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Resumo

Quem de nós, moradores da cidade de São Paulo, que nunca nos deparamos com uma 
pessoa dormindo pelas calçadas em um dia de frio ou chuvoso? Por isso, esse trabalho 

de conclusão de curso, discute e propõe uma solução para amenizar o sofrimento dos 
moradores de rua e vítimas de catástrofes através do design, propondo um abrigo portátil. 
Seria possível o design propor soluções a um problema como esse? Qual o limite do design 
afinal? Qual a nossa responsabilidade como cidadãos? Refletido em cima de questões 
deste nível, procura-se aqui “respostas”, o trabalho contou com reflexão e colaboração de 
alguns autores, como: Kyrzystof Wodiczko, John Heskett, Marco Hovnanian, Mike Baxter, 
Peter Phillips, Saulo Barbará, Tim Brown e Zygmunt Bauman.
Portanto, será o design abrangente, ativo e mensurável a esse ponto?

Palavras Chave: Moradores de rua, Abrigo, RHUA





AbstrAct

Who among us, inhabitants of São Paulo city, which has never come across someone 
sleeping on the sidewalks in a cold or rainy day? Therefore, this work of completion, 

discusses and proposes a solution to minimize the suffering of the homeless and victims 
of disasters through design, offering a portable shelter. Would it be possible that design 
creates solutions for a problem like this? What would be the limit of design anyway? What 
is our responsibility as citizens? Reflecting over these kind of questions, answers are to be 
founded, and this piece of work counted with the thoughts and collaboration of some authors 
like: Kyrzystof Wodiczko, John Heskett, Marco Hovnanian, Mike Baxter, Peter Phillips, Saulo 
Barbará, Tim Brown and Zygmunt Bauman.
Therefore, the design will be comprehensive, active and measurable at this point?

Keywords: Homeless, shelter, RHUA
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1. INTRODUÇãO

1.1. Por QUE?

“Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao 
seu vizinho que espere até amanhã, se você pode ajudá-

lo hoje.”
Provérbios 3 :27;281 
Esse dentre outros ensinamentos, me motivaram a 
desenvolver um trabalho de pesquisa para o meu trabalho 
de graduação interdisciplinar, que tivesse implícito nele um 
teor muito mais voltado ao ser humano do que ao objeto e 
ao ato de consumir, por Tony Fry (2009, p. 18)  “a educação 
do design; a necessidade de um novo tipo de economia; e 
o fim da devastação do ‘consumo’”, explorado através do 
desejo,  também afirma (FRY, 2009 p. 12)

 “não somos insustentáveis por 
acaso, aprendemos a sê-lo” [...] 
“Muitas pessoas acham que a 
ciência e a tecnologia são os meios 
de salvação da humanidade. Essa 
crença é totalmente equivocada. 
[...]Isso se dá porque nós somos o 
problema – nós somos responsáveis 
pela insustentabilidade.”

Esse projeto trataremos sobre um grande problema da 
sociedade brasileira e do mundo pós-moderno que são 
os moradores além de todo o contexto do design social e 
valores sustentáveis que precisam ser introduzidos a cada 
dia no vocabulário das pessoas.
Devido aos crescentes números estatísticos envolvendo 
a população de rua de 2000 a 2003 essa população de 

1 Este livro é um exemplo de literatura hebraica, que trata da sabedoria, 
ou, com se diz agora, de filosofia. A esta mesma classe pertencem o Eclesiastes, 
Jó (embora único em certos respeitos), e alguns dos Salmos - e também os livros 
apócrifos da Sabedoria de Salomão e o Eclesiástico. Estes livros distinguem-
se claramente da literatura profética de israel. São mais práticos do que 
especulativos: apresentam mais a expressão filosófica de almas [...]

“Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que 
espere até amanhã, se você pode ajudá-lo hoje.”

Provérbios 3 :27;28 
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cresceu 9,6% ao ano e de 2003 a 20052  e enquanto a 
população cresce, os albergues estão fechando em ritmo 
assustador.
Trabalharemos através do design incluindo questão de 
melhoria a partir da proposição do objeto e ao mesmo tempo 
como podemos aprender com esses indivíduos segundo 
Hovnanian (2010, p. 1):
“ação dos moradores de rua que envolve a coleta, e 
reutilização de objetos descartados, que são transformados 
em objetos para seu uso cotidiano nas ruas. Esses 
indivíduos produzem, entre outros, artefatos para coleta 
de água, armazenamento de alimentos e até veículos para 
transportar seus pertences.”
O problema social em questão, que envolvem as 
necessidades básicas de sobrevivência, segundo (FRY, 
2009 p. 21):

“●	 Recursos	 do	 ambiente	 natural	
(ar puro, água potável, solo fértil e 
biodiversidade); 

●	 Ambiente	artificial	(dependemos	
do mundo feito como se ele fosse 
natural para ter abrigo, transporte, 
roupas, meios econômicos de 
manutenção etc.);

●	 Reciprocidade	(a	esfera	social,	
a comunidade). “

Alguns	 designers	 desenvolveram	 projetos	 para	 essa	
população nos Estados Unidos, China e Canadá, mesmo 
em obras de literatura com uma preocupação em torno do 
tema social, nomes como Krzysztof Wodiczko, que tem uma 
forte ligação com esse público, autor do projeto “Homeless 
Vehicle”,	dentre	outros	projetos,	críticas	e	bibliografias.
Como	citado	acima,	Tony	Fry	aborda	em	suas	bibliografias	
as questões sociais como se relacionam com o design, 
sobre a falta de preparo dos países e traça alguns paralelos 
com o Brasil em lidar com o problema dos moradores de rua 
dentre	 outros.	Assim	 como	Thierry	 Kazazian,	 onde	 aplica	
o design e criação de soluções em serviços para conter o 
problema do consumo e uma visão sustentável e como o 
design se introduz e se faz uma peça chave no processo de 
criação de novas soluções.
Além	de	considerar	a	 colaboração	e	 troca	de	experiência	
dos indivíduos na sociedade, sendo ainda, mais densa 
a responsabilidade sob os designers, cientes desta 
responsabilidade. “Num certo nível, o papel necessário dos 
indivíduos, comunidades, cidades, corporações e nações é 
exatamente	o	mesmo:	liderar	pelo	exemplo.”	(FRY,	2009,	p.	
22).

2 Ver: http://www.abril.com.br/noticias/brasil/numero-moradores-rua-
sao-paulo-sobe-mais-13-mil-565657.shtml
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1.2. COMO?
Com este projeto buscamos um meio de vincular e mostrar 
as pessoas algumas formas de criação de soluções, 
utilizadas por essa população, que se aproximam de parte 
da metodologia utilizadas pelo designer, como: a utilização 
de materiais para diferentes contextos, o uso de repertório 
e o armazenamento de idéias ou materiais, pensando 
mais a frente, tudo isso está relacionado aos sentidos das 
pessoas, que é aflorado mediante a sua necessidade e falta 
de recursos, (BROWN, et al., 2010 p. 38) diz que:

“O problema básico é que as 
pessoas são tão engenhosas em se 
adaptar a situações inconvenientes 
que muitas vezes nem chegam a 
perceber que estão fazendo isso: 
elas se sentam com seus cintos de 
segurança, anotam senhas na mão, 
penduram jaquetas em maçanetas e 
prendem as bicicletas com correntes 
nos bancos de parque.”

Como cita Hovnanian (2011p. 01): 
“ao invés de serem encarados 
como problemáticas e associadas 
ao cenário tradicional de carência 
e limitação, são vistos aqui antes 
como fonte de conhecimento para as 
áreas projetuais, e encarados como 
forma de vida possível, ao invés de 
indesejável e problemática”.

Desta forma, o conceito que estamos propondo utilizar como 
processo criativo através de um objeto que será utilizado 
como abrigo principalmente à noite, que o permitirá levá-
lo sem maiores preocupação como objeto ou dificuldade 
de mobilidade, não tem como objetivo ser durável, nem 
atender a todas as necessidades, pois, trata-se de algo 
paliativo e não permanente. O projeto tem também consigo 
responsabilidade de colocar em discussão o assunto, e ao 
mesmo tempo trabalhar alguns assuntos dentro do design, e 
de mostrar o quão multidisciplinar o design é. De forma com 
que nos mais variados temas podem sim se tornarem um 
bom projeto de design, como cita (BARBARÁ, et al., 2007 
p. XIX): “Assim, o Design se classifica como uma disciplina 
multidisciplinar que perpassa praticamente por todas as 
áreas do saber.” 
A abordagem deste, também tem o intuito de mostrar que 
o design abrange uma imensa área dentro da criação 
de soluções que diferente de outras áreas existe uma 
especificidade que limita sua atuação, já o designer tem 
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uma diversidade de atuação porém, precisa ser entendida 
como tal, como citamos acima.
Além de despertar e continuar uma discussão sobre 
determinado nível de desenvolvimento de produtos e 
tentar dentro do próprio meio acadêmico uma abordagem 
em âmbito fora do habitual dos alunos universitários e 
principalmente dentro da Universidade onde nascem os 
profissionais, como Fry menciona sobre a importância do 
aluno ter contato com esse tipo de iniciativa, diz:
“penso que é importantíssimo, para todos os estudantes, 
enfrentar a realidade ambiental, social e econômica do 
mundo onde vivem. Alguns tentam mesmo educar-se a si 
próprios valendo-se de suas circunstâncias; outros contam 
com uma formação mais privilegiada. De qualquer maneira, 
todo designer  tem de ser colocado numa situação em que 
precise determinar como empregar seus talentos”.
E incitar algumas discussões dentro da postura do design 
não como imposição de uma visão, mas realmente para 
discutir e poder afinar conceitos da profissão ou mercado 
de atuação.
O projeto está distribuído em capítulo nomeado de acordo 
com o significado naming do projeto:

RHUA Retornando: Tratará o social analogia do contexto 
social do tema e ambiente.

RHUA Homem: mostraremos quem são os moradores de 
rua.

RHUA Urbano: Discutiremos questões de sustentabilidade 
envolvendo o contextos do morador de rua.

RHUA Abrigo: Apresentaremos os desdobramentos do 
projeto.

Design e gerenciamento: No penúltimo capítulo discutiremos 
algumas questões, que são voltadas ao próprio ambiente 
do design. 





2. RETORNANDO - O SOcIAl



“
A compreensão do 

poder onipresente do 
design, bem como de suA 

importânciA pAssAdA, 
presente e futurA, AindA 

não foi de todo AlcAnçAdA 
sequer nAs própriAs profissões 

do design, pArA não fAlAr dA 
culturA intelectuAl e políticA 

em gerAl.”
Fry (2009, p. 25)
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Hoje vivemos uma realidade de extremo avanço do 
conhecimento humano, de muita inovação, descobertas, 

de um ambiente artificial “necessário”, cada vez mais são 
criados meios de facilidade para a vivência do homem, mas 
de certa forma, tornou-se descontrolado e irresponsável, 
tanto o consumo quanto a produção, exemplo disso é o 
crescimento desenfreado da China e Índia3 , e seus produtos 
ao redor do mundo, vemos aqui o Brasil ser invadido por 
produtos chineses e consumido sem a menor avaliação 
das responsabilidades com o planeta, que visivelmente é 
ausente, adotaram um princípio de sociedade de mercado 
como cita Thierry: 

“Ora, a mais de uma década, 
grandes países como a China ou 
a Índia adotam os princípios de 
sociedade de mercado. Como num 
futuro muito próximo, satisfazer a 
três bilhões de novos consumidores 
sem por em perigo a humanidade 
inteira?” (KAZAZIAN, 2005 p. 11).

Respostas como essa, seria pretensioso de nossa parte 
dizer que responderemos aqui, porém, procuramos abrir 
uma discussão para que um dia tenhamos um quadro um 
pouco mais abrangente talvez com um grupo maior envolto 
e compartilhando de um pensamento mais sustentável, 
assim como hoje podemos dizer que apesar de crescente 
ainda é pequena a preocupação geral, ainda muita 
gente encara a sustentabilidade como modismo ou algo 
impraticável, Fry exemplifica (2009, p. 13): 

“o fazendeiro numa comunidade 
rural pobre sabe que sua colheita 
fracassou por causa de mudanças 
climáticas. Talvez até tenha ouvido 
falar em ‘aquecimento global’, 
mas atribuir o problema a práticas 

3 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u13917.shtmlv
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humanas insustentáveis é uma 
abstração para além do alcance da 
experiência cotidiana.”

Mas pensar em um nível de cultura primária, como o 
exemplo dado por Fry, é compreensível! O que não é 
compreensível são pessoas de grande poder de influenciar 
pessoas em fases de formação de um caráter Profissional, 
não ter o mínimo de preocupação com o tema, certo dia 
em uma conversa informal com um designer brasileiro que 
trabalha fora do país, era evidente que não há preocupação 
por parte de um grande grupo de profissionais de um 
ramo importantíssimo que é o automotivo, sendo uma 
empresa que é praticamente um líder de mercado mundial, 
percebemos que muitas vezes estão sobre o nosso poder ao 
menos tentar introduzir com ética profissional uma tendência 
diferente de consumo que envolve uma preocupação com 
uma relação sustentável e uma relação com a natureza, 
não como filosofia, mas, qual seria o sentido de tudo, se 
tivermos que viver quadros extremos, por uma preocupação 
que poderia ter sido potencializada hoje?
Paralelamente ao desenvolvimento como cita Tony Fry uma 
desfuturização, como ele denomina esse processo em que 
a construção é acompanhada pela destruição. (FRY, 2009 
p. 13)

 “Chamei a esse método e àquilo que 
ele engloba de ‘desfuturização’. Esse 
conceito, por seu turno, encaixa-se 
na moldura mais ampla da ‘dialética 
da sustentabilidade’. Tudo isso 
significa que os seres humanos, em 
seus atos de criação, moldagem do 
mundo e fabricação de coisas, são 
também destruidores. Criação e 
destruição são inseparáveis.” 

Acredito na necessidade e responsabilidade de cada 
indivíduo designer ou não colaborar em parceria na 
sociedade realmente como um ato de amor ao seu 
semelhante e o ambiente onde vivemos se não nascemos 
para melhorá-lo ou pelo menos preservá-lo, qual a nossa 
real função sobre a terra? Quem nos deixou esse mundo 
e esse legado pôde ainda ser “discutido”, mas não de qual 
a nossa responsabilidade uma vez que inseridos nesse 
ambiente, com certeza temos todos os dias de nossas 
vidas convivendo em qualquer ambiente deste mundo uma 
situação para melhorar ou piorar, tanto o ambiente como a 
vida das pessoas em que vivem nele.
Visto que nosso ambiente colabora cada vez mais como 
citado acima, uma desfuturização, onde tendenciosamente 
os números apontam para umas dificultosas formas de se 
viver por conta até mesmo do nosso comportamento, nós 
como seres humanos, que vivemos sendo liderados muito 
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vezes inadequadamente. Mas não só o que se mede pelas 
grandes ações, mas de certa forma somos responsáveis 
pelo sucesso de quaisquer que sejam os movimentos, ou 
consumos, ou pelo sucesso de qualquer produto ou serviço.
Caminhamos para uma triste realidade hoje no Brasil que 
como cita Fry (2009, p.21):

“À medida que o mundo avança para 
uma situação na qual um terço de sua 
população total viverá em favelas, 
com impactos cada vez maiores 
do aquecimento global, guerras 
não mais confinadas em um evento 
específico, mais traço estrutural do 
cotidiano (a disseminação da ‘luta 
contra o terror’ assimétrica) e crise 
iminente dos recursos (não apenas 
em relação ao petróleo e à água 
fresca), mais e mais claro que não há 
futuro viável sem sustentabilidade.”

De olho nesta forte presente tendência social mundial assim 
como as tecnologias e aparatos de maiores investimentos 
agregados demoram mais tempo para se chegar a países 
de terceiro mundo, apesar de que podemos ver o Brasil em 
um momento totalmente novo na sua história, porém, talvez 
ainda pela cultura dos países de terceiro mundo ainda 
presente na sociedade, que impossibilita que se abram a 
visão para a importância que temos no processo ou que 
algumas ferramentas, talvez seja uma das possibilidades 
não ter entendido realmente a importância do Design para o 
contexto geral de desenvolvimento, para Fry (2009, p. 25) a 
compreensão do poder do design ainda é limitada, ele cita: 

“A compreensão do poder 
onipresente do design, bem como 
de sua importância passada, 
presente e futura, ainda não foi de 
todo alcançada sequer nas próprias 
profissões do design, para não falar 
da cultura intelectual e política em 
geral.”

O design vai além dos limites que são entendidos hoje 
por uma grande parcela da sociedade, só pelo fato de um 
projeto ser bem elaborado no seu nascimento, como um 
produto de design, já trazem diversos impactos positivos, 
de desperdícios, uso inadequado de materiais ou mesmo 
a proposição de produtos dispensáveis, isso tem relação a 
essa preocupação que estamos refletindo aqui, imaginem 
se fossemos realmente pensar nos demais âmbitos.
O meu intuito aqui não é discutir o que é sustentabilidade ou 
como fazê-la, mas sim, ter um posicionamento de que todos, 
a todo momento temos a oportunidade de fazer escolhas 
mais responsáveis, que seja na sua vida profissional, vida 
familiar, social ou religiosa.





3. HOMEM - QUEM SãO OS 
MORADORES DE RUA



“
eles obscurecem e 
tornam tênues as 

linhas de fronteira 
que devem ser 

claramente vistas; 
se, tendo feito tudo isso, 

geram a incerteza, que por 
sua vez dá origem ao mal-

estar de se sentir perdido 
– então cada sociedade 

produz esses estranhos’.” 
(BAUMAN, 1998 p. 27)
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Primeiramente gostaria de esclarecer a que públicos 
estamos falando uma vez que não estamos distinguindo-

os durante nosso desenvolvimento do projeto, mas durante 
todo o percurso do mesmo ouvi diversas definições 
errôneas quanto a essa população, com certeza por falta 
de conhecimento e interesse da população dita como 
normal que rejeita e nomeia como estranho todos os que 
não fazem parte da sua realidade, como (HOVNANIAN, 
2010 p. 06) cita em uma inteligente analogia e cita também: 
 (BAUMAN, 1998 p. 27) Analisa a produção de “estranhos” 
pela sociedade moderna: pessoas que não se encaixam 
no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo. Para o 
sociólogo: 

“eles obscurecem e tornam tênues 
as linhas de fronteira que devem 
ser claramente vistas; se, tendo 
feito tudo isso, geram a incerteza, 
que por sua vez dá origem ao mal-
estar de se sentir perdido – então 
cada sociedade produz esses 
estranhos’.” 

Portanto vamos conceituar corretamente as pessoas que 
aqui estamos tratando. Segundo o dicionário conceitua 
como os seguintes termos:
• “Mendigo: Indivíduo que vive de pedir esmolas; pedinte.”

• “Desabrigado: 1 Sem abrigo. 2 Exposto às intempéries. 
3 Desamparado, desprotegido.

Segundo a FIPE4 são conceituados da seguinte maneira:
• “‘Moradores de rua”: pessoas que não têm moradia e 

que pernoitam nas ruas, praças, calçadas, marquises, 
jardins, baixos de viadutos, mocós, terrenos baldios e 
áreas externas de imóveis; 

• “Acolhidos”: pessoas que, também sem moradia, 
pernoitam em albergues ou abrigos. 

4  Ver:  PRINCIPAIS RESULTADOS DO CENSO DA POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA DA CIDADE DE SÃO PAULO, 2009
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Pesquisas apontam os moradores de rua como uma 
crescente população conforme  citado acima, em que 
grande maioria optaram por viver na rua por alguns 
dos problemas que a sombram todo o relacionamento 
humano, tenho para mim que sempre são levados pela 
forma que vive-se a população hoje, essas população 
tem por sua maioria homens, pardos, entre jovens 
e homem de meia idade, que buscam seu sustento 
mesmo na rua e tem familia que moram na mesma 
cidade e grande parte não se acomodam em albergues, 
primeiramente que não há recintos para acomodação de 
todos, e devido as regras rígidas dos locais fazem com 
que os mesmos prefiram dormir nas rua e desenvolver 
metodos e ambientes para se acomodar pelas pontes, 
viadutos, prédios, abandonados, praças, calçadas, 
principalmente pelo centro da cidade.
De acordo com o censo 2009 da FIPE que teve análise 
dessa população iniciada somente em 2000,  e pode 
constar uma tendência crescente de pessoas nessas 
condições, nesse estudo aponta que na data do estudo 
um crescimento do 75% dessa população, alcançando 
hoje algo em torno de 13.700 indivíduos (dentre os
quais 51,8% dormem em albergues e 48,2% dormem 
nas ruas) isso nas vias do último estudo divulgado, 
Tabela 4-3.
Dessa população que residem nas ruas estão distribuídos 
principalmente pelas regiões centrais da cidade de 

Tabela 4-3 Gráfico 4 Pessoas em situação de rua, 2000 e 2009 
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São Paulo, esses dados só confirmam as impressões que 
temos quando estamos transitando pelas ruas da cidade, 
talvez muitas vezes não percebe-se pela condição em que 
estamos no carro ou mesmo por distração. Porém temos 
aqui o intuito de também alertá-los, a esses números Tabela 
4-4.
Com esses números da população que vive nos albergues 
são coincidentemente ou não igual ao número que a 
população cresceu nos últimos estudos realizados, isso 
se deve ao rígido regime adotado por esses orgão, ou por 
pessoas que ali trabalham não por disposição a causa, 
mais sim, por falta de opção. E  isso reflete diretamente 
nos números acima citados, em uma matéria do uol, li um 
artigo escrito por Claudia Andrade, onde relata a dificuldade 
de adaptação dos moradores de rua com o regime, e o 
entrevistado Anderson Lopes Miranda, já vindo de uma 
infância difícil onde cresceu em um orfanarto, e ele classifica 
o albergue como um “Presídios semi-abertos”. E continua 
relatando (ANDRADE)5 

“Você tem que entrar às 17 horas e 
sair às 5 horas. E ainda tem que bater 
continência para os educadores. 
Muitas vezes não tem comida, o 
café da manhã é frio, e também não 
tem um trabalho sócio-educativo 
para o morador de rua. Você tem a 
porta de entrada, mas cadê a porta 
de saída?”

5 Ver: http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/04/29//ult23u2096.jhtm

Tabela 4-4 Gráfico 2 Distritos Municipais 
com maior* presença de moradores de 
rua, 2009
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No mesmo artigo ainda é relatado algumas dificuldades 
enfrentadas pelo poder público, ele cita: 

“Precisa de mais humanização 
para acabar com esse preconceito 
das pessoas e do poder público. 
Muitas vezes os policiais municipais 
nos jogam água para nos espantar 
e tiram nossos documentos. Que 
cidadania é essa? E isso não 
acontece só nas capitais, não. É em 
todo o lugar.”

E é citado ainda a dificuldade enfrentada para obterem 
novos documentos uma vez que os mesmo relatam que 
os próprios policiais tomam poder dos documentos muitas 
vezes o sociólogo Flávio Silveira, acrescenta que:

“Os órgãos são muito burocráticos; 
é preciso facilitar o processo para 
tirar documento. Mais de 20% da 
população em situação de rua 
não tem documento nenhum. São 
pessoas que existem, mas não 
oficialmente, porque não estão 
registradas”

O interessante é o perfil dessa população que é totalmente 
diferente do que se imagina, quando analisa friamente 
a situação, pois são pessoas que muitas vezes são 
saudáveis, tem estudo, família, e residem nas cidades de 
seus familiares.
Em um outro estudo  estudo apontam um perfil que descreve 
os moradores de rua Brasileiros da seguinte forma: 
Sexo: 82% são homens e 52%
Idade: tem entre 25 a 40 anos de idade.
Raça: 39,1% são pardos, 29,5% são brancos e 27,9% são 
negros.
Tempo de vivência: Estão fora de casa a mais de dois anos 
48,4% dos entrevistados
Instrução: Dessa população 74% alegaram saber ler e 
48,4% alegaram ter concluído o ensino fundamental.
Motivos: Alcoolismo e/ou Drogas 35,5%, Desemprego 
29,8% e desavença com os familiares 29,1%.
Esse estudo também coloca em discussão a idéia de que 
são migrantes, pois 58% se  origina da mesma cidade onde 
vivem nesta condição e  51,9% afirmam possuir algum 
parente que residem no mesmo município. Outro dado que 
vai na contra mão das crenças da sociedade é que 70,9% 
da população de rua exercem alguma atividade remunerada 
e somente 15,7% apontam como fonte principal esmolas.
E mais, são pessoas saudáveis, apenas um terço de todos 
entrevistados tem problemas de saúde. As doenças mais 
frequentes são hipertensão (10,1%) problemas psiquiátricos 
(6,1%) e HIV / aids (5,1%).



4. URbANO - SUSTENTAbIlIDADE 
NA RUA



“
a mobilidade aciona o 

desapego material”.  
  (FRANGELLA, 2004 p. 30)
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Como podemos ver acima os moradores de rua na 
sua grande maioria auto-sustentáveis, pessoas com 

dignidade que buscam sobreviver dentro das oportunidades 
que surgem na própria rua, mas vendo por um outro lado 
os mesmo estão simplesmente marginalizados, porém o 
que te difere dessas pessoas? Feliz (HOVNANIAN, 2010) 
quando exemplifica, dizendo: 

“as ‘necessidades’ dos pobres não 
são as ‘necessidades dos ricos’. 
Santos (2009, p. 17), analisando 
Webb, pondera: ‘os miseráveis 
estariam privados da satisfação de 
algumas das necessidades vitais, 
de maneira que a saúde e a força 
física tornar-se-iam precárias a 
ponto de fazer perigar a própria 
vida’.”(HOVNANIAN, 2010 p. 05) 

Assim como no livro bíblico de um João: 
“Quem, pois, tiver bens do mundo, 
e, vendo o seu irmão necessitado, 
lhe cerrar as suas entranhas, como 
estará nele o amor de Deus?
Meus filhinhos, não amemos de 
palavra, nem de língua, mas por 
obra e em verdade.”

1 João 3:17-18
Mas sendo diferente essa realidade vivida por essas pessoas 
eles desempenham um auto-desenvolvimento criativo para 
suprir suas necessidades, com sua forma de ver e observar 
os pontos da cidade e para as coisas que são descartadas, 
e isso nos ensina muito que é similar ao processo que é feito 
por nós designers quando armazenamos uma informação, 
quando temos contato mesmo que sem necessidades, ou 
como apêndice de um projeto e dessa mesma forma é o 
desenvolvimento dos moradores de rua, (HOVNANIAN, 
2010 p. 05) ele sustenta que: 

“Em tal panorama, pode passar 
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a fazer sentido aprender sobre a 
vida neonômade e as estruturas 
transportáveis, desenhadas e 
criadas pelos moradores de rua”

Podemos com uma analise breve dos artefatos criados 
pelos moradores, como são bem articulados, onde o reuso 
é de extrema engenharia, suas carroças e abrigos, artefatos 
que são utilizados para obter fogo, abrigos ou mesmo 
para a camuflagem, os materiais utilizados como térmicos 
todos escolhidos para função conforme experimentação 
dos materiais, que muitas vezes são recolhidos de forma 
“casual”, porém com uma visão para uma possível serventia 
futura. Os moradores de rua por muitas vezes emprestam 
seus conceitos para diversos seguimentos que dependem 
da criatividade e do uso de materiais e articulação ou reuso 
de materiais para o sucesso de seus produtos, exemplo 
disso é o mundo da moda, um visual que virou tendência 
“hipster-homeless”6 assim desperta por  como podemos 
conferir na Figura 5-5. Diversos lados os interesses a 
pesquisar esse estilo de vida neonômade, assim podemos 
vê-los de certa forma como um estilo de vida que passa 
a ser vivido por um desejo constante de liberdade de ir 
e vir, um estilo que tanto é copiado por esses estilos de 
moda, como por alguns produtos de consumo que tem 
esse conceito andarilhos e desprendido que é a, vida de 
um neonômade. (FRANGELLA, 2004 p. 30): “a mobilidade 
aciona o desapego material”. O interesse de nós como 
designers não é diferente por conhecer essas peculiaridades 
e métodos em que são difundidos nesta forma de vida, 
diante deste contexto que será levantada a pesquisa que 
delineará os artefatos e materiais reusos e conceitos a 
serem empregados no projeto.

6 Ver:http://revistacriativa.globo.com/Revista/Criativa/0,,EMI157547-
17100,00-MORADOR+DE+RUA+EM+FOTOS+DE+MODA.html

Figura 5-5 - Chris por Julia Chesky



5. AbRIgO - DESDObRAMENTO DO 
pROjETO

Foto: Marco Hovnanian



“
se o desejo é o motor 

do desenvolvimento 
sustentável, a 

criatividade é seu 
combustível:” 
(Kazazian, 2005 p. 09)



rhua - abrigo móvel

24

5.1. oBjEtivos GErais

Provocar um inquietamento nas pessoas que tenham 
contato com esse material seja ele escrito ou objeto 

projetado, uma conciência de que esses problemas podem 
ser diluídos e que precisamos nos mover.
A intenção é articular os próprios artifícios desenvolvidos 
e devolvê-los retornando em benefícios aos próprios 
indivíduos e principalmente através do design e do processo 
criativo na qual o designer explora as possibilidades e 
repertório possível e imaginável traçando paralelas as mais 
diferentes áreas de inspiração, e de exploração de conceito 
assim como Thierry Kazazian, afirma que esse é o caminho: 
“Se o desejo é o motor do desenvolvimento sustentável, 
a criatividade é seu combustível:” (Kazazian, 2005 p. 09). 
Nada melhor do nós designers buscarmos algumas dessas 
soluções.
Após a concepção esperamos ter um projeto que seja 
viável e sustentável possível de atender as necessidade e 
que possa ser subsidiado e assim torná-lo uma alternativa 
válida, com um design de soluções, eficiência, projeto 
e gerenciamento. Onde sejá visivel a solução alcançada 
através do metodo desenvolvido junto ao design com a 
grande colaboração dessa população.

5.2. oBjEtivos EsPEcÍFicos 
O objetivo é desenvolver um produto para suprir a 
necessidade de dormir do morador de rua, que seja 
transportável, leve, e de baixo custo, não buscamos resolver 
o conforto, ou muitas outras necessidades secundárias, 
estamos trabalhando o trivial.
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5.3. BRIEFING DE PROJETO 

“Um Briefing de design de Boa 
qUalidade deve conter informações 
mais específicas e estratégicas.”

(phillips, 2008, p. 13)
5.3.1. introduçÃo

Em resposta a essa inquietação propomos um formato de 
briefing que é como uma ferramenta de gerenciamento de 
projeto, que vai desde uma proposição ao projeto como 
foi no TGI I, a gerir e apresentar os resultados adquiridos, 
contudo, faremos aqui um ensaio de técnicas de design 
para ter um resultado que impacte na qualidade do projeto.
PS.:É provável encontrar discurso repedido no briefing, pois, 
o está colocado como um documento a parte,  podendo dar 
uma dimensão geral do projeto.

5.3.2. SuMÁrio EXECutiVo

Basta transitar pelas ruas do centro de São Paulo para nos 
deparamos com a triste realidade dos moradores de rua, 
frutos da exclusão social e do descaso do nosso governo, 
com uma crescente população e uma decadência no 
sistema assistencial, acarretando em grande parcela da 
população vivendo em condições subumanas, portanto se 
faz necessário o desenvolvimento de uma nova alternativa 
de abrigar esses e suprir parte dessa necessidade. Deverá 
se desenvolver um objeto individual, que sirva de abrigo 
que seja transportável.
Deverá abordar questões conceituais como a colaboração 
referencial do próprio morador de rua, sustentabilidade 
é o principal direcionamento, com uso de pouco material 
e recursos industrializados. Formalmente esse deverá 
chegar a ser produto acessível, explorando a mobilidade, e 
buscando a função principal de abrigar.

Fase 1: Desenvolver pré-pesquisa de campo e análise.
Fase 2:  Desenvolver 6 conceitos formais e com orientador
Fase 3:   Desenvolver as 2 propostas de conceitos.
Fase 4:  Testar e aprovar um modelo.
Fase 5:  Desenvolvimento final.
Fase 6: Implementação
Fase 7: Desenvolvimento campanha de comunicação visual

O projeto está sobre responsabilidade de Edson Jales, com 
a orientação de Marco Hovnanian, Deverá ser desenvolvido 
a partir de 15 de fevereiro de 2012 a 11 de Junho de 2012.
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5.3.3. ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO

Este público direto é constituído de homens e mulheres, 
na sua maioria homens, de 25 a 44 anos, com pouca 
escolaridade, porém, mais de 70% sabem ler e quase 
50% concluíram o ensino fundamental, vivem do seu 
próprio trabalho, geralmente trabalham com recolhimento 
de reciclados, e desenvolvem outras atividades informais 
remuneradas, aposentados, eles vivem concentrados na 
sua maioria na Praça de República e na Praça da Sé, como 
sendo público sem muitos hábito de consumo, esse projeto 
por ser “público”, interage diretamente e indiretamente com 
quase todo o restante da sociedade, pois além de suprir 
as necessidades deste público deverá preservar os direitos 
dos demais cidadãos, ambiente públicos, isso quer dizer 
que ele deverá ser “agradável” as demais pessoas e embora 
não tenha objetivo de discutir os regimentos públicos, 
porém o problema existe e propomos um conceito, “Uma 
provocação”.
Outro tipo de público é este que transita nas áreas citadas, 
geralmente são pessoas que trabalham na região ou 
estão fazendo compras, grande parte rotineiramente, que 
transitam a pé podemos classificar por pessoas de classe 
média, até a classe E. Transitam aos dias da semana com 
intensidade durante o dias até as 21:00 h.
E por último os órgãos que sejam investidores do projeto, 
que para que seja eficaz o produto deve desenvolver uma 
série de documentações, procedimentos para que venha a 
ser um projeto estabelecido.
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5.3.4. OBJETIVOS DO PROJETO E ESTRATÉGIA DE 
DESIGN

ObjetivOs dO prOjetO estratégias de design

Desenvolver um abrigo que 
seja Funcional, sustentável, 
móbil, agradável e acessível

Desenvolver um padrão 
de design que supra as 
necessidades práticas, com um 
re-uso de materiais de acesso 
fácil
Definir um sistema desmontável 
para facilitar o transporte.
Desenvolver um padrão visual 
que seja integrado ao ambiente 
público. 

Evidenciar as características 
criadas pelo moradores de rua

Desenvolver pela comunicação 
visual e logotipo do projeto 
e material de divulgação a 
colaboração conceitual do 
morador de rua
Desenvolver que um objeto 
tenha a aplicação de materiais 
já utilizado por eles hoje.
Desenvolver uma rede de 
divulgação do projeto para que 
seja discutido o assunto.

Destacar as características 
funcionais e gerenciais do 
design

Desenvolver todo o material de 
apresentação do projeto como 
foi desenvolvido e ferramentas.
Desenvolver toda a 
comunicação ligada ao projeto, 
conforme os conceitos centrais, 
principalmente com foco na 
apresentação do mesmo para 
os órgãos investidores.
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Figura 6-6 - Tabela de Objetivos do projeto e estratégia do design 
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5.3.5. roteiro do projeto

5.3.5.1 Introdução 
Apresentaremos aqui um roteiro para que o projeto 
fosse possível, conforme as fases descritas no sumário 
executivo, executando as principais atividades, com prazos 
e “orçamento”, caso necessário.
Será utilizado essa etapa para apresentar todo o 
desenvolvimento do projetual, assim esperando justificar a 
importância como ferramenta.

5.3.5.2. Fase 1: Desenvolver pré-pesquisa 
de campo e análise. 

Nessa fase devem-se executar as seguintes atividades:
• Análise dos dados e concluir a pesquisa.
• Redigir um relatório de campo os mais importantes 
pontos destacados, na pesquisa e como se pretende 
implantar no projeto
• Compartilhar com o orientador.

Ferramentas:
Embora novo e ainda relativamente “novo” para nossa 
sociedade industrial o design já se transforma em vertentes 
diferentes e metodologias, de forma que o design se torna 
mais rico na sua forma de pensamento como qualquer outra 
ferramenta ou software que venha a ser utilizado. De modo 
que a pesquisa se torna algo de extremo marco decisivo em 
todo o processo de desenvolvimento.
Muito se fala de Design Thinking, uma metodologia que vem 
agregando diversas formas e abordagem dentro do design, 
como “Service Design”, “Design Interaction”.
No entanto são ferramentas que ilustram a forma de pensar 
o design traçam paralelas relações, que colocam o usuário 
no topo da pirâmide de interesse, embora seja um discurso 
antigo dentro do design.
As formas de trabalhar as necessidades do usuário têm sido 
muito bem trabalhadas por em empresas mundialmente 
referenciadas no âmbito do design, por casos de sucesso 
dentro do design, como podemos ver na figura.
Devido o grau de proximidade do usuário com muito mais 
importância para o contexto do que qual quer outra vertente 
do projeto, optei por explorar de forma ainda em aprendizado 
de algumas ferramentas utilizadas nestas metodologias
Persona
Metodologia que mapeia processos a partir de um 
personagem que foi apontado como perfil unânime ou não no 
processo de pesquisa que dará as diretrizes para as análises 
dos outras ferramentas, muita observação é necessária para 
tal de definição, segundo o (TASSI, Roberta) do site: www.
servicedesigntools.org “Cada persona é baseado em um 
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personagem de ficção cujo perfil reúne as características de 
um grupo social existente”.

Mapa atores

Mapeamento das necessidades e formas sobre o qual se 
pretende desenvolver o produto ou serviço, geralmente mais 
utilizado para serviços, onde o persona é sobre a pesquisa 
traçado uma visão sistêmica sobre a ótica específica do 
projeto, embora seja um “produto”, porém no projeto foi 
muito proveitoso onde podemos ter uma idéia e algumas 
dificuldades que se imaginava ocorrer já de certa forma 
suprida ou remediada por outra forma ou solução.

Conclusão
Esse processo correu durante todo o início de ideação 
(desde os desenhos e conceitos iniciais até começar 
tomar formas mais precisas) e fomos identificando que a 

Figura 6-7 - Actor Map do Projeto RHUA
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Referências Projetuais

Neste capítulo faremos uma analogia de alguns projetos 
que são próximos a proposta deste trabalho, apesar de 
ser um projeto aparentemente inusitado aos padrões de 
projetos brasileiros, mas, contamos com alguns projetos 
no exterior, em especial o projeto de Krzysztof Wodiczko, 
Homeless Vehicle, os demais projetos que se desenvolvem 
com algumas incidências nos Estados Unidos e China.
A análise realizada em TGI I foi mais detalhada, uma vez 
que serviu para ver o que já foi proposto, e desta forma 
concluímos que precisaríamos de um produto mais adequado 
para a realidade de São Paulo e dos moradores, que os 
dessem estrutura, porém, que fosse algo acessível que 
pudesse virar de fato um projeto futuramente, por isso não 
será defendido e explicado cada projeto, de um modo geral 

Figura 6-8 -  art is my cart por gianmaria 
sforza + le design + Gianmaria Sforza + 
Marco Lampugnani + Andrea Grippo
Figura 6-9 - Notpalast by Barbara 
Pitschmann, Disponível em:   http://
www.designboom.com/contest/
slideshow.php?contest_pk=10&item_
pk=6250&p=1
Figura 6-10 - shelter-naut por rodrigo 
chain + Rodrigo Chain + Felipe Zuñiga
Figura 6-11 -: Homeless Vehicle Project, 
1988, Disponível em: Fonte:http://www.
khm.de/mk/seminar/julia_scher/images/
wodiczko.jpg
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a análise crítica que tive é de que os projetos trabalhavam 
sempre nos dois extremos ou sem nada (estruturalmente), 
ou muito engenhoso, pesado, e pouco flexível ao estilo de 
vida inserto que o morador de rua está inserido.

Figura 6-12 -: Moho por Crul Pieter 
e Maarten Uleyn, Disponivel em: 
http://www.designboom.com/contest/
slideshow.php?contest_pk=10&item_
pk=6299&p=1
Figura 6-13 -: Recycled cart por Tim Hoh. 
Disponivel em: http://www.designboom.
com/contest/slideshow.php?contest_
pk=10&item_pk=6299&p=1
Figura 6-14 - : Ifreeman, by Guoqun Yu, 
Disponivel em: http://www.designboom.
com/contest/slideshow.php?contest
Figura 6-15 -: Tent Cart por Timo 
Niskanen                  , disponivel 
em:http://www.designboom.com/contest/
slideshow.php?contest_pk=10&item_
pk=6277&p=1
Figura 6-16 -: Zcart por Sebastian 
Errazuriz, Disponivel em: http://
www.designboom.com/contest/
slideshow.php?contest_pk=10&item_
pk=6242&p=1, acesso 15/11/2011
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rotina dos moradores de rua é muito variável, de locais, 
de disponibilidade de materiais ou até mesmo pelas 
intempéries, que o volume de coisas á grande em seu 
poder, e as pessoas se incomodam com a sua presença 
principalmente pelo desconforto deixado pelos materiais 
que ficavam no local, que existem vários tipos de moradores 
de rua, principalmente o roubo entre eles, infiltrados estão 
fugitivos da polícia e viciados. Com isso começamos a 
analisar de fato a possibilidade de abandonar a idéia inicial 
de carrinho, e propor algo que não fosse mais um objeto 
que trouxesse mais esforço e desconforto para mantê-lo 
durante a sua rotina.

Figura 6-17 - Carrinho de pertences, por 
Marco Hovnanian 
Fonte: Acervo pessoal
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5.3.5.3. Fase 2:  Desenvolver conceitos iniciais
será desenvolvido mediante todo o resultado das pesquisas, 
de mercado todo tipo de informações coletadas, como: 
processos de fabricação, de re-uso, desenhos, modelos, 
materiais. Nesta fase será necessário o contato com todo 
o tipo de material informativo e formal possível, nesta fase 
será feito um brainstorm com diversos conceitos que serão 
refinados, e apresentados ao orientador e alguns convidados 
para aprovar os seis melhores conceitos, desenvolvidos nas 
fases;

Brainstorm7

Ferramenta de geração de idéias co-relacionadas, de forma 
muito soltas que possibilita o desenvolvimento de diversas 
idéias, o objetivo é sempre buscar um insight que contribua 
para o desenvolvimento do projeto.

7 Ver em: servicedesigntools.org

Figura 6-18 - Brainstorm criativo fase 2 
Projeto RHUA.
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Mapa Mental
Segundo (ROBERTA, 2012): “O mapa mental é uma 
ferramenta para o levantamento visual de nossos 
pensamentos e suas conexões.”
“A partir de um problema é estimulado uma linha de 
raciocínios em cima de desenhos ou palavras chaves 
onde pode se chegar a um sistema de uso, formas de 
representação, organização de desenvolvimentos com muito 
mais liberdade ao de um documento mais formal, no caso 
do designer ferramenta muito eficaz tanto para formalização 
de conceitos para o cliente ou demais interlocutores dos 
projetos quanto para a sua organização.”

Figura 6-19 - MindMap da Metodologia 
do Projeto RHUA
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Ferramenta utilizada com bastante intensidade em projeto 
e eficaz, para organizar pensamentos, nos possibilita 
organizar, distribuir, reorganizar, com flexibilidade e rapidez. 
No projeto acompanhou desde as etapas de ideação, 
mapeamento das necessidades até a montagem desde 
book, traçando uma visão do que ainda não “existe”.

Figura 6-20 - MindMap da Organização 
do Book de TGI
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Objetivo: identificar as formas de “moradias”, locais, 
necessidades, etc.
Observação: Diante das condições instáveis dos locais 
habitáveis pelos morados de observação que necessitávamos 
de algo mais portátil, e que proporcionasse “mobilidade” 
aos usuários e aqui despertou-se para uma necessidade 
de pensar no contato com o chão, com a umidade. Ainda 
nesse tipo de estudo tivemos um dialogando com alguns 
moradores e um deles chamado Pedro, disse sobre essa 
instabilidade de locais devido aos conflitos entre os próprios 
moradores, ou mesmo por questões de deslocamento 
devido o seus trajetos serem feitos a pé, a segurança para 
com os pertences, por isso começamos pensar em algo 
fechado.

Figura 6-21 - Painel semãnticos baseado 
nas vivências dos moradores de rua.
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Objetivo: identificar tipos de criações, improvisos, materiais 
que os moradores de rua mais se apropriam.

Observação: podemos observar o grande volume de 
papelão que é encontrado, plásticos, lonas e madeiras, 
no entanto podemos ver um caminho para explorar esse 
material, mas de forma que não tenha que ter um padrão de 
tamanho, e neste painel vemos, como mesmo sem intenção 
latente o processo criativo acaba por montar um histórico 
no desenvolvimento do processo, daqui podemos dizer que 
não intencionalmente, nasce a base para os materiais, com 
algumas alterações de peso e um material ou outro, porém 
no geral é o nascimento.

Figura 6-22 - Painel Semântico baseado 
nas soluções criadas e materiais.
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Objetivo: Identificar sistemas que possibilitem a mobilidade, 
desmontagem ou armamento.

Observações: Daqui podemos ver muitos conceitos que 
foram baseados as estruturas e funcionamento do objeto 
proposto, e começava também a busca por algo desmontável 
de fato, como os  painéis foram confeccionados durante 
o processo conforme as necessidades das clínicas, isso 
facilita a criação e da muito mais inter-relação.

Figura 6-23 - Painel semãnticos baseado 
nas vivências dos moradores de rua.
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Figura 6-24 - Painel Semântico baseado 
nas soluções criadas e materiais.
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Ideação - Brainstorm  de desenhos tipo 
rough7 , tumbnails8 

Considerações Iniciais;

Após algumas verificações de campo e diversas 
possibilidades estudadas é hora de começar idealizar como 
resolveremos os problemas identificados.
Começamos a partir de um ponto no processo de ideação 
considerar alguns pontos ainda não visíveis do pré-projeto, 
que realmente se tornaria tangível ao passo de verificação 
e trabalhos de campo fossem realizados. Começamos a 
perceber que de fato não queríamos que esse usuário tivesse 
que ficar ancorado a um pertence como um carrinho e por 
outro lado não abriríamos mão do abrigo que é o sentido 
principal, entretanto pela rotatividade e diversidade de 
lugares para pernoitar ou mesmo em outras circunstâncias, 
pensamos que uma estrutura desmontável, que se utilizaria 
de produtos descartados completar sua composição para 
diminuir o seu volume de carga “obrigatória”. Também 
pudemos observar que muitas opções para carga já se 
consegue com facilidade por isso, mas de qualquer forma, 
inicialmente partimos daqui com algumas vertentes formais 
ao projeto, até porquê estas descobertas surgiram durante 
o processo de ideação.

• Mochila;
• Barraca;
• Carrinho:
• Módulos.

7	 Rough:	Forma	de	representação,	desenhos	estruturais,	tem	perfil	de	ser	
rápidos e criar mais opções
8	 Thumbnails:	Terminalogia	em	inglês,	similar	a	“Rough”,	desenhos	
pequenos e rápidos, usados para criar idéias.

Figura 6-25 - Sketching Book desicado ao 
projeto RHUA
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Figura 6-26 - Folha 1 Desenhos 
Thumbnail 1 do Projeto RHUA
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Figura 6-27 - folha 2 Desenhos Thumbnails 1 
do Projeto RHUA
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Clínica Thumbnails II
Necessário que fizéssemos duas etapas de thumbnails, 
pois a primeira fase foi bem de brainstorm, pois não tinha 
muitas preocupações estruturais, dimensionamento, etc, 
como abertura para novas idéias.
Na thumbnails saíram alguns estudos que foram levados 
mais detalhados para as etapas seguintes e já iniciamos 
fazer alguns protótipos rápidos para testar as idéias.

Figura 6-28 - folha 1 Desenhos Thumbnails 2 
do Projeto RHUA
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Figura 6-29 - Folha 2 Desenho Thumbnails 2 
do Projeto RHUA
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Figura 6-30 - Folha 3 Desenhos Thumbnails 2 
do Projeto RHUA
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Clínicas de desenhos sketching9

Clínica I:
Objetivo: Definir tipologia, dois conceitos serão eleitos.
Observações:  Podemos observar a continuidade da criação 
das etapas anteriores, onde podemos ver diversos conceitos 
sendo aprimorados e novos conceitos sendo agregados a 
medida que desenvolvemos os procedimentos
 estabelecidos para que o design seja eficaz. Nesta clínica 
já nos aproximamos de conceitos finais de mistura de 
materiais encontrados na rua com materiais transformados 
e divisão em peças para que sejam desmontáveis também 
aparece.

9 Sketching: Desenho rápidos porém já expões dimensões de volume, 
forma de representação artistica.

Figura 6-31 - Folha 1 Desenhos 
Sketchings Clínica I do Projeto RHUA

1
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Figura 6-32 - Folha 2 Desenho Sketchings 
Clínica I do Projeto RHUA

2

3
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Figura 6-33 - Folha 3 Desenhos 
Sketchings Clínica 1 do Projeto RHUA

4

5
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Conclusão: Os conceitos selecionados para serem melhores 
estudados partem do conceito para serem desmontáveis 
priorizado o uso e o transporte de pouco volume durante o 
dia.
O conceito de número cinco também foi uma proposta que 
também carregava muito bem o conceito que objetivávamos 
no projeto, porém, ainda poderá ser mais bem estudado em 
uma continuação do projeto.
O conceito seis é o que dá base ao conceito final, podemos 
ver que ao avanço das pesquisas e projeto começamos 
uma espécie de “desmaterialização”, uma busca pelo mais 
simples, menos peças.

Figura 6-34 - folha 3 Desenhos Sketchings 
Clínica 1 do Projeto RHUA

6
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Protótipos Rápidos:

Durante a ideação fomos confeccionando protótipos 
como uma forma criação e testando as idéia, e a partir daí 
dando continuidade ou não para os conceitos inicialmente 
pensados, pois (BROWN, et al., 2010 p. 85) cita: “David 
Kelley chama a prototipagem de ‘pensar com as mãos’ 
e a compara com o pensamento abstrato orientado por 
especificações e planejamento.”

Figura 6-35 - Folha 1 protótipos rápidos 
do Projeto RHUA
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Clínica II
Objetivo: Desenvolvimento ergonômico e sistemas, será 
eleito um conceito para ser desenvolvido.
Observações: Foram criadas mais variações em cima das 
opções escolhidas com a objetivo em estabelecer parâmetros 
ergonômicos e estruturais, embora seja sketching que tem 
um representatividade formal maior do que dimensional, 
porém, foi desenvolvido um boneco em escala para atender 
80% da população. Também a medida que é pensado 
estruturalmente um  modelo passa a ser mais viável para 
representar os conceitos do projeto.

Figura 6-36 - Folha 1 Desenhos 
Sketchings Clinica 2 do Projeto RHUA 

1

2
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Figura 6-37 - Folha 2 Desenhos 
Sketchings clínicas 2 do Projeto RHUA

3

4
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5

6
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7

8
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Figura 6-38 - Folha 4 Desenhos 
Sketchings Clínica 2 do Projeto RHUA

9
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Conclusão: a medida que é pensado estruturalmente 
as viabilidades, o  modelo nove passa a ser mais viável 
para representar os conceitos do projeto, portanto, foram 
dedicados desenhos de estrutura para as próximas etapas

Figura 6-39 - Folha 4 Protótipos rápidos 
Clínica 2 do Projeto RHUA
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5.3.5.4. Fase 3: Desenvolver a proposta Do 
conceito:

Em cima das duas propostas conceituais serão apresentados 
alguns projetos variações e afunilando a um melhor 
conceitos que será desenvolvido até o primeiro modelo 
físico e desenhos, esse processo é divido em:

Pré-projeto:
Desenhos dimensionados

Confeccionados em cima do boneco ergonômico para 
comportar uma pessoa ajoelhado dentro do abrigo em sua 
altura para atender a 80% da população, considerando 
que o público estatisticamente é uma média menor, porém 
consideramos comportar alguns pertences no interior. 
Importante que ressaltar que não se trata de uma busca 

Figura 6-40 - Folha 1 Desenhos 
dimensionais do Projeto RHUA
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Figura 6-41 - Folha 2 Desenhos 
dimensionais do Projeto RHUA
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pela comodidade.
Modelos Físicos :
Em cima dos desenhos de dimensionados, começou-se a 
desenvolver um modelo maquete na escala um para que 
pudesse ter uma visão geral, a partir daí com dimensões 
e formas definidas optarmos pelos materiais, estipular 
dimensões para a maquete virtual, como afirma: (BROWN, 
et al., 2010 p. 83) 

“Essa transição  do físico ao 
abstrato e de volta ao físico é um 
dos processos mais fundamentais 
por meio dos quais exploramos 
o universo, liberamos nossa 
imaginação e abrimos a mente para 
novas possibilidades.”

Figura 6-42 - Folha 1 Modelo físico do 
Projeto RHUA
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Figura 6-43 - Folha 2 Modelo físico do 
Projeto RHUA
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Definição dos Principais Materiais:

Diante de uma visão volumétrica e dimensional da maquete 
em escala, foi realizado o estudo direcionado as escolhas 
de materiais, sendo:

Manta de Alumínio:
Características: Leve, resistente, impermeável e térmico 
isolante.
Justificativa: Devido à necessidade de ter um produto 
leve e resistente a intempéries, de pequeno volume e boa 
conformidade para solda ou costura.

Vareta de Fibra de Vidro:
Características: Conformidade física, leve e resistente.
Justificativa: Devido à necessidade desmontagem e 
estrutural a vareta é o material que mais atende as 
necessidades, devido ser compacta e leve no transporte, 
a sua conformidade que permite armar o abrigo, dando 
estrutura.

Lona de PVC: 
Características: Maleável, flexível, material de re-uso e 
impermeável.
Justificativa: Devido principalmente a boa disponibilidade 
do material no ciclo de re-uso, podendo tornar-se mais 
acessível o produto, agregando impermeabilidade que o 
projeto requer.
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5.3.5.5. Fase 5:  Desenvolvimento Final

Após determinado o conceito final e apontado feito os reparos 
e adaptações necessárias, partimos para a finalização do 
produto final, nas etapas de:

Desenhos de construção

Desenvolvimento de desenho 3D

Figura 6-44 - Desenho Aramado interno 
do Abrigo, Projeto RHUA
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Figura 6-45 - Folha 1 Desenhos Amado 
de Construção do Projeto RHUA
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Figura 6-46 - Rendering 1 Projeto RHUA



Figura 6-47 - Rendering 2 Projeto RHUA



Figura 6-48 - Rendering 3 Projeto RHUA



Figura 6-49 - Rendering 4 do Projeto RHUA





Figura 6-50 - Rendering 5 do Projeto RHUA
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Figura 6-51 - Rendering 5 do Projeto 
RHUA
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Figura 6-52 - Rendering 6 do Projeto 
RHUA
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5.3.5.6. Fase 6: Implementação e maquete:

Foi desenvolvido um material auxiliar de documentação, 
pode ser usado na apresentação do produto, para 
fabricação, corte, desenhos técnico, como forma de garantir 
que a confecção do objeto seja fiel ao projeto. 

Documentação do projeto 
 Desenho técnico do abrigo.
 Desenho técnico de Corte.
 Composição e peso.
 Manual de Montagem.

Figura 6-53 - Foto do decalque do plano 
lateral superior do Projeto RHUA
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Figura 6-54 - Manual de composição 1 
do Projeto RHUA
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Figura 6-55 - Manual de composição 2 
do Projeto RHUA
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Figura 6-56 - Manual de Montagem 1 do 
Projeto RHUA
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Figura 6-57 - Manual de montagem 2 do 
Projeto RHUA
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5.3.5.7. Fase 7:  Desenvolvimento campanha De 
comunicação visual:

Neste processo de desenvolvimento da campanha 
publicitária do projeto principalmente a identidade visual da 
marca do projeto papelaria e divulgação do projeto assim 
como o conceito de apresentação.

Figura 6-58 - Imagens da Marca RHUA
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Figura 6-59 - Hotsite Mídias on line 
Projeto RHUA
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Figura 6-60 - Cartaz Mídia off-line do 
Projeto RHUA
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Figura 6-61 - Matéria comprada mídias 
off-line do Projeto RHUA

Texto meramente ilustrativo
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6. DESIgN E gERENcIAMENTO

6.1. o ProFissionaL dEsiGnEr
Em alguns aspectos em que pude presenciar, tenho notado 
consequentes heranças de uma disciplina que nasceu do 
mundo artístico, se por um lado isso faz do design ferramenta 
de inovação, por outro pode levar embora sua “seriedade”, 
como a forma que os designers são preparados ainda 
na vida academica, para apresentar-se ao mercado pela 
experiência que tive do curso de design que me parece ser 
ainda muito parecido pelas instituições de ensino no Brasil,  
ainda estão vinculados a sua raiz artística, que confunde 
a visão que os profissionais de outras áreas sobre nós 
designers, a medida que o design toma uma posição muito 
mais importante para o negócio ainda como solução e não 
estético, muitos profissionais não conseguem representar 
de forma eficiente o papel como líder, que sempre passa a 
ser dirigido por profissionais de outras áreas, onde causa 
diversos conflitos de informações e métodos de trabalho. 
Isso é seguido de outros fenômenos, dos quais muitas 
vezes o design não é representado por uma liderança de 
um profissional designer aonde chega de fato a perder o 
mérito do designer, um bom exemplo é a coordenação do 
curso, como mantido por um profissional artista plástico e 
atualmente um arquiteto, não é uma crítica a instituição, 
porém, os próprios profissionais designers se desqualificam 
para posições estratégicas, talvez por uma rotina um tanto 
quanto diferente, esse “diferente” não ausenta o designer 
de atender a algumas espectativas das corporações, seja 
ele como empregado ou parceiro,  pode se dizer que, por 
uma questão política, que de certa maneira vem à impactar 
na carreira do designer. Mas por outro lado a formação 
tem uma séria colaboração para que se confundam estes 
conceitos, a forma como se abordam questões dentro do 
design, a busca por uma abstração constante faz com que 
não sejamos preparados a desenvolver com criatividade e 
comunicar com objetividade. O artístico é importante para 

“Para muita gente, artista é uma pessoa preocupada apenas com a auto-
expressão, sem maior comprometimento com o público-alvo[...] Se 

não me engano foi o grande designer Paul Rand que disse ‘design é uma 
disciplina que soluciona problemas’.”

(PHILLIPS 2008, p.10)  
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o processo criativo, no entanto,  “perde espaço” no pautado 
mundo dos negócio, mesmo que o negócio em questão seja 
artístico, é algo que faz parte do metiê da profissão, Peter 
diz no seu livro Briefing, a mudança de comunicação que 
criou durante as empresas na qual dirigia o departamento 
de designer, ele automaticamente extinguia a palavra 
“arte” substituía por “design”  (PHILLIPS 2008, p.10)  faz o 
observação que: 

“Para muita gente, artista é uma 
pessoa preocupada apenas com 
a auto-expressão, sem maior 
comprometimento com o público-
alvo[...] Se não me engano foi o 
grande designer Paul Rand que 
disse ‘design é uma disciplina que 
soluciona problemas’.”

Adquiri grande parte da minha experiência profissional em 
área administrativa, como comprador da terceira maior rede 
de hotéis do Brasil. Essa formação e esse longo período de 
contato com mundo corporativo me ajudaram a compreender 
as minhas necessidades como designer. Pois percebi um 
comportamento em comum em um grupo de profissionais e 
principalmente em estudantes nesse pequeno período que 
me introduzo a área, é evidente um romantismo ao que é 
o papel do designer, temos uma tendência a relacionar o 
design diretamente e diversas vezes somente Desenho, 
estética, fator uau, dentre outros ‘maquiadores’, porém são 
aspectos indispensáveis para o designer, mais Vejo como 
de fato, fatores da alma do designer que devem ser levados 
ao mercado e introduzidos no trabalho do designer, mas 
não como carro chefe, pois ao mesmo tempo para os não 
designers essa não é a prioridade apesar de muitos dos 
casos serem a necessidade, e dessa busca por resolver 
estas necessidades que se discute a necessidade x desejo, 
Vale lembrar que estamos nos dirigindo aos aspectos 
sensoriais nesse caso. Quando nós apresentamos ao 
mercado com uma prioridade estética saímos do foco 
corporativo, como bem disse Prof. Ms. Olavo em aula, que 
essas são palavras que fazem parte do metiê do designer 
e não da comunicação de valores, como cita Philips, o 
designer deve comunicar seu valor se incluindo no plano 
estratégico das corporações, em cita que:

“Os designers precisam aprender 
a falar a linguagem dos negócios, 
relacionados com os resultados 
desses negócios, para que possam 
atuar no nível mais estratégico.” 
(PHILLIPS, 2008 p. 78)

O design tem uma função estratégica importantíssima dentro 
de uma corporação pois através do design muitos objetivos 
podem ser alcançados, assim que o designer ganha 
autonomia e toma para si os interesses e metas da empresa 
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para que através do seus projetos e intervenções se eficiente, 
de forma mensurável a sua atuação no cumprimento dos 
objetivos. Somente serão realmente mensuráveis essas 
intenções, se realmente foram intuitivamente baseados 
nessas necessidades, que ai sim são levantadas por 
diversos departamentos ou mesmo pela alta direção da 
empresa, e se aplica a tudo, não necessariamente a uma 
empresa, isso não tem nenhuma relação com limitar ou 
não o processo criativo, de inovação ou conceituação do 
produto. Uma vez que o design é designação, e se não é 
eficaz com o seu público alvo, é tudo, menos um produto 
eficiente, temos uma gama enorme de exemplos de design 
autoral e design conceituais, mas creio muito em uma 
necessidade de um design ético e de acordo com a realidade 
e contexto do problema. Como cita em Peter, pode ter um 
produto muito premiado, mas como produto é um fracasso 
de venda, isso pode trazer danos para a profissão como 
sua real imagem no mercado e passa-se a ver o designer 
como decoradores. Conhecer o problema é algo que dá 
partida ao trabalho, receber uma solicitação de projeto sem 
conhecer as vertentes que estamos trabalhando no projeto, 
sem interação com os demais envolvidos, isso não é um 
desenvolvimento de design, e sim usando o designer como 
uma ferramenta de execução de um material já proposto. O 
designer tem um olhar aparentemente mais apurado para as 
soluções e necessidades do projeto, porém, não por dom, 
mas sim por treino, nossa metodologia de desenvolvimento 
treina o olhar para que seja percebido determinadas 
necessidades, o mesmo processo que nos faz dependente 
de análises e informações de terceiro para compor nosso 
entendimento para o problema.
Eu acredito que isso não se aplica somente ao design, 
pode ser expandido de forma positiva em diversas áreas 
do conhecimento, é extremamente rica a experiência de 
buscar uma solução para um problema com o nível de 
abrangência de informações que um designer é capaz 
de realizar, com essa mesma visão ele pode se colocar 
ao mercado, com uma comunicação correta ao público, 
expondo o seu conceito fundamental que é a “facilidade” 
de achar as melhores opções para um dado problema ou 
auxiliar processualmente essa busca.
Com essa reflexão, não tenho pretensão de ditar regras 
ou dizer o que está correto e o que está errado, porém 
tenho visto essa preocupação vinda de outras pessoas 
mais experientes que eu, e me identifico com o modo em 
que se relaciona os determinados pontos abordados, e 
me pergunto: Em que ponto estamos sendo preparados 
para esse tipo de postura? Como nós designers vemos o 
design? Como nós nos comportamos perante o mercado? 
Até onde pode se compreender os limites da critividade? 
Criatividade é informal? Design é inside ou método? Quando 
é interessante abstrair?
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6.2. GERENCIAMENTO:

6.2.1 INTRODUÇÃO

Para que atingissemos o objetivo com o projeto que era 
que fosse um “social” mais que de certa forma como um 
projeto de design bem gerenciado com sistemicamente 
estabelecido e que nenhuma parte ficasse no sem que 
fosse dada uma explicativa para tal ação, foi nesse sentido 
que o projeto caminhou com todas as dificuldades, deste 
o TGI um que apresentou o primeiro escopo do trabalho 
no briefing proposto, até a confeção de um projeto em uma 
ferramenta on-line, toda via, não se trata de um projeto em 
tempo integral, portanto sucetível a falhas nesse processo.

6.2.2 BRIefINg TgI I

Disponibilizaremos o sumário executivo do TGI I, para 
percebermos que realmente foi importante essa ferramenta 
no gerenciamento do projeto.
SUMÁRIO EXECUTIVO TGI
Basta transitar pelas ruas do centro de São Paulo para nos 
deparamos com a triste realidade dos moradores de rua, 
frutos da exclusão social e do descaso do nosso governo, 
com uma crescente população e uma decadência no 
sistema assistencial, acarretando em grande parcela da 
população vivendo em condições sub-humanas, portanto se 
faz necessário o desenvolvimento de uma nova alternativa 
de abrigar esses e subrir parte dessa necessidade. Deverá 
se desenvolver um objeto individual, que sirva de abrigo que 
seja transportável.
Deverá abordar questões conceituais como a colaboração 
referencial do próprio morador de rua, sustentabilidade é o 
principal direcionamento, retraduzir laços como membros da 
sociedade. Formalmente esse deverá chegar a ser produto 
acessível, explorando a mobilidade, e buscando a função 
principal de abrigar.

Fase 1: Desenvolver pré-pesquisa de campo e análise.
Fase 2:  Desenvolver 6 conceitos formais e com orientador
Fase 3:   Desenvolver as 2 propostas de conceitos.
Fase 4:  Testar e aprovar um modelo.
Fase 5:  Desenvolvimento final.
Fase 6:  Desenvolvimento campanha de comunicação visual
Fase 7:  Implementação e Mock-up
Fase 8: Apresentação e aprovação

O projeto está sobre responsabilidade de Edson Jales, com 
a orientação de Marco Hovnanian, Deverá ser desenvolvido 
a partir de 15 de fevereiro de 2012 a 30 de Junho de 2012. 
Não tem orçamento.
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PROJETO(S) : PROJETOS PESSOAIS EDSON       VISUALIZAR : TODAS AS TAREFAS       PERÃODO : DE FEV ' 2012 PARA MAIO ' 2012       USUÃ¡RIO(S) : TODAS

 

        
        
       

Brainstorm de desenhos tipo rough12, tumbnails13

MarketingPesquisa de Segmento de Mercado

Trabalho de Lab IV

DPPCampanha

ClÃnicas de desenhos sketching

Desenhos dimensionados

DefiniÃ§Ã£o de materiais

Modelos fÃsicos

Testar e aprovar um modelo

Desenhos de construÃ§Ã£o (Desenvolvimento matemÃ¡tico)

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Edson Jales

Tabela 7-62 Gráfico de Grantt do Projeto 
RHUA

6.2.3. Gestão do Projeto

Foi montado o projeto com cronogramas e metas, para cada 
etapa conforme o briefing e isso auxílio e ensinou muita 
coisa durante todo o processo.
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cONclUSãO

Aproximando-se do fim, um sentimento de que 
o tempo é curto, e que poderia acrescentar mais 
algumas coisas, porém, o projeto tem dessas 
coisas, a cada projeto um aprendizado, a visão 
de que algo ainda pode melhorar muito, outras 
que ainda faltam cem porcento, mas a paixão 
é maior que o cansaço, então seguimos em 
frente, vamos análisar para principalmente não 
perdermos a oportunidade de melhorar.

Durante todo o projeto tentamos buscar o design 
da forma mais coesa e mensurável possível com 
um projeto “difícil”, muitas dificuldade de materiais 
e formas que queriamos com pouco material, 
diversos tropeços durante o projeto e o tempo 
passando, ai sim começei a aprender o que é 
gerenciar um projeto, também tomar decisões na 
o hora correta, ter em vista e no papel o que pode 
ser tangível ou não e mapear todo o processo 
abrir mão do que é menos importante, e focar no 
que tratará resultados.

Contudo, concluímos o projeto dos objetivos 
que imaginavamos muitos conseguimos cumprir, 
outro ficam para um aperfeiçoamento futuro, 
chegamos em um produto leve, desmontável e 

“Se és uma gota d’água não  
pretendas ser o lindo e poderoso Sol, pois 

uma simples nuvem pode impedi-lo de 
iluminar a Terra. 
E o que é a nuvem senão um conjunto 
de pequeninas gotas?! Feliz é a ‘gota’ que 
descobrir isso.”

John Fellinus
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que pode ser muito viável, porém essa viabilidade 
reconheço ter sido um ponto a verticalizar, no 
geral, creio que concluí o objetivo pessoal de 
mostrar o quanto o design pode ser expansivo e 
adquirir atribuições.
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