 
fase do projeto, a interface web deve ser desenvolvida em tecnologias atuais apropriadas, 
sendo as mais prováveis o PHP para a programação junto com banco de dados MySQL e o 
XHTML com CSS para a formatação do conteúdo.  Além da criação inicial da plataforma, 
estão previsto gastos com manutenção e eventuais atualizações. Os requisitos técnicos 
para o servidor de hospedagem da interface, assim como para o sistema de distribuição de 
mensagens do tipo SMS, carecem ainda de avaliação técnica e de custos.

Por se tratar de um serviço, os produtos citados são apenas o meio de se entregar a propos-
ta de valor ao usuário. Assim, o maior insumo do serviço Egbé são as pessoas envolvidas 
nos seus diferentes processos, que abrangem o contato com as organizações parceiras, 
montagem e aplicação dos kits, monitoramento dos participantes, processamento dos 
dados coletados e avaliação dos resultados da primeira fase, além da atualização, manu-
tenção e moderação da interface web. Tudo isso exige uma equipe multidisciplinar 
preparada e motivada, que fazem parte das projeções e objetivos futuros deste projeto. 
Um orçamento estimado foi elaborado considerando a aplicação do serviço em um contexto 



de cidade pequena, com a participação de 5 a 15 jovens de 5 bairros/áreas diferentes e em 
parceria com uma ou mais instituições. Foi considerado a necessidade de 4 profissionais 
das áreas de desenvolvimento de softwares, marketing ou comunicação e de design, traba-
lhando em regime de 40 horas semanais por 4 meses, dos quais foi considerado o período 
de desenvolvimento da interface web, contato e articulação com as instituições parceiras, 
aplicação da primeira fase e análise do uso do serviço (Tabela 1).

Rubricas Descrição Qt.
Valor 

unt. (R$)
Total (R$)

Material de consumo

Câmeras descartáveis (KODAK 27 poses com 
Flash)

5 16,00 80,00

Material impresso (bloco de notas, embalagem 
da câmera, mapa e adesivos)

5 15,00 75,00

Revelação filme 5 2,00 10,00

Gastos com visitas técnicas (transporte e 
alimentação)

32 20,00 640,00

Serviços de terceiros - 
pessoa física

Analista de sistemas/ Desenvolvimento 1x4 2.500,00 10.000,00

Analista de marketing/ Comunicação 1x4 2.500,00 10.000,00

Designer Sênior 1x4 4.000,00 16.000,00

Designer Júnior 1x4 1.200,00 4.800,00

Serviços de terceiros - 
pessoa jurídica

Internet e telefonia 1x4 200,00 800,00

Escritório (aluguel e luz) 1x4 1.000,00 4.000,00

Servidor dedicado 1x4 100,00 400,00

Material permanente e 
equipamentos

Computador (Intel Core I3, 4gb RAM, 520gb HD) 4 1.100,00 4.400,00

Multifuncional (scanner e impressora) 1 150,00 150,00

Equipamento de escritório (cadeiras, mesas, etc) 1 3.000,00 3.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO (R$)    54.355,00

Tabela 1 - Orçamento estimado 
para realização do serviço.
Fonte: ROBERT HALF, Salary 
Guide 2011-2012. Disponível 
em: http://www.roberthalf.com.
br/guia-salarial. Acessado em 15 
Nov 2011.



O design de serviços é uma abordagem interdisciplinar que envolve métodos e ferramentas 
de várias disciplinas, mostrando-se mais como uma nova maneira de pensar o design, do 
que exatamente uma nova disciplina (SCHNEIDER et al, 2010, p.29). Esse direcionamento 
permite que profissionais do design utilizem seus conhecimentos do método projetual no 
desenvolvimento de serviços mais úteis, usáveis e desejáveis. Para tanto, Schneider et al 
(2010, p.34) sugere que o serviço siga cinco princípios:

CONCEPÇÃO DO PROJETO3

1. Centrado no usuário. 

O serviço deve ser entendido e projetado pela perspectiva do usuário, considerando suas 
reais necessidades e desejos; 

Necessidades

Desejos

Tendências

Objetivos

Restrições

Requisítos
Usuário 



2. Co-criativo. 

Todos os indivíduos decisivos para o serviço devem ser incluídos no processo de design. 
Estes atores incluem os próprios usuários, parceiros, fornecedores e funcionários da orga-
nização que presta o serviço;

3. Sequencial.

O serviço deve ser percebido como uma sequencia de ações inter-relacionadas criando a 
sensação de continuidade e direcionando o usuário passo a passo até a conclusão;

Usuário Designer Empresário



4. Evidenciado.

Cada passo de um serviço intangível deve estar evidente para o usuário. Para isso, devem 
ser visualizados em forma de objetos ou sugestões físicas – a primeira evidência do serviço 
de telefonia, por exemplo, é o barulho no telefone;

5. Holístico. 

Todos os aspectos do serviço devem ser considerados, formando um todo coeso. O uso 
da identidade visual nos pontos de contato e a frequente comunicação com o usuário, 
o mantém seguro de que o serviço esta funcionando.



A partir destes princípios, seguiu-se a fase de exploração proposta no método projetual, 
a fim de se levantar dados que problematizassem o projeto. Para obtenção e análise dos 
dados, o design de serviço utiliza-se de diversas técnicas e ferramentas de disciplinas 
correlatas, sendo uma das abordagens mais utilizadas a pesquisa etnográfica. Este método 
de pesquisa derivado das ciências sociais esta intimamente relacionada ao processo de de-
sign, oferecendo material de referência sobre o cotidiano das pessoas, suas preocupações, 
motivações, etc (SCHNEIDER et al, 2010, p.109). No caso deste projeto, a coleta inicial de 
dados se deu através de entrevistas não estruturadas com líderes de organizações sociais 
e da aplicação de questionários com jovens usuários de mídias sociais. As perguntas das 
entrevistas abordaram principalmente a maneira como surgiram as organizações, como se 
dá o contato com a comunidade, as dificuldades nesse processo e o papel do voluntariado 
no trabalho que fazem. Já os questionários foram aplicados a usuários de mídias sociais 
que responderam questões objetivas e subjetivas sobre os bairros onde moram, suas 
relações com os vizinhos, suas percepções sobre os problemas e potenciais da comunidade e 
o tipo de atitude que tomam como cidadãos.

3.1. Personas

A partir destes dados foi possível criar as chamadas “personas”, que são perfis fictícios 
representando um grupo particular baseado em interesses comuns. Estes grupos fazem 
parte dos possíveis atores no serviço e criar um personagem com características específicas 
com as quais o designer possa interagir ajuda a visualizar cenários de projeto, como será 
demonstrado adiante. Por este se tratar de um projeto social, que em teoria envolveria a 
participação de toda a sociedade, as personas foram criadas como quatro grandes grupos 
de forma bastante generalista e simplificada, descrevendo características básicas, suas 
possíveis contribuições ao serviço e suas possíveis necessidades específicas. São elas:



Jovens estudantes

 » Jovens de classe média e baixa são potenciais agentes de 
mudança. Tem maior proximidade com novas tecnologias, 
em especial as mídias sociais, tem mais tempo livre, muitos 
são politicamente engajados e são mais abertos a ações 
criativas.

 » Oferecem principalmente força de trabalho criativo, sendo 
potenciais participantes/alvos de ações comunitárias.

 » Sofrem mais com a falta de identidade cultural e com 
a violência, exigindo uma abordagem mais inclusiva e 
didática no sistema.

ONG´s, Associações, Cooperativas

 » Grupos e organizações que fomentam algum tipo de ativi-
dade comunitária (socioeconômica).

 » Ao divulgarem seu trabalho, servem de referência e estimulo 
para outras comunidades. Além de terem contato direto e 
privilegiado com uma determinada comunidade, servindo 
como apoio em outras atividades comunitárias.

 » Pequenas iniciativas precisam precisam ser reconhecidas e 
divulgadas para conseguir apoio financeiro e organizacional 
(donativos e voluntariado).



Profissionais liberais

 » Profissionais de diversas áreas, preocupados com o 
desenvolvimento social e econômico do lugar onde vivem. 
Normalmente em fase de estabilidade financeira e formação 
de família.

 » Se interessam em partilhar seus conhecimentos e ideias 
em prol da qualidade de vida. São boas fontes de discus-
são, projetos e parcerias.

 » Possuem pouco tempo disponível e só se envolvem direta-
mente em ações concretas e planejadas.

Empresas

 » Empresas que já possuem alguma estratégia de ação social 
ou tenham interesse específico no desenvolvimento local.

 » O capital privado é uma grande fonte de patrocínio e 
suporte material para ações sociais.

 » Normalmente só investem em organizações bem estrutu-
radas ou em projetos próprios, sob contratos específicos. 
Buscam benefícios indiretos (visibilidade para a marca ou 
“melhora econômica” local).



3.2. Análise de Similares

Também foi feita uma análise de serviços semelhantes com o intuito de entender suas 
características de funcionamento, bem como de avaliar suas qualidades e defeitos. 
Esta análise de similares é importante para evitar erros de serviços concorrentes e enxer-
gar possibilidades de inovação. Para este projeto foi feito analise de dois serviços que se 
assemelham ao Egbé; o OpenIDEO e o Cidade Democrática4. 

OPENIDEO - www.openideo.com 

A IDEO, um empresa de design americana, criou esta plataforma online para pessoas criativas 
em geral compartilhem suas ideias e projetem juntas soluções para os desafios lançados. 
OpenIDEO inclui uma variada gama de pessoas no processo de design através da inspiração, 
conceituação e avaliação. É uma plataforma colaborativa, inclusiva e centrada na comuni-
dade de usuários. 

ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA 

 » Metodologia simplificada e direcionada com prazos estabelecidos, que guia as ações 
dos usuários. 

 » Processo inclusivo e democrático onde todos os usuários podem colaborar, comentar e 
avaliar as próprias ideias e de outros. 

 » A IDEO possui outras ações sociais e disponibilizam notícias e materiais didáticos 
pertinentes as discussões na plataforma. 

 » A plataforma se integra com outras mídias sociais permitindo inclusive conectar na plata-
forma utilizando uma conta dessas mídias, o que amplia a abrangência do serviço. 

 » Para o usuário cadastrado é oferecido algumas ferramentas de apoio, como marcadores 
de propostas que mais gosta, lista dos desafios que participou e um tipo de “pontuação” 
de suas participações. 

4 Fontes: www.openideo.com e 
www.cidadedemocratica.org.br. 

Acessadas em 10 de Outubro 
de 2011.



 » Os projetos são avaliados pelos pró-
prios usuários através de questionários 
formulados pela OpenIDEO. 

 » As discussões levantadas e briefings 
são criados e lançados pelo serviço 
interno da OpenIDEO. 

 » As propostas de projeto que foram 
selecionadas ao final do processo são 
levadas à avaliação dos parceiros da 
OpenIDEO, responsáveis por executar 
ou não o projeto. 

 » Apesar de ser completamente aberta, 
a plataforma não garante a participação 
direta dos prováveis beneficiados pela 
execução do projeto, limitando as dis-
cussões a visões dos projetistas. 

 » A plataforma se limita ao ambiente 
virtual da web.

Figura 3 – Página principal de 
www.openideo.com



BRIEFING 

Os desafios são elaborados pelo serviço 
interno da OpenIDEO de acordo com a 
demanda de outras instituições parceiras. 
Para cada desafio é elaborado um briefing 
(Figura 4.1) com vídeos, imagens e links 
para situar os usuários antes de seguirem 
para a primeira fase da metodologia. As 
fases da metodologia podem variar de 
projeto para projeto, mas no geral, se 
resumem a cinco: inspiração; conceituação; 
avaliação; anúncio dos conceitos vencedores; 
realização. A barra de progresso fica bem 
destacada e vai se preenchendo a medida 
que o processo avança, indicando ao usuário 
exatamente qual a fase atual e quanto tem-
po falta para acabar o prazo (Figura 4.2).
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Figura 4  – Página de briefing.



INSPIRAÇÃO 

Mais uma vez os próprios administradores 
da plataforma dão um direcionamento para 
os usuários. Na fase inspiração eles indicam 
quais conceitos devem ser pesquisados e 
relacionam inspirações de projetos anteriores 
(Figura 5.1). Os posts dos usuários são 
relacionados (Figura 5.3) de acordo com os 
filtros estabelecidos e representados nas tags 
(Figura 5.2). Os usuários podem adicionar 
imagens, textos, vídeos, links, e outros usuá-
rios podem fazer comentários e “aplaudir”.

Figura 5  – Página principal da 
fase de inspiração
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CONCEITUAÇÃO

Funciona basicamente como a fase de 
inspiração e na página inicial ficam listados 
todos os posts dos usuários. Nos posts os 
usuários (Figura 6.2) tentam definir seus 
conceitos de solução e defendem a sua 
ideia (Figura 6.1). É possível compartilhar 
essas ideias através de diversas mídias 
sociais bem facilmente (Figura 6.3). 
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Figura 6  – Página de uma 
proposta de projeto.



AVALIAÇÃO

Se muitas propostas são feitas, é feito uma triagem das que foram mais “aplaudidas” e 
estas são levadas à avaliação pelos usuários. Esta avaliação é feita através de um questio-
nário elaborado pelo serviço interno da OpenIDEO (Figura 7) e levanta aspectos relevantes 
do projeto. Depois do período de avaliação, são publicados os resultados (Figura 8) e os 
melhores colocados são levados para avaliação dos parceiros e possível execução. 

Figura 7  – Formulário de 
avaliação.

Figura 8  – Resultados da 
avaliação de um conceito.



CIDADE DEMOCRÁTICA – www.
cidadedemocratica.org.br

O site Cidade Democrática é a principal 
iniciativa do Instituto SEVA. Trata-se de 
uma plataforma criada como suporte para 
pessoas de todo Brasil apontem problemas 
ou propostas sobre sua cidade. A ideia é 
que os usuários levantem questões perti-
nentes a qualidade de vida nas cidades e 
compartilhem ideias.

ASPECTOS GERAIS DO SISTEMA

 » O sistema é de fácil utilização, inclusivo 
e democrático, onde os usuários podem 
comentar sobre as propostas e problemas 
postos por outros usuários.

 » É possível direcionar as propostas e 
problemas a nível de estado, cidade e 
em alguns casos até bairros.

 » Existem categorias de usuários: cidadão, 
parlamentares, organizações, igrejas, etc.

 » Os posts são relacionados através de 
tags com outros posts.

 » É possível distribuir as informações 
através de outras mídias sociais, e-mail, 
entre outros.

Figura 9  – Página principal de 
www.cidadedemocratica.org.br



 » Cada usuário pode ter o seu “observatório”, 
que corresponde a uma área do site onde 
se pode acompanhar posts relacionados a 
lugares ou tags específicas.

 » A interação entre usuários se limita aos 
comentários nos posts.

 » O sistema não proporciona ferramentas 
para o desenvolvimento das discussões 
em ideias concretas e planos de ação.

PÁGINA DO USUÁRIO

Após o usuário conectar no sistema, a 
primeira página exibida oferece a maior 
parte das interações possíveis. Além do 
menu de navegação (Figura 10.1), que 
permite acesso à outras áreas do site, é 
oferecido a possibilidade de adicionar um 
problema ou uma proposta (Figura 10.6). 
Nos dois casos o usuário é levado por três 
passos que envolvem a definição do post, 
localização (estado, cidade ou bairro) e 
divulgação em outras mídias sociais.

Os posts mais recentes são relacionados 
em lista (Figura 10.5) e clicar para ver o 
post completo, comentar e “apoiar”.

5 7

6
1

2

4

3

Figura 10  – Página principal do 
usuário cadastrado



SISTEMA DE FILTRO

Os filtros propostos (Figura 10.7 e no detalhe 
da Figura 11) permitem que os posts sejam 
separados por tipo (problema ou proposta), 
pela categoria de usuários autores (cidadão, 
empresa, organização, etc) ou pela locali-
zação (estado, cidade e bairro). Conforme é 
especificada a localização (Figura 11.2 e no 
detalhe abaixo) as estatísticas e usuários 
mudam (Figura 11.3 e no detalhe abaixo), 
restringindo a rede aos usuários relacionados 
àquela localização.
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Figura 11  – Detalhes dos filtros 
de discussão.



3.3. Requisitos e restrições de projeto

A partir desses dados foi possível definir os requisitos e restrições projetuais.

Requisitos do design de serviço:

 » Pontos de contatos diversificados que atinjam os diferentes perfis de usuários 
identificados;

 » Fácil acesso e replicação dos pontos de contato;

 » Integração com outras mídias sociais.

Restrições do projeto:

 » Baixo custo e baixa complexidade de uso dos pontos de contato.

 » Contato e levantamento do perfil da comunidade através do trabalho com jovens, 
mediado por organizações.

 » Delimitação de áreas de implantação com base na divisão administrativa de bairros.

3.4. Identidade visual

Apesar do foco deste trabalho não envolver o desenvolvimento das estratégias de comunica-
ção do serviço, foi antecipada a necessidade de definição de alguns elementos da identidade 
visual que norteariam o projeto gráfico dos pontos de contato. Assim, paralelamente ao 
desenvolvimento dos conceitos centrais do serviço, passou-se a busca de referências 
imagéticas que os representassem, resultando em um quadro que dentre outras coisas 
ilustra as ideias de “comunidade” e “ação”. Estes princípios do serviço se relacionam 
semanticamente com dois conceitos encontrados: o de mosaico, como a união de peças 
diversas que formam uma imagem em conjunto; e a pintura com as mãos, como ato 
criativo, de produção e trabalho (Figura 12).



Do processo de abstração destes dois conceitos foi definido um estilo gráfico espontâneo 
e caligráfico à tipografia e ao signo da marca, como é demosntrado no diagrama da marca 
que estabelece suas proporções (Figura 13). Definiu-se também uma paleta de cores sortidas, 
tendendo para tons pastéis que ajudam na composição em contraste com a cor principal – 
um meio termo entre ciano e verde, mais escuro que as outras (Figura 14).

Figura 12  – Quadro semântico: 
pintura com a mão e mosaico. 

Fontes: http://www.google.
com/imghp?hl=en&tab=wi . 

Acessado em: 02 de Novembro 
de 2011.

Figura 13  – Diagrama de 

construção da marca. 



3.5. Desenvolvimento e sistematização do serviço

No início do processo de design já se contava com o entendimento de que a solução buscada 
envolveria as dimensões necessárias à atividade cidadã, por considerar como cidadão 
o sujeito ativo na resolução dos problemas e no desenvolvimento comunitário. Em um 
processo abstrato de delimitação destes “requisitos” necessários à cidadania ativa, 
definiu-se: a identidade, como sentido de pertencimento e identificação com os aspectos 
socioculturais presentes em uma determinada localidade; a conexão entre indivíduos, que 
dialoga com a identidade, mas refere-se muito mais às relações interpessoais que constroem 
redes sociais; e por fim, a ação, ainda não no seu sentido prático como atividade, mas como 
consciência, plano e predisposição para tal. Estas dimensões são consideradas essenciais, 
pois se acredita que são responsáveis por um conjunto de desdobramentos que culminam 
na atividade propriamente dita, criadora e transformadora que é (Figura 15). Mais adiante 
estes conceitos serviram como divisão do serviço com o intuito de facilitar a organização e 
o entendimento das ações tomadas ao longo de sua aplicação em uma comunidade, além 
de guiarem o uso de determinados pontos de contato. Como citado anteriormente, neste 
projeto focou-se na fase de identidade, por considerá-la indispensável para implantação, 
entendimento e aprofundamento das interações promovidas por este serviço.

Figura 14 – Paleta de cores.



Esse foi o primeiro delineamento conceitual do serviço, porém, com os dados coletados, foi 
possível uma análise crítica e o desenvolvimento do seu funcionamento. Assim, partiu-se 
para a geração de ideias de solução, onde foi utilizado de forma simplificada o modelo DGSE: 
discovery, generetion, synthesis, enterprise (Spirits of Creation apud MORITZ, 2005, p.119). 
A primeira fase deste modelo consiste no levantamento de pontos importantes a serem 
considerados na geração de soluções, como problemas e oportunidades específicas, a 
segunda fase é a geração livre de ideias, a terceira funciona como filtro para as ideias mais 
relevantes e plausíveis, e na última fase faz-se uma análise crítica das ideias do ponto de 
vista mercadológico, no sentido de apontar quais realmente poderiam funcionar como 
serviço de uma empresa (Figura 16). 

Identidade

ConexãoAção

Cidadania
Ativa

Figura 15 – Entende-se que 
a atividade cidadã surgi de 

três dimensões: Identidade, 
Conexão e Ação.



Para colocar as ideias geradas em perspectivas reais foram utilizadas duas ferramentas de 
desenvolvimento: os cenários de projeto e a jornada do usuário. Segundo Schneider et al 
(2010, p.184), os cenários de projeto são estórias criadas com detalhes suficientes para 
explorar um determinado aspecto do serviço.  Esta ferramenta foi especialmente útil para 
entender o papel de cada ator dentro do serviço e identificar possíveis pontos de contato. 
Desta maneira, foi identificada a necessidade de contato direto com os jovens através de ONG’s 
e associações, além da possibilidade futura de desdobramento da sonda cultural em formato 
digital para celulares e da necessidade do compartilhamento com outras mídias sociais 
(Figura 17).

Já o mapa da jornada do usuário proporciona uma visualização estruturada da experiência 
do usuário (SCHNEIDER et al, 2010, p.158). Assim, é possível perceber a evidência do serviço 
– pontos de contato com os quais o usuário interage – e a sequência do serviço – ações do 
usuário que geram determinadas reações do sistema e o direcionam a conclusão (Figura 18).

Descoberta Geração Síntese Empreendimento Figura 16 – Modelo DGSE para 
desenvolvimento de ideias.





Figura 17 – Cenários de projeto.



Figura 18 – Mapa da jornada 
do usuário





Através destas ferramentas foi possível apontar potenciais e fraquezas da estrutura do serviço, 
amadurecendo as ideias iniciais de forma coerente as restrições e requisitos definidos na 
etapa de exploração. Dessa forma, segundo Schneider (2010, p.130), a fase de geração de 
ideias não é sobre evitar erros, mas ao contrário, deve-se explorar as ideias e aprender o 
máximo com os erros, evitando que problemas conceituais apareçam na fase de implementa-
ção. A geração de ideias deve sempre ser baseada na compreensão da problemática e em 
estratégias definidas, e ainda assim, ser livre, inovadora e visionária (MORITZ, 2005, p.133).

Assim, o serviço ficou dividido nas três respectivas fases: identidade, conexão e ação. Cada 
uma contendo pontos de contato e interações específicas. O funcionamento de cada uma 
dessas fases será detalhado nas seções seguintes. 

3.6. IDENTIDADE: oficina participativa com jovens

O conceito desta fase é o reconhecimento de aspectos socioculturais dos bairros que estarão 
na área de atuação do serviço. O levantamento desses dados é melhor obtido através da 
exploração crítica do bairro pelos próprios moradores, pois estes são capazes de fornecer 
dados etnográficos não mensuráveis, permitindo um entendimento mais amplo das dinâmicas 
sociais locais. Apesar de se propor a atingir um público de diferentes classes econômicas, 
o serviço dá atenção maior às comunidades mais carentes e busca trabalhar com apoio de 
organizações sociais locais na escolha de jovens para os papéis de exploradores. Além de 
fornecerem dados que balizarão as discussões na interface web – como será abordado no 
detalhamento da segunda fase do projeto –, os jovens passam a conhecer aspectos do seu 
bairro que talvez ainda não conheçam, construindo, em um processo que não se encerra 
com esta atividade, um entendimento da identidade cultural local que só é alcançada 
através deste exercício de olhar crítico. Assim, a proposta é envolver estes jovens na im-
plantação do serviço através de um processo participativo, que renda crescimento pessoal, 
retorno positivo para a comunidade, além de dados e novas ideias para o projeto.

Segundo Sanders et al (2010), uma metodologia de design participativo deve ser elaborada 
adaptando o uso de ferramentas e técnicas ao contexto e de acordo com seus propósitos. 
Argumenta ainda que estas ferramentas tem o uso otimizado quando usados em combinação 
e que a situação ideal é criar um plano ou oficina que contemple os três tipos de atividade: 
fazer coisas tangíveis; conversar, contar e explicar; e agir, encenar e jogar. Neste sentido, é 



proposta uma tabela (Tabela 2) que ajuda a analisar as ferramentas e técnicas dentro dos 
aspectos de propósito: preparar, investigar, entender e gerar; e dos aspectos de contexto: 
individual, em grupo, presencial e online. 

Formas Propósito Contexto

Técnicas e ferramentas
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Atividade “E se...”: um tipo de jogo 
colaborativo que defini possibilidades 
para o futuro.

• • • • •

Kit sonda cultural: conjunto com 
câmera e material impresso para registro 
do cumprimento dos desafios propostos.

• • • • •

São propostas duas atividades com o intuito de ambientar os jovens nos temas do projeto 
e de investigar suas realidades. A primeira atividade pretende exercitar a imaginação dos 
participantes sobre um futuro possível, enquanto tenta definir seus papéis na construção 
desse futuro. Chamado de “E se...”, essa atividade é uma variação de oficina bastante 
conhecida na pesquisa de design e funciona junto com um quadro estrutural que é preenchido 
com as ideias e opiniões dos participantes, seguindo três momentos distintos: a fase de 
crítica, quando são levantados problemas dentro de temas variados; a fase de fantasia, 
quando são sugeridas ideias e possíveis soluções para os problemas citados anteriormente; 
e a fase de implementação, quando são identificados obstáculos e estimados os recursos e 
ações necessárias para realizar essas soluções (BRANDT, 2006, p.6). 

A segunda atividade é o uso da “sonda cultural”, que são geralmente usadas como ferramentas 
de pesquisa etnográfica. Podem ser elaboradas de diversas maneiras, mas no geral, são 
constituídas de material explicativo e de registro dos dados que se quer coletar, formando-se 
um kit. É comum encontrar nestes kits câmera fotográfica descartável e bloco de notas, 
um material genérico que serve para registro de variados tipos de atividade. Normalmente 
esse kit é distribuído pra um grupo que represente o público alvo da pesquisa e depois de 

Tabela 2 - Análise de técnicas e 
ferramentas segundo propósito 
e contexto (Modificado de 
SANDERS et al, 2010, p.3).



Figura 19 – Sondas culturais. 
Fontes: http://imd.dundee.ac.uk/
degshows/2007/jennyk/ e http://
www.coroflot.com/nourmalaeb/

Portal/2#scroll . Acessado em: 23 
Setembro de 2011.

devolvido aos pesquisadores os dados são analisados. As grandes qualidades das sondas 
culturais são o baixo nível de interferência do pesquisador, a possibilidade de coletar dados 
do cotidiano do grupo pesquisado e o baixo custo (Figura 19).

No caso do Egbé, o kit contém uma câmera descartável, um mapa impresso do bairro onde 
os jovens participantes moram e com informações sobre a atividade, adesivos, um bloco 
de notas e um molde vazado. Ele é distribuído para os jovens, em equipe ou individualmente, 
que passam a receber diariamente via SMS desafios sobre temas variados do seu universo, 



como educação, meio ambiente, saúde, lazer, etc. As mensagens devem buscar um tom 
impessoal e estimulante, além de prever diferenças contextuais, como demonstram os exemplos: 

 » “No seu bairro tem biblioteca? Ache a biblioteca mais próxima, leia um livro e nos 
conte o que achou dele! Não se esqueça de fotografar!”;

 » “Já encontrou a biblioteca? Não? Nos conte como você resolveria esse problema. E ah! 
Peça um livro emprestado para aquele seu vizinho!”. 

A proposta é que os jovens cumpram no mínimo seis destes desafios, na ordem e ritmo 
que quiserem. Junto com o mapa haverá estas e outras instruções para uso do kit. 

Por conta do limite de fotogramas das câmeras, o ideal é que os jovens cumpram os 
desafios tirando de três a quatro fotos durante o processo e comentando no bloco sobre 
as fotos que tiraram, usando o número do fotograma como referência. Posteriormente, 
no mapa, os jovens devem indicar com os adesivos o local de onde foram tiradas as fotos 
e outras áreas de interesse. Já o molde vazado, destina-se ao último desafio proposto, a 
criação do mural comunitário. Com o nome Zunzunzum, o mural funciona como evidência 
física da ação e como importante canal de comunicação na comunidade, sendo implantado 
em qualquer área ou muro e de uso livre pelos moradores, que devem se ater apenas 
ao guia de bom uso disponível na interface web. A partir do quinto desafio mensagens 
são enviadas paralelamente com o intuito de lembrar ao participante do cumprimento 
do desafio “zunzunzum” e da devolução do material junto a sua organização de origem. 
Os dados coletados pelos participantes serão analisados e filtrados através de critérios 
de qualidade mínima – relevância e de qualidade de imagem no caso das fotografias e 
ortografia no caso de textos em geral – e formarão o perfil do bairro na interface web, 
contando com as indicações no mapa, fotografias e comentários feitos no diário, assim 
como dados dos autores.



3.6.1. Construção e especificação do kit sonda cultural

As câmeras descartáveis foram adquiridas no comércio local e são da marca KODAK, possuem 
flash e 27 poses. A embalagem foi desenhada especificamente para este modelo, impresso em 
papel Couchê 150 g/m², recortadas e montadas nas câmeras manualmente (Figura 20).

Figura 20 - Recorte e montagem 
de embalagem da câmera. Fonte: 

Registrado pelo autor em 21 de 
Outubro de 2011.

O protótipo do molde vazado foi construído em papel Kraft 200 g/m², recortado manualmente 
e foi projetado em formato A3 (29,7 cm x 42,0 cm) para que o desenho de referência para o 
recorte pudesse ser impresso facilmente (Figura 21). Além do nome “ZUNZUNZUM”, o molde 



possui o link para os termos de uso na interface web do Egbé e recortes laterais que se encai-
xam de forma única, o que facilita a montagem na hora da aplicação (Figura 21).

Figura 21 - Recorte e teste do 
molde vazado. Fonte: Registrado 
pelo autor em 21 de Outubro 
de 2011.



O bloco notas tem o seu miolo impresso em papel Sulfite 70 g/m² com capa em 120 g/m² 
e encadernação do tipo wire-o no formato 9,5 cm x 13,8 cm. O mapa, que completa o kit 
(Figura 22), pode ser facilmente impresso no formato A3 em papel Sulfite ou Couchê de 
120 g/m². As marcações no mapa podem ser feitas com canetas coloridas ou pode ser 
fornecido adesivos coloridos junto com o kit.

Figura 22 - Principais itens 
do kit; mapa, bloco, câmera e 

molde vazado. 
Fonte: Registrado pelo autor em 

21 de Outubro de 2011.



3.7. CONEXÃO: comunicação e redes de contato

A fase “conexão” tem como intuito principal estimular a formação de redes de contato entre 
os moradores através dos seguintes canais de comunicação: internet, SMS e do mural comu-
nitário Zunzunzum, resultado da ação anterior. Estes canais foram escolhidos por permitir o 
acesso e a participação por diferentes perfis de cidadãos, devendo para isso, estar articulados 
em conjunto. A proposta do serviço é ser uma plataforma social interativa, portanto, a parti-
cipação dos usuários é essencial tanto para a movimentação dos canais, quanto para a sua 
criação e manutenção, como é o caso dos murais Zunzunzum. Segundo Gilchrist (2009, p.61), 
para o desenvolvimento comunitário as redes são importantes pois: proporcionam canais de 
comunicação; facilitam a ação coletiva; sustentam parcerias; dão suporte ao engajamento 
dos cidadãos; promovem coesão; e criam oportunidades para reflexão e aprendizado.

Apesar da importância do SMS como tecnologia acessível e barata, e do mural Zunzunzum 
como forma de comunicação legítima, sem intermediários e essencialmente comunitária, 
é no site do Egbé que estarão disponíveis a maioria das funcionalidades do serviço. Para 
ter acesso as funcionalidades da interface, o usuário deve se cadastrar no Egbé ou estar 
cadastrado em outro serviço web que permita compartilhamento de dados – a exemplo 
do Facebook e outras mídias sociais –, evitando assim que seja necessário fazer uma nova 
conta. Em todos os casos, ao se conectar pela primeira vez, o usuário tem de definir a 
cidade e o bairro onde mora, sendo esta e outras configurações alteráveis posteriormente. 
Essa definição limita as redes de contato no espaço virtual em semelhança a limitação 
geográfica real. Assim, um usuário cadastrado como morador de determinado bairro, ao 
se conectar a interface, a princípio estará em contato apenas com outros usuários deste 
mesmo bairro, podendo alterar esta configuração para outros bairros a qualquer momento.

Um problema recorrente em projetos de aplicações como essa é a falta ou o excesso de 
funções no sistema. A falta gera desinteresse do público, já o excesso o torna complicado 
de usar. Para evitar os extremos é preciso focar nas funções principais e considerar sempre 
o que pode ser deixado de fora. Para isso, neste projeto foi utilizado um esquema de prio-
rização sugerido por Porter (2008, p.23), chamado de AOF: atividades, objetos e funções. 
Aplicações que focam em uma atividade possibilitam que o usuário domine a sua mecânica 
mais facilmente. Ao definir a atividade principal é importante distinguir entre: objetivos, 
o que se pretende alcançar; atividades, o conjunto de tarefas para alcançar o objetivo; e 
tarefas, as ações específicas que formarão a atividade (Tabela 3). 



Atividade Principal

Objetivo Atividade Tarefas

Cidadania ativa Política

 » Abrir discussões;
 » Estabelecer contatos; 
 » Interagir (incentivando,   

compartilhando ideias, etc);
 » Propor ações comunitárias.

Segundo Porter (2008, p.31) os objetos sociais são o que direcionam as atividades numa 
aplicação social, ou seja, os objetos sociais são os “temas” que motivam e definem as 
interações – como exemplo, em um site que vende livros as ações serão direcionadas a este 
tema. Ao contrário do que se possa pensar, as redes sociais não são feitas apenas de pessoas, 
são os objetos sociais que mediam as conexões entre elas. Depois de identificar a atividade 
primária e os objetos relacionados a ela, é possível definir quais as funções do sistema ao 
considerar quais ações com cada objeto são úteis para o usuário. Cada ação possível com um 
objeto pode ou não se tornar uma função do sistema (Tabela 4).

Objetos
Funções do sistema

Objetos Ações possíveis

Discussões

 » Iniciar
 » Comentar
 » Compartilhar

 » Criar uma nova discussão
 » Adicionar comentários e inspirações 

(com vídeos e imagens)
 » Imprimir em formato cartaz
 » Compartilhar

Propostas de ações

 » Sugerir
 » Planejar
 » Apoiar
 » Comentar
 » Compartilhar

 » Criar proposta de ação (objetivos e 
condições) a uma discussão

 » Participar da ação
 » Adicionar comentários
 » Imprimir em formato cartaz
 » Compartilhar

Projetos realizados ou em 
atividade

 » Preencher
 » Comentar
 » Compartilhar
 » Inspirar-se

 » Adicionar vídeos e imagens
 » Relacionar como inspiração
 » Adicionar comentários
 » Imprimir em formato cartaz
 » Compartilhar 

Tabela 3 - Definição de atividade 
principal. Modificado de: 

PORTER, 2008, p. 27.

Tabela 4 - Objetos sociais, ações 
e funções da interface. Modificado 

de: PORTER, 2008, p. 39.



Com a definição dos objetos e das funções principais é possível determinar a estrutura do 
site e partir, através de princípios de arquitetura da informação, à elaboração do mapa do 
sistema (Figura 23). A arquitetura da informação é o processo de estruturar sistemas que 
preveem a organização na forma como o conteúdo é apresentado, o fluxo da navegação, a 
otimização da pesquisa e a categorização da informação de maneira significativa ao usu-
ário. O mapa do sistema demonstra como a interface web limita ou direciona as ações do 
usuário estabelecendo o fluxo de informação. Porém, a representação limitou-se as prin-
cipais funções, havendo ainda um gama de possibilidades interativas entre usuários que 
devem ser consideradas. Ferramentas devem ser disponibilizadas para que estas interações 
aconteçam de forma adequada aos envolvidos e de acordo aos termos de uso.

Figura 23  - Mapa do sistema. 
Fonte: Registrado pelo autor em 
15 de Outubro de 2011.



Outro fator a ser considerado é a motivação dos usuários ao uso do sistema. De acordo com 
Porter (2008, p.96), para manter os usuários motivados no uso da aplicação é necessário 
notar dois pontos importantes: (1) identificar as razões do uso e (2) criar interfaces que 
deem suporte e encorajem essa motivação. Dessa maneira, a interface pretende ressaltar 
a singularidade de cada usuário através da identificação de sua participação no sistema 
com conexão fácil a página com seu perfil, onde, além de algumas informações pessoais, 
haverá as estatísticas de participação. Ressalta-se também o senso de eficácia criado pela 
mecânica do sistema, que de forma didática direciona e incentiva as discussões ao processo 
de proposta e de ação efetiva. Por fim, com a contextualização do espaço virtual através 
do perfil da comunidade – com as informações coletadas pelos jovens na primeira fase do 
projeto – espera-se que exista uma identificação do usuário com esse grupo social. Todas 
essas características incentivam a interação entre os usuários e, portanto, a geração de 
capital social4, que representa um importante recurso na articulação das redes sociais locais.

Uma decisão tomada no design de uma aplicação social gera uma série de reações dos 
usuários, muitas delas imprevistas. O comportamento dos usuários entre eles e deles com 
a interface, formam o que é considerado um sistema complexo adaptativo, pois se verifica 
que o comportamento do conjunto se diferencia do individual e suas características – entre 
elas as regras sociais – se adaptam as necessidades. Essa inteligência que emerge da inte-
ração é chamada de inteligência coletiva (PORTER, 2008, p.128). Essa dinâmica demonstra 
que uma aplicação social deve acompanhar essas mudanças, tomando durante o projeto 
decisões que priorizem o coletivo e atualizando as funcionalidades sempre que necessário.

3.8. AÇÃO: o papel dos agentes na ação popular

Em todo movimento popular, ainda que surja de grupos populares não formalizados, há o 
papel dos articuladores. Não é um posicionamento necessariamente de liderança, mas são 
indivíduos específicos que possuem a habilidade, o capital social e as conexões necessárias 
para promover uma ideia. Tanto para Gilchrist (2009) quanto para Boff (1986), esses “agentes” 
comunitários são importantíssimos no trabalho popular, pois tomam o papel pedagógico 
de organizadores dos recursos sociais e incentivadores da conscientização cidadã. Sejam 
de origem “externa” ou “interna”, para Boff (1986, p.5) estes agentes devem passar por 
um processo de conversão, assumindo a classe a que pertencem – no sentido de classe 

4 A teoria do capital social 
tenta determinar as regras nas 

conexões entre os indivíduos 
através de uma metáfora 

econômica, onde a geração 
deste “capital” se daria nas 

interações humanas baseadas 
na boa vontade, simpatia, 

companheirismo, etc. O capital 
social seria assim, uma forma 
de quantificar a confiança em 
um determinado indivíduo ou 

comunidade (GILCHRIST, 2009).



dominante e classe oprimida como desdobramentos do trabalho intelectual e do trabalho 
manual respectivamente –, rompendo com o modelo alienado e a mentalidade opressora 
em que geralmente estão inseridos, mantendo assim, apenas valores humanos e culturais 
úteis a libertação popular. Esse é um processo que se dá com o próprio trabalho popular.

Como dito anteriormente o serviço Egbé tem por objetivo servir como plataforma para 
que essas articulações aconteçam. Assim, os “agentes” são os principais colaboradores 
e usuários do serviço e espera-se que a sua atuação e incentivo a participação popular 
sejam facilitadas. Além disso, a preocupação em envolver jovens na fase de exploração do 
bairro busca justamente despertá-los ao seu papel como questionadores e fazê-los notar 
os problemas da realidade local, mas sobretudo, as potencialidades da sua comunidade. 

Enfim, a fase “ação” simboliza o exercício da atividade cidadã, o cumprimento das propostas 
elaboradas através da discussão democrática sobre um problema comum. Uma luta que 
só cabe ao povo, pois é através dela que confrontam o medo da consciência, medo que os 
conduz a tomar o papel de opressores ou permanecer no de oprimidos. A superação deste 
medo não garante a solução das questões sociais por si, mas dá condição essencial 
para tal; a liberdade (FREIRE, 1987).

3.9. Prototipagem do serviço e teste

Após a definição do fluxo interativo e do papel dos atores nestas interações é possível a 
visualização detalhada de todo o serviço. Essa esquematização visual do sistema é chamada 
de blueprint (Figura 24) e sua principal finalidade é guiar a prototipação ou implantação do 
serviço. Nele são apontadas as ações que o usuário toma, o “palco” onde esta interação 
acontece – ou seja, os pontos de contato com o serviço –, as reações do prestador do serviço 
e suas interações internas necessárias para atender a demanda do usuário, além das 
evidências geradas nestes processos. Inclui ainda, as relações de atividade e passividade 
das interações, representadas graficamente pela direção das setas, como no caso em que o 
usuário recebe uma evidência física ou gera uma. Para Safer (2007), o blueprint é importante 
por tornar visual os diversos momentos do serviço, que podem constar desde os primeiros 
contatos com o usuário através de estratégias publicitárias até o acompanhamento pos-
terior ou durante a entrega da proposta de valor oferecida pelo serviço, formando assim, 
uma linha temporal.
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Figura 24  - Blueprint completo 
do serviço Egbé. 



Alcançado este nível de detalhamento, é importante um momento de teste dos conceitos 
propostos, o que esta representado na metodologia como a fase de reflexão. Para Schneider 
(2010, p.132), testes de um serviços compartilham da mesma dinâmica de testes com 
produtos – testar, melhorar o protótipo e testar novamente até que sejam alcançadas as 
expectativas ou retorne-se a problematização do projeto – porém, lidar com a intangi-
bilidade do serviço demanda métodos distintos daqueles implementados em produtos.  
Ambos, Saffer (2007) e Schneider (2010), concordam que uma vez que o processo e as 
pessoas envolvidas são o que formam o serviço, este só realmente existe quando começa 
a ser usado. Por isso, os autores sugerem uma abordagem de prototipação com o  uso da 
interpretação e técnicas teatrais que, inseridas em um contexto próximo da realidade de 
aplicação do serviço, permitem demonstrar com clareza aos usuários o funcionamento do 
mesmo. Esta abordagem permite assim, uma análise tanto do ponto de vista da usabilidade 
quanto dos aspectos emocionais nas interações promovidas pelo serviço.

No caso de um serviço social como este, decidiu-se que a prototipagem com abordagem 
interpretativa não alcançaria a fidelidade de dados desejada e que a implantação da primeira 
fase em contexto bastante específico e limitado seria uma opção viável e mais adequada. 
A oportunidade surgiu ao tomar conhecimento do  trabalho social de replicação do projeto 
“Bibliocicleta: Biblioteca itinerante” do designer e colega Augusto Leal. Este trabalho 
elaborado em parceria com a professora Milana Oliveira e a instituição social Casa da 
Fraternidade na cidade de Simões Filho, trata-se de oficinas de design voltadas para 
jovens entre 12 e 17 anos – indicados por outras ONG’s e instituições sociais da cidade 
–, que devem ser exercitados a pensar em soluções para os problemas dos seus bairros 
através do método de design, além de construírem o produto “Bibliocicleta”. Os concei-
tos explorados pela fase “Identidade” do serviço Egbé se alinham perfeitamente com 
a proposta das oficinas, uma vez que ambos procuram estimular os jovens à percepção 
crítica das potencialidades dos seus bairros, em especial ao que concerne aos recursos 
humanos. 

Assim, exigiu-se pouca adaptação entre os métodos utilizados nas oficinas e a fase 
“Identidade” da forma como foi projetada e detalhada anteriormente. A construção dos kits, 
assim como a sua aplicação foi feita pelo próprio autor. 



1. Através de parcerias, jovens 
participantes de trabalhos 
sociais recebem o kit sonda 
cultural...

2. ...o kit contém câmera, bloco 
de notas, mapa e adesivos, 
além do molde vazado.

3. Eles recebem os desafios e 
mensagens de incentivo dia-
riamente por sms ao longo de 
uma semana...

4. ...e para cumprir estes desafios 
eles precisam explorar o bairro 
e conhecer os vizinhos.

5. No último desafio eles usam o 
molde vazado para criar o mu-
ral comunitário zunzunzum...

6. ...que é de uso livre para todos 
da comunidade divulgarem 
suas ideias.

Storyboard - Fase IDENTIDADE



4.1. Didática da oficina e da aplicação do protótipo

Os parâmetros didáticos usados na oficina foram definidos por Augusto e Milana de acordo 
com as questões socioculturais locais e em afinidade com certos preceitos éticos de convívio 
e comportamento da instituição Casa da Fraternidade. A oficina aconteceu durante um 
mês às segundas, quartas e sextas-feiras das 14 às 17 horas, horário que foi dividido em 
momentos teóricos e práticos. Nos momentos teóricos, se discuti de maneira participativa 
principalmente questões sobre sociedade e design, estimulando os jovens a fazerem 
conexões lógicas entre os conhecimentos que já possuem e o novo conteúdo. O design foi 
trabalhado de maneira simples, demonstrando-se sua aplicação nos produtos e como fer-
ramenta para a solução de problemas gerais, sempre aproveitando de exemplos próximos 
da realidade dos participantes. As atividades práticas são bem variadas e tentam explorar 
o potencial criativo dos alunos, como na construção de um mural artístico, nas oficinas de 
leitura, além da própria construção da “Bibliocicleta” que servirá para as instituições das 
quais os garotos fazem parte.

Uma dessas atividades práticas foi a prototipagem da fase “Identidade”, que se deu logo 
no segundo dia de oficina por ser considera uma atividade interessante para incitar a 
participação dos jovens e exercitar o olhar crítico sobre as condições socioculturais que 
vivem. Assim, a sala foi dividida em 3 equipes de 3 integrantes e 1 equipe de 2 integrantes, 
respeitando o espaço dos bairros onde moram e afinidades pessoais. Foram coletados os 
nomes e números de telefone móvel dos integrantes – nem todos possuíam um aparelho, 
mas ficou combinado a propagação da informação pelos outros membros do grupo – e 
seguiu-se à apresentação do kit através de explicação verbal e demonstração de uso da 
máquina fotográfica e dos outros componentes do kit, inclusive de como aconteceria os 
envios dos desafios por SMS, os seus temas e a relação de cada um destes com uma cor 
específica, representadas nos adesivos que acompanhavam o kit. Foram dados exemplos 
de desafios e como deveriam ser cumpridos e registrados. Os desafios foram enviados 
para o celulares indicados pelos jovens do dia 19 (Sábado) até o dia 24 (Quinta-feira) de 
Novembro de 2011 (Tabela 5), seguindo o padrão; desafio pela manhã e mensagem de 
incentivo pela tarde. 
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Data Tema Mensagem

Sábado 
19/11

Lazer

“DESAFIO LARANJA: Como você se diverte no seu bairro? Cada integrante pode 
tirar 1 foto mostrando como se diverte!”

“Estão se divertindo hoje? Cada um tem seu jeito de se divertir, não esqueçam de 
fotografar e anotar tudo! Amanhã tem mais!”

Domingo 
20/11

Cidadania

 “DESAFIO AZUL: Bom dia! Hoje você deve procurar alguém que trabalhe para o 
bem do bairro. Anote e fotografe o que ela faz!”

“Mesmo pequenos trabalhos fazem a diferença e qualquer um pode ser um bom 
cidadão fazendo a sua parte. Já encontraram alguém?” 

Segunda-feira 
21/11

Meio 
ambiente

“DESAFIO VERDE: Que tal plantar uma árvore depois do colégio? Pode usar 
qualquer semente que quiserem, mas tem que fotografar!”

“A natureza é vida que temos que preservar! Plantar uma árvore não dá trabalho e 
faz bem pro mundo!”

Terça-feira 
22/11

—
“Os desafios ficam mais fáceis e divertidos de superar quando fazemos em grupo. 
Chamem os amigos, hoje é dia de cumprir os desafios que faltam!”

Quarta-feira 
23/11

Educação

“DESAFIO ROSA: O que te ensinaram de mais importante? Por quê você acha isso 
importante? Se quiser tire uma foto de quem te ensinou isso!”

“Estamos sempre aprendendo com os outros e também podemos ensinar. Lembrem 
que o grupo todo deve participar dos desafios!”

Quinta-feira 
24/11

Sonhos

 “DESAFIO AMARELO: O que você sonha para o seu bairro? Cada integrante pode 
mostrar o que gostaria de mudar no seu bairro.”

“Amanhã, tragam seus sonhos de melhora para a comunidade e o material dos 
outros desafios!”

Tabela 5 - Desafios e mensagens 
enviadas por SMS.



A aplicação em conformidade com a oficina exigiu algumas adaptações desta fase do projeto. 
O exercício “E se...”, sugerido como atividade anterior a aplicação dos kits, foi deslocada 
para um momento posterior para se encaixar no cronograma de aulas. Também, por conta 
da média de idade baixa, por volta dos 14 anos, decidiu-se que a construção do mural 
Zunzunzum deveria acontecer posteriormente como uma atividade acompanhada, porém, com 
as constantes faltas dos alunos o cronograma se apertou, exigindo o abandono desta proposta.

Os resultados obtidos com a prototipagem da fase “Identidade” do serviço Egbé foram 
analisados a partir da perspectiva dos jovens envolvidos, da ONG parceira e do serviço 
em si, notando-se quais foram os ganhos para cada um destes atores envolvidos, além de 
problemas encontrados e possíveis melhoramentos. Este levantamento foi feito de modo 
informal com os envolvidos.

4.2. Resultados

4.2.1. A oficina

O funcionamento da oficina se deu como esperado, porém, a grande dificuldade foi a falta 
de assiduidade dos alunos, que atrapalhou a evolução do cronograma. Durante os cinco 
primeiros dias houve uma indefinição dos participantes das oficinas, com a chegada de novos 
jovens e a saída de outros, além de constantes faltas durante o andamento do programa. 
Isso atrapalhou bastante algumas atividades, principalmente as exposições orais de con-
teúdo e atividades práticas continuadas – como a construção da própria Bibliocicleta que 
levou duas semanas de trabalho. Além disso, o exercício “E se...”, sugerido como atividade 
anterior a aplicação dos kits, foi deslocada para um momento posterior para se encaixar 
no cronograma de aulas. Também, por conta da média de idade baixa, por volta dos 14 
anos, decidiu-se que a construção do mural Zunzunzum deveria acontecer posteriormente 
como uma atividade acompanhada, porém, com as constantes faltas dos alunos o crono-
grama se apertou, exigindo o abandono desta proposta.

Com o progresso do trabalho percebeu-se a evolução dos alunos mais assíduos no que diz 
respeito ao envolvimento e participação nas atividades (Figura 25), principalmente nas oficinas 
de leitura, na qual inicialmente muitos demonstraram resistência. Como boa parte do grupo 
já se conhecia das instituições que participavam e do próprio bairro, a convivência entre 



os alunos foi tranquila e saudável. Apesar disso, principalmente os garotos, por vezes 
demonstraram imaturidade e indisciplina no que diz respeito ao cumprimento de atividades 
ou comportamento na sala, dificultando a colaboração entre o grupo.

Figura 25 - Atividades práticas 
da oficina

4.2.2. Aplicação do kit

A aplicação do kit se deu de forma simples, exemplificando e demonstrando o uso do material 
em quanto se esclarecia como se daria a atividade. Os participantes demonstram logo muito 
interesse pelo mapa, tentando encontrar suas casas e também pelo funcionamento da 
câmera fotográfica (Figura 26). Poucos leram as instruções no verso do mapa e alguns 
chegaram a rasgar a embalagem da câmera por acharem incomoda e desnecessária.

Com o kit em mãos, os alunos passaram a receber os desafios logo no dia seguinte. O anda-
mento do progresso deles foi acompanhado durante os encontros na oficina e dentro das 
dificuldades encontradas as principais foram o atraso ou não recebimento das mensagens 
e algumas dúvidas sobre o funcionamento da atividade. Infelizmente alguns grupos 
demonstraram bastante resistência, novamente, os garotos são os mais desinteressados, 
dificultando o cumprimento dos desafios pelos outros membros do grupo. Apenas dois grupos 
dos quatro formados cumpriram todos os desafios, sendo que muitos integrantes não 
acompanharam mais a oficina acarretando inclusive na eliminação de um grupo. Dos dois 
grupos que concluíram a atividade, a responsabilidade de cumprir os desafios ficou apenas 
para um integrante, demonstrando que mesmo se conhecendo eles tem dificuldade em se 
articular e níveis de comprometimento bem diferentes.



Para as duas garotas que cumpriram os desafios, o exercício pareceu bastante proveitoso. 
Além de acharem o processo divertido e instigante, uma demonstrou especial interesse 
em escrever no bloco de notas, enquanto a outra estava mais a vontade com a fotografia. 
Ambas já mostravam certo intendimento das questões sociais em que estão inseridas, mas 
ficou demonstrado que a atividade ajudou-as a esclarecer estas questões e a capacidade 
que elas tem em interferir nessa realidade.

Como atividade complementar a oficina, a prototipagem da fase “Identidade” da forma 
como foi realizada não funcionou da melhor maneira. Apesar de ter estimulado nos jovens 
uma percepção diferente do bairro onde moram, a aplicação ainda muito cedo na oficina 
colaborou para a desarticulação dos grupos, o que desestimulou a equipe a acompanhar o 
progresso dos alunos, e as experiências no cumprimento dos desafios não foram abordadas 

Figura 26 - Momento da 
aplicação do kit em sala



de forma direta na sala. Isso demonstrou que mesmo com adaptações, a fase “Identidade” 
pode ficar deslocada na didática utilizada na instituição parceira e que este é um fator a 
ser melhor estudado, já que o acompanhamento e estimulo por parte desta mostrou-se 
importantíssimo para manter o foco dos jovens.

Como se previa, a prototipagem levantou fragilidades e defeitos do projeto desta primeira 
fase do serviço Egbé. Um dos problemas foi notado na interação dos jovens com o kit sonda 
cultural, quando ficou claro que a embalagem de papel desenvolvida era pouco atrativa e 
tinha um acabamento ruim, o que incomodou e permitiu que o jovens rasgassem o material 
logo no primeiro contato. Outro problema foi na devolução do kit, pois os jovens esqueciam 
um ou outro item, correndo o risco inclusive de perdê-los. Com relação ao material coletado 
pelos participantes, notou-se a baixa qualidade das imagens, o que não chega a com-
prometer o trabalho, mas também a necessidade de rever questões de direitos autorais e 
autorização de uso de imagem uma vez que os jovens menores de idade aparecem o tempo 
todo nas imagens e que os textos elaborados possuem erros de grafia que podem expô-los 
a constrangimento. Esta preocupação com a preservação da imagem dos participantes pode 
inviabilizar o uso deste conteúdo na plataforma web como havia sido projeto inicialmente.

4.3. Conclusão

Apesar de bastante enriquecedor para o processo, o teste não gerou dados suficientes para 
direcionar mudanças fundamentais no projeto e para uma análise ideal, outros teste devem 
ser feitos em circunstâncias diferentes. Apesar disto, estes dados já apontam para correções 
necessárias e abordagens que podem ser tomadas para o melhoramento do serviço.

Com a prototipagem foi possível perceber que o alinhamento com a proposta pedagógica 
da instituição parceira é essencial para o bom funcionamento do serviço e que o projeto 
pode ter seu conteúdo e estratégias de comunicação redirecionados para eles. A razão deste 
alinhamento é a importância do acompanhamento do jovens ao longo do processo, não apenas 
para evitar dúvidas, mas para incentivar e validar o exercício através do debate de suas 
experiências no cumprimento dos desafios. Isso também revela que o processo de parceria 
deve ser criterioso, pois os jovens devem vir de um trabalho em progresso, no qual estejam 
envolvidos e dedicados e que estejam inclinados e interessados em participar das atividades 
propostas pelas instituições. Isso deve diminuir significativamente o número de desistências. 



Apesar de ser apenas um momento de um serviço completo, a fase “Identidade” deve fun-
cionar para estas instituições como uma ferramenta didática e para isso precisa ser flexível 
sem perder a função para a sequência do serviço.

Assim, fica sugerido um redesign do kit, incluindo o modo como é aplicado aos jovens, além 
de um profundamento nas questões pedagógicas que envolvem especialmente esta fase. Por 
ser tão clara, esta mudança na abordagem do serviço, de um serviço independente que é 
aplicado a grupos de jovens participantes de instituições sociais, para uma ferramenta que é 
utilizada por estas instituições como parte da sua didática de ensino, deve motivar todo um 
novo processo de criação no design do serviço. A importância dessa fase de prototipagem e 
análise no processo de design fica evidente ao notar estes equívocos que agora podem ser 
corrigidos e melhorados.



Fica claro, ao conhecer experiências de comunidades criativas, como é possível realizar 
grandes mudanças na sociedade partindo de pequenas ações e poucos recursos. Em 
todos os lugares existem pessoas interessadas ou já mobilizadas neste sentido. Criar 
mecanismos de comunicação e interação entre estes possíveis atores é um caminho 
viável, sustentável e justo de promover o desenvolvimento e a qualidade de vida. Neste 
sentido, a desmaterialização a que o design tem se submetido colabora para transfor-
mação da perspectiva atual do mercado, de soluções baseadas em objetos, para soluções 
baseadas em experiências e interações interpessoais, o que só reforça seu caráter político 
e social. Com tantos conceitos relevantes ao desenvolvimento comunitário, estudados 
aqui superficialmente, e ainda pouco explorados em disciplinas projetuais, talvez um 
novo debate para o design brasileiro, que começa a discutir design de serviço, seja 
justamente como explorar esta abordagem na construção de serviços sociais e públicos 
que tanto precisam ser melhorados.

O serviço que foi projetado aqui ainda apresenta falhas, que por questões de prazo ou 
falta de estudos específicos sobre o assunto não foram exploradas devidamente. Uma 
destas questões é sua sustentabilidade econômica e posicionamento como empresa 
prestadora de serviço, avaliações que devem ser feitas através de estudos econômicos 
e de marketing mais profundos. Mas ainda assim, o maior desafio de um trabalho como 
este é a imersão em realidades sociais e culturais diversas e das quais, em geral, não 
se faz parte. Para este projeto foi proposto trabalhar a primeira fase do serviço junto a 
jovens participantes de um projeto social, no entanto, estas oficinas das quais partici-
pavam, assim como todo trabalho social, possuem sua dinâmica própria, na qual uma 
intervenção como essa requer adaptação e tempo. Os resultados sem dúvida não serão 
imediatos. Na verdade, o que se busca com isto é o design colaborativo de que se fala 
na metodologia deste trabalho, é envolver os possíveis usuários no que foi projetado 
e tornar sua experiência, opinião e necessidade parte do design de serviço. Entender e 
respeitar as necessidades, limitações e capacidades das pessoas para quem se projeta é 
essencial para que o resultado funcione e seja significativo. 

Ao contrário de outras abordagens do design onde a produção e comercialização – ou 
implantação – são fases separadas e relativamente bem definidas, no design de serviços 
elas acontecem paralelamente, o que requer o redesign rápido e constante. Por isso, 
além das possíveis modificações que surgirão com os testes do protótipo, também são 
previstos desdobramentos para os pontos de contato desenvolvidos, a exemplo da sonda 
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cultural digital para celulares e outras funcionalidades para a interface web como a criação 
de rádios e a formação de associações. Os aspectos do projeto que não foram tratados 
aqui serão desenvolvidos no futuro. O Egbé é um projeto para a vida, que se inicia como 
projeto de conclusão de curso, mas que se estabelece como parte de uma ideologia e posi-
cionamento político. Como o próprio trabalho popular, o Egbé só evoluirá com a prática.
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