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Design Espontâneo Periférico da América Latina: uma 
forma de participação alternativa e subversiva   

comtemplado [29], promovendo os eventos característicos 
do programa ao longo do ano: painéis, conferências, docu-
mentários, instalações, workshops, em diversos lugares es-
tratégicos, tendo como foco nesta edição os temas: pessoas, 
mobilidade, identidade, meio ambiente, espaço público e 
economia criativa. Todos pautados na geração de oportuni-
dades, na memória, na qualidade de vida e na transformação 
responsável da sociedade através do design. A Cidade do 
México, capital conhecida por sua diversidade cultural, foi 
anunciada a primeira ganhadora das Américas durante a 
29º Assembleia Geral do ICSID [12] — The International 
Council of Societies of Industrial Design (Conselho Inter-
nacional de Sociedades de Desenho Industrial), atual WDO 
— World Design Organization (Or-ganização Mundial do 
Design) — em Gwangju, na Coreia do Sul.

A premiação, que acontece a cada 2 anos [29], avalia, 
dentre as cidades candidatas, aquela que implementa pro-
jetos efetivos de design para a inovação social, econômica 
e cultural, com perspectivas de sustentabilidade e urbanis-
mo. A primeira Capital Mundial do Design legitimada foi 
Turim (Itália) em 2008. Seguida por Seul (Coreia do Sul), 
em 2010, e Helsinque (Finlândia), em 2012. Saindo do he-
misfério norte, o quarto título foi concedido à Cidade do 
Cabo (África do Sul), em 2014. Em 2016, volta para a Ásia, 
premiando a cidade de Taipei (Taiwan). Por fim, em 2018 
temos uma consagração latino-americana. Em 2020, a co-
memoração acontecerá em terras europeias: Lille, metrópo-
le do norte da França.

No site oficial da organização [30], o professor Mugendi 
M’Rithaa , presidente da WDO no período de 2013-2015 
e membro do comitê de seleção do WDC 2018, justifica o 
título afirmando que “ A Cidade do México serve como mo-
delo para outras megacidades ao redor do mundo que estão 
lutando com os desafios de urbanização e usando o design 
thinking para garantir uma cidade mais segura e habitável” 
(WDO, 2019, online, tradução nossa). Este reconhecimento 
e premiação pode ser considerado um marco na historia do 
design latino-americano. No entanto, é um título concedido 
por uma entidade que tem em sua constituição grande parte 
de membros de países centrais, que possuem história, poder 
econômico e político bastante distintos dos países periféri-
cos. Essa desigualdade de forças reflete em áreas como o 
design, intimamente ligado ao desenvolvimento industrial. 
Além disso, os parâmetros de avaliação tendem a ser aque-
les elaborados nos países hegemônicos, como podemos per-
ceber na fala do ex-presidente da WDO quando cita o De-

RESUMO
A partir da observação de práticas de design espontâneo 

periférico em alguns países latino-americanos — como a 
gambiarra brasileira, o cacharreo colombiano e a desobe-
diência tecnológica cubana — que partilham a escassez de 
acesso a recursos e ferramental, consequências relacionadas 
ao processo histórico semelhante de exploração e domi-
nação europeia (colonial) e norte-americana (pós-colonial), 
o presente artigo pretende contribuir para o debate sobre 
a emergência de estudos do design como catalisador de 
transformação social em países periféricos com perspectiva 
emancipadora. A articulação ocorre mediante revisão biblio-
gráfica sobre os principais conceitos abordados — escassez 
de recursos e pensamento decolonial na visão de autores 
como Milton Santos e Arturo Escobar — tendo como fio 
condutor a entrevista do designer colombiano Camilo Can-
tor para a edição brasileira do evento Urban Thinkers. O 
trabalho se trata, portanto, de um convite à reflexão sobre a 
condição atual da América Latina pelas marcas pulsantes do 
passado, para que se possa planejar outras formas de parti-
cipação e outros futuros com posicionamento questionador 
das estruturas de poder dominantes tendo em vista alcançar 
a autonomia. 
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IPOR UM DESIGN LATINO CRÍTICO 
Dentre alguns títulos de excelência existentes na área do 

Design atualmente, ganhar a qualificação de Capital Mun-
dial do Design  — World Design Capital (WDC) [27] — 
está na agenda de várias cidades que entendem o impacto 
que este campo pode gerar no bem-estar social e no desen-
volvimento econômico dos centros urbanos. 

Em 2018, pela primeira vez um território latino-ameri-
cano conseguiu alcançar os requisitos necessários para ser 
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sign Thinking [18] —abordagem associada ao professor de 
Arquitetura e Desenho Urbano da Universidade de Harvard, 
Peter Rowe, que publicou em 1987 o livro Design Thinking, 
e cuja difusão é atribuída principalmente ao CEO da IDEO, 
Tim Brown.

Um dado curioso, mas ilustrativo, no site da WDO [28] é a 
apresentação de seus associados pelo mundo. A maioria dos 
países foi listada de forma categorizada geograficamente, 
por continentes: África (4 países), Ásia (9 países), Europa 
(17 países) e Oceania (2 países). As Américas, no entanto, 
foram divididas com ambiguidade: “América Latina” (figu-
ra 1), conceito cultural, e “América do Norte” (figura 2), 
conceito geográfico. O México consta, junto com o Canadá 
e os Estados Unidos, na lista do Norte, da qual faz parte 
geograficamente. No entanto, o conjunto da América Latina 
tem apenas Argentina, Brasil e Colômbia – países da Améri-
ca do Sul, cuja classificação como “latinos” depende de um 
critério cultural ao qual o México também atende.

Figura 1: países listados como latino-americanos no site da 
WDO.

Figura 2: países listados como norte-americanos no site da 
WDO.

Por um lado, talvez seja um ponto que possa ser conside-
rado de pouca significância; mas, por outro, é o tipo de de-
talhe que desencadeia questionamentos em série quando ob-
servado com lentes periféricas. Em uma categorização que 
possui uma lista com 17 e outra com 9 países, talvez se pos-
sa inferir que a divisão das Américas em dois conjuntos de 3 
países não tenha fundo meramente prático, e sim que atenda 

a uma percepção de alteridade entre estes conjuntos. Mas o 
que é expressado quando a distinção em relação à América 
do Norte é articulada em termos culturais (“América Lati-
na”), e não geográficos (“América Central e do Sul”)? O que 
é revelado sobre este olhar quando o México, país cultural-
mente latino, não é listado na América Latina? E por fim, o 
que significar do fato de que o primeiro país latino a receber 
da WDO o título de Capital Mundial do Design tenha sido 
aquele que a organização nem mesmo lista como latino?

Também é perfeitamente possível que esta peculiaridade 
na classificação das Américas se origine de motivos comple-
tamente diferentes e fortuitos: de alguma distração, de uma 
dificuldade de webdesign, da conveniência em usar apenas 
uma palavra para definir as Américas Central e do Sul. Mas 
por mais prosaica que possa ser a razão da distinção, a am-
biguidade com que ela foi tratada é, na melhor das hipóteses, 
um exemplo da maneira confusa com que a América Latina 
é significada pela WDO; na pior, uma expressão do quanto a 
região e sua dinâmica estão apartados até mesmo dos reper-
tórios de organizações internacionalistas de Design.

O que enseja mais uma questão: por que, para nos recon-
hecermos como “potências criativas”, dependemos tanto do 
espaço concedido pela parte hegemônica do sistema socioe-
conômico e geopolítico, tão distante da nossa realidade? 

Como relata Ethel Leon (2014), em 1980 foi criada a As-
sociação Latino-Americana de Desenho Industrial (ALADI), 
uma tentativa de organização que realmente representasse as 
necessidades e desejos da comunidade de design latino-ame-
ricana [16]. Gui Bonsiepe, um dos entusiastas, contou que: 

Na gestão de 1973 a 1975, eu era vice-presidente 
do ICSID, cujas reuniões e ações diziam respeito 
apenas às metrópoles. Os países da América Lati-
na pagavam para sustentar aquela estrutura, sem 
qualquer benefício. Comecei a perguntar por que os 
latinos-americanos não fundavam sua própria asso-
ciação, defendendo seus próprios interesses. (BON-
SIEPE apud LEON, 2014, p. 55)

Ou seja, naquele tempo a desigualdade de poder dentro da 
instituição já era estabelecida e percebida pelos desfavoreci-
dos, no caso, os países periféricos.

No prefácio do livro História del diseño en America La-
tina y el Caribe [4] (uma das poucas obras que se propõe 
a registrar parte da trajetória projetual latino-americana), 
Bonsiepe (2008) faz um pequeno recorte sobre os desdobra-
mentos da área nos aspectos cultural, econômico e político 
relacionando com fatos históricos, e lança uma provocação 
direta e imprescindível dentro do panorama mundial atual: 
“¿Entoces, desde qué perspectiva aproximarse al diseño de 
su historia?” (BONSIEPE, 2008, p.12).

Para tentar responder sua própria pergunta [4], Bonsiepe 
(2008, p. 12 e 13) traz ao debate a visão de Nietzsche (1999, 
p. 265 e 269) sobre os três caminhos para investigar e contar 
a história. A história monumental, onde os grandes acon-
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tecimentos são pontos de referência e o passado é contado 
pela virtude humana; a história tradicionalista, relatada 
por aquele que a venera, quer conservá-la e reforçá-la no 
presente; e a história crítica, que entende que para viver o 
agora em plenitude é necessário questionar o passado regis-
trado, e até mesmo sentenciá-lo. Segundo Bonsiepe (2008), 
Nietzsche “não entendia a historia como apenas uma acu-
mulação de saberes históricos, mas relacionava o passado 
com o presente” (BONSIEPE, 2008, p.13, tradução nossa). 
Ele destaca também que quem se propõe a escrever a his-
toria para além de uma cronologia de marcos na linha do 
tempo se depara com questões como: “¿Por qué ponen el 
foco de sus investigaciones sobre tal hecho y no sobre otro? 
¿Cuáles son los protagonistas, muchas veces anonimos? 
¿Qué ideias han jugado en determinado momento um rol 
preponderante y marcante? ¿Cuáles han sido silenciadas? 
[...]” (BONSIEPE, 2008, p.13).

Se dentro de um contexto globalizado e imperialista a prá-
tica do Design está subjugada ao processo histórico e a inte-
resses econômicos, sociopolíticos, culturais e simbólicos, é 
necessário estender essas perguntas para além da superficia-
lidade da história geral e da história do Design; direcioná-las 
aos que não se veem representados e/ou estão preteridos de 
qualquer protagonismo, e que em sua maioria não consegue 
identificar estes mecanismos de subjugação. É necessário, 
também, empregar a história crítica como aliada para pensar 
caminhos para a autonomia. Contar outras histórias sobre 
outros pontos de vista, porque as relações de poder e suas 
marcas transcendem os tempos presente, passado e futuro.

“¿CUALES HAN SIDO SILENCIADAS?”
No final de 2015, O INCITI (Pesquisa e Inovação para 

as Cidades), “uma rede de pesquisadores da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) que tem como objetivo 
incitar, junto a diversos setores da sociedade, novos con-
hecimentos capazes de transformar a vida nas cidades” 
(INCITI, 2019, online) produziu a primeira versão brasilei-
ra do Urban Thinkers Campus [15], com o tema “Cidades 
Inclusivas – jovens e tecnologias abertas no espaço urba-
no”. O encontro serviu como um aquecimento para o even-
to principal promovido pela ONU – Habitat (Programa das 
Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos), o Habitat 
III - Conferência das Nações Unidas sobre moradia e Desen-
volvimento Urbano Sustentável, que foi realizado em Quito 
no Equador em 2016.

No canal do grupo de pesquisa no Youtube [7] foram 
disponibilizadas algumas entrevistas concedidas durante a 
realização do evento. Entre elas, a do designer industrial co-
lombiano Camilo Cantor, idealizador de projetos que mes-
clam design, arte e tecnologia – como o experimento Carto-
grafias Sonoras, pelo qual é recorrentemente reconhecido e 
cuja proposta é criar uma memória sonora urbana catalogan-
do os sons das cidades. Em seu depoimento, o artista conta 
uma experiência particular que considera um bom exemplo 
de questionamento para os latino-americanos:

[...] acredito que mais que uma mensagem para o Bra-
sil, é uma mensagem para a América Latina. Como 
podemos crer outra vez nesses processos de analogi-
zação de gambiarras, como se diria por aqui, ou de 
cacharreo como se diria em Colômbia, também como 
um processo de tecnologia e transformação porque 
quase sempre estamos vendo esse modelo europeu, 
o modelo gringo, como o lugar aonde deveríamos 
ir. E quando reproduzimos esses modelos faz com 
que esqueçamos todas essas teorias e processos que 
havíamos construído desde muito tempo, pelo fato 
de estar focado no modelo europeu, não desenvolve-
mos o nosso. Isso acontece, e aconteceu comigo em 
Barcelona e Madri, começaram a falar de procomún. 
Então todo o mundo falava de procomún e em algum 
momento em América Latina dissemos: Ah, claro isso 
é La Minga. A reunião indígena para resolver prob-
lemas. Faz muito tempo, falamos de procomún mas 
apenas começamos a entender, quando foi nomeada. E 
acredito que ao compreender essas tecnologias ances-
trais, tecnologias que podíamos chamar de precárias 
como uma possibilidade de construir nosso próprio 
modelo, nossa própria teoria de habitar e de ser (UR-
BAN THINKERS, INCITI, CANTOR, 2016, online).

Para aprofundar a questão colocada por Camilo (2016), é 
preciso compreender como algumas relações impõem a con-
dição de periferia capitalista aos países latino-americanos. 

De acordo com Milton Santos (1996), as técnicas são “um 
conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 
homem realiza sua vida, produz, e ao mesmo tempo, cria o 
espaço” (SANTOS, 1996, p. 16). São a principal forma de 
relação do homem com a natureza [26]. Sem dúvida, a téc-
nica quando considerada em seu contexto socioeconômico 
e político, é também um elemento importante de explicação 
das sociedades e lugares. Ainda em suas palavras, “A técni-
ca nos ajuda a historicizar [...]” (SANTOS, 1996, p. 29). 
Um fato relevante para isso é a sua condição de ser propaga-
da de forma desigual, apesar de sua inclinação atual para ser 
internacionalizada, gerando um desequilíbrio tecnológico 
que é constantemente utilizado como força política.

Revisitando parte da história dos países latino-america-
nos, eles vivenciaram a colonização europeia — que deixou 
marcas sociais com as quais é imprescindível lidar até hoje 
— por cerca de 300 anos. Diferentes impérios (Portugal, Es-
panha, França, etc) com desenvolvimentos tecnológicos dis-
tintos coexistiram justamente pelo fator político [26]. Santos 
(1996) explica que:

[...] os desequilíbrios produtivos eram compensados 
pelos equilíbrios comerciais, numa sábia utilização 
política da desigualdade tecnológica. [..] a crise vai 
dar-se quando os países que dispunham de novas 
tecnologias, mas não de colônias, descobrem a ne-
cessidade de penetrar nesses circuitos fechados, pela 
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sedução ou mediante aberto incentivo à implosão 
dos impérios. Quando os Estados Unidos se senti-
ram prontos a entrar vantajosamente na competição, 
através das suas novas tecnologias, mesmo as da in-
formação, e por meio dos sistemas produtivos cor-
respondentes, compreenderam que a primeira tarefa 
era desmantelar as condições socioeconômicas e 
sociopolíticas que lhes constituíam um obstáculo. 
É a partir disso que os E.U.A passam a estimular, 
no mundo como um todo, a produção de um clima 
psicológico e intelectual favorável ao processo de 
descolonização. [...] Ao contrário dos anteriores, o 
império americano do pós-guerra não tem como base 
a posse de colônias, mas o controle de um aparelho 
produtor de ciência e de tecnologia e a associação 
entre esse aparelho, a atividade econômica e militar. 
(SANTOS, 1996, p. 26

A tecnologia se torna, portanto, um dispositivo geopolíti-
co de mediação e controle. O processo de globalização para 
Milton Santos (1996) “revela uma vontade de fundar o do-
mínio do mundo na associação entre grandes organizações 
e uma tecnologia cegamente utilizada” (SANTOS, 1996, p. 
27). A imposição inevitável de novas tecnologias nos territó-
rios é mais um modo de colonização [26]. E com a rapidez de 
desenvolvimento de novos aparatos tecnológicos, perdemos 
a noção do que são determinadas coisas e seu valor. Junto 
perdemos também a percepção do que somos, uma vez que 
desconhecemos os mecanismos de funcionamento e a ca-
pacidade de atuação dos objetos e ações introduzidos, além 
de sermos impelidos por eles a reaprender de forma forçada 
cotidianamente. Assim, cada vez menos temos — sem total 
consciência dessa perda — condições de guiar nossa própria 
trajetória e progresso, relegando nossa autonomia e consen-
tindo o domínio das forças hegemônicas externas.

A capacidade dessa invasão é limitada, principalmente pela 
divisão do trabalho e sua densidade [26]. Onde ela é forte e 
volumosa, a alienação é mais intensa propiciando a instalação 
das grandes corporações, empresas e bancos multinacionais. 
Santos (1996, p.117 e 118) recorre a dois pesquisadores para 
explicar de que forma essa realidade gera diferenças signifi-
cativas nos espaços. Dentre eles, destaca-se o ponto de vista 
de Thierry Gaudin (1978, p.159 e 160):

[...] haveria, assim, técnicas elitistas e técnicas popu-
lares, dois modos extremos de existência. As primei-
ras respondem à demanda do príncipe, mobilizam 
meios consideráveis e utilizam especialistas e as se-
gundas resultam da combinação do savoir-faire e da 
imaginação das massas, que inventa objetos da vida 
cotidiana. Tais modos extremos, [...], não são encon-
trados em estado puro. Na realidade, cada sociedade 
é caracterizada pela convivência de diversos modos 
de existência técnica, que coexistem e se afrontam, 
cada qual com suas próprias armas: para um deles, 

o confisco institucional; para o outro a curiosidade e 
a necessidade (apud SANTOS, 1996, p.117 e 118).

A observação de Thierry Gaudin (1978) apresentada por 
Milton Santos (1996) pode ser amplificada e compreendi-
da no contexto mundial [26], onde países considerados em 
desenvolvimento, e até em crescente desindustrialização [20] 
como o Brasil, não conseguem desenvolver tecnologia para 
competir com os países considerados desenvolvidos. E por 
consequência, como sutilmente aponta Camilo Cantor (2016) 
em sua fala [7] e declaradamente Santos (1996) em sua pes-
quisa, somos “historicizados” pela história hegemônica e pela 
implementação quase inevitável das técnicas dos países cen-
trais, concentradores do capital tecnológico e financeiro.

Voltando a atenção para a dinâmica que acontece nas cida-
des, é preciso pontuar que a mundialização forçada pela mo-
dernidade provoca o surgimento de “lugares globais sim-
ples e lugares globais complexos” (SANTOS, 1996, p. 218). 
Enquanto nos primeiros chegam apenas parte dos “vetores 
da modernidade” (SANTOS, 1996, p. 218), são nos lugares 
complexos que se proliferam os mais diversos vetores. São 
em sua maioria metrópoles, e são nelas que todos os tipos de 
trabalho, de técnicas, de capitais (social, econômico, politi-
co, simbólico) e de ecologias urbanas podem se organizar, 
compartilhar os espaços e progredir. Também são nesses lo-
cais que os marginalizados vislumbram horizontes [26], per-
sistem e resistem, enriquecendo a diversidade socioespacial 
com a produção de materialidade e com suas conformações 
de vida e trabalho. As cidades sempre tiveram os seus ex-
cluídos, a globalização apenas potencializa a desigualdade 
(SANTOS, 1996).

A concomitância de formas distintas de técnicas e seus 
usos gera a diferença pela escassez [26]. O poder público, 
subordinado e/ou controlado pela classe alta que detém o 
capital acaba tendo como prioridade as demandas que pri-
vilegiam esse determinado e pequeno grupo, preterindo a 
maioria da população e suas demandas básicas e agravando 
o fosso social. Aqueles excluídos de todos os consumos — 
materiais e imateriais — e de acesso a bens primários indis-
pensáveis para a sobrevivência dentro do sistema vigente 
precisam buscar alternativas “encontrando novos usos e 
finalidades para objetos e técnicas e também novas articu-
lações práticas e novas normas, na vida social e afetiva” 
(SANTOS, 1996, p. 221). A experiência da escassez se torna 
“a base de uma adaptação criadora à realidade existente” 
(SANTOS, 1996, p. 210).

DESIGN ESPONTÂNEO PERIFÉRICO
A segunda metade do século XX viu a gradual tran-

sição das formas tradicionais e rígidas de organização do 
capitalismo industrial para modelos mais flexíveis como o 
pós-fordismo e toyotismo. Em meio a esse processo, o mun-
do passou pelo desenvolvimento vertiginoso das tecnologias 
de transporte e comunicação, mudanças que impulsionaram 
a globalização. Esse fenômeno catalisou uma integração 



Full Papers / Proceedings Vol 3. FII19 - PDC 2020 125

cultural mundial pela facilidade de acesso à informação, 
particularmente com o advento e popularização da internet.

Dentro deste cenário, de acordo com Manzini (2017), as 
transições seguem em expansão e um dos resultados percep-
tíveis é que atualmente todos fazem design: desde cidadãos 
comuns, passando por empresas públicas e privadas, até ci-
dades e países [17]. Manzini assume que

[...] esse "todos" a que nos referimos inclui cada su-
jeito, seja individual ou coletivo, que, em um mun-
do em transformação, deve determinar a sua própria 
identidade e o seu próprio projeto de vida. Isso sig-
nifica colocar suas habilidades de designer em ação: 
uma capacidade de pensar e realizar coisas que en-
volve reflexão e senso estratégico, que nos conclama 
a olhar para nós mesmos e para o nosso contexto e 
decidir quando e como agir para melhorar o estado 
das coisas (MANZINI, 2017, p. 15).

Ademais, afirma também que a habilidade de criar inata 
aos seres humanos precisa ser orientada e estimulada para 
ser colocada em prática de forma adequada, o que evidencia 
a necessidade de especialistas em design. Estes profissio-
nais,  "graças às ferramentas culturais e operacionais das 
quais dispõem, conseguem alimentar e apoiar processos de 
design nos quais todos [...] estamos envolvidos" (MANZI-
NI, 2017, p. 15). O diálogo entre os designers especialistas 
(design especializado) — que carregam uma bagagem inte-
lectualizada e específica — e os designers não-especialistas 
(design difuso) — que exercem sua criatividade de forma 
empírica — pode contribuir para mudanças sociais signi-
ficativas porque, além de solucionar problemas, o design 
também é responsável pela produção de significado [17]. 
Para isso, é necessária a atuação de todos os agentes envol-
vidos; leigos e profissionais em colaboração e compartilha-
mento, ou seja, em processo aberto de co-design.

No entanto [26], cabe salientar que a globalização não 
ocorre de forma homogênea, por conta da dinâmica de dis-
puta de forças e acumulação de riquezas típica do sistema 
capitalista (SANTOS, 1988). Ao mesmo tempo que uma 
parte considerável de pessoas no mundo (sua maioria no 
Norte Global) é colocada em contato com tecnologias de 
ponta e consequentemente possuem a oportunidade de in-
teragir e ressignificá-las, uma outra grande parte (predomi-
nantemente o Sul Global) é alienada desse processo.

  Rui Nunes (2010) apresenta as nomenclaturas de Jane Fulton Suri (2010) como 
design intuitivo e de Uta Brandes (2009) como design não intencional (ou Repurpos-
ing), enquanto Marília Ruil et al (2015) atribui os termos: design não-profissional a 
Philip Pacey (1992), pré-design a Aloísio Magalhães (1997) e design espontâneo a 
Maria Cecília Loschiavo dos Santos (2003). Já Boufleur (2006) indica de forma geral 
os seguintes autores: "BARDI, 1994; BORGES, 1999; BORGES, 2003; BONSIEPE, 
1983; DENIS, 2001; MAGALHÃES, 1985; MALDONADO, 1976; MALDONA-
DO, 1991; PACEY, 1992; PAPANEK, 1971; SANTOS, 2003; RUDOFSKY, 1987; 
STAIRS, 2002", para as denominações de "design alternativo, design espontâneo, 
design popular, design não-canônico, design não-profissional, design vernarcular, 
pré-design [...]" (BOUFLEUR, 2006, p. 22).

Como alternativa para tentar lidar com esse desequilíbrio, 
que acaba por impor uma subordinação dos desfavorecidos, 
existe um grande número de pesquisas e iniciativas que prio-
rizam o desenvolvimento de tecnologias que são produzidas 
pela comunidade em seus respectivos contextos a partir de 
insumos disponíveis. Um exemplo [8] são os estudos des-
envolvidos pela comunidade latino-americana dos Estudos 
Sociais da Ciência e Tecnologia organizados por Dagnino 
(2009). De acordo com Boufleur (2006), este modo de apri-
moramento técnico [6] pode ser classificado também como

[...] tecnologia alternativa (Dickson, 1974 apud Bon-
sipe [sic], 1992, apud Soares, 1999), tecnologia inter-
mediária (Schumacher, 1973), tecnologia apropriada 
(Bonsiepe, 1983), tecnologia endógena (Thiollent, 
1994 apud Soares, 1999), tecnologia popular (Rocha, 
1996), e tecnologia adaptada (Guimarães, 1996 apud 
Soares, 1999). (BOUFLEUR, 2006, p.137).

Boufleur (2006) destaca que este modelo tecnológico [6] 
"culmina na descentralização da produção e do poder, di-
minuição da escala, aumento de variedade, aproximação às 
reais necessidades e se volta a um contexto de perfil au-
to-suficiente" (BOUFLEUR, 2006, p. 137).

Paralelamente às iniciativas de desenvolvimento tecnoló-
gico alternativo para a emancipação social, ainda por conta 
da disparidade de acesso a bens e ferramental, nos contextos 
periféricos sobretudo urbanos, surgem manifestações es-
pontâneas de subversão de artefatos industriais e reaprovei-
tamento de materiais disponíveis como forma de resistência 
e/ ou de participação marginal na sociedade capitalista de 
consumo. 

Conforme apontam Nunes (2010), Boufleur (2006) e Ma-
rília Ruil et al (2015), existem várias denominações para 
estas práticas — comumente conhecidas como vernaculares 
— a partir de uma perspectiva do design [19, 6, 25]. Den-
tre elas estão : design alternativo, design não-profissional, 
design popular, design intuitivo, design espontâneo, design 
não intencional, pré-design.

Bonsiepe (2011) comenta que as reflexões sobre a função 
do design industrial para uma política de desenvolvimento 
local e autônomo contidas [5] no Policy Paper da UNIDO 
publicado em 1973, basearam-se em diferentes fontes e, de 
acordo com a orientação e o enfoque, receberam diferentes 
denominações como: design participativo, design alter-
nativo, design apropriado e convivial design (BONSIEPE, 
2011, p. 249).

A escolha do uso do termo design espontâneo [25] neste 
trabalho se justifica pela definição e pesquisa desenvolvida 
por Maria Cecília Loschiavo dos Santos (2003), segundo 
Ruil et al (2015):

[...] Santos (2003) desdobrou o tema com foco em 
grupos sociais urbanos e entendeu “design espontâ-
neo” como a “prática de resistência criativa de procu-
rar soluções engenhosas aplicáveis à resolução de 
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problemas concretos, num contexto de severa falta 
de recursos” [...].
Santos (2003) examinou o habitat informal dos mora-
dores de rua em grandes metrópoles e observou que é 
através do desenho espontâneo que tais “não-design-
ers” criam e recriam os artefatos de que necessitam. 
Reinserem em suas realidades produtos industriais 
descartados pela sociedade de consumo, e assim con-
formam a sua “cultura material de resistência” [...]. 
(SANTOS apud RUIZ et al, 2015, p. 64)

Adota-se portanto design espontâneo para designar as 
práticas de intervenção de artefatos industriais (gambiarra, 
desobediência tecnológica, cacharreo), acrescido do termo 
periférico, pois o foco de investigação está inserido num 
contexto informal e de situação de escassez de recursos e 
ferramentas produtivas, seja numa escala de análise ma-
croestrutural (considerando a classificação geográfica e so-
cioeconômica global: Centro e Periferia), ou microestrutu-
ral (assumindo as desigualdades sociais existentes dentro da 
própria Periferia Capitalista —  a "periferia da periferia").

É importante ressaltar que o design espontâneo acontece 
também em espaços e situações onde há abundância de recur-
sos e acesso facilitado a bens de consumo. Nesses lugares, ele 
normalmente ocorre pela necessidade e/ou desejo de materia-
lizar ideias e pela falta momentânea de algum objeto ou com-
ponente necessário para a execução de alguma ação ou uso de 
um artefato. Até mesmo pela diversão ou por alguma questão 
artística. A improvisação e a realização de coisas são práticas 
sociais comuns, qualidades inerentes aos seres humanos.

Por fim, conclui-se que a espontaneidade e a criativida-
de não são determinadas pela escassez mas potencializadas 
por ela. E como pontua [6] categoricamente Boufleur (2006) 
“Enquanto design parece uma realidade distante para mui-
tos, gambiarra é uma realidade próxima para a maioria" 
(BOUFLEUR, 2006, p. 290).

Design Espontâneo Periférico da América Latina
Conforme sugere Bonsiepe (2011), a demanda por novas 

formas de organização social se legitima após o recente ciclo 
de desregulamentação financeira capitaneado pelos países 
desenvolvidos e as desastrosas consequências ambientais e 
socioeconômicas que gerou no mundo inteiro. É importan-
te olhar para as abordagens sociais que surgem nos países 
periféricos, onde a concentração de renda, a pobreza e a 
escassez de recursos e de ferramentas produtivas são ques-
tões concretas do cotidiano com os quais essas populações 
vêm historicamente lidando [5]. Ao contrário do contexto 
dos países centrais, em que só agora, com a exacerbação das 
contradições do capitalismo, se começa a vivenciar de for-
ma mais ampla esta realidade; e a carestia e a desigualdade 
começam a deixar de ser problemas apenas especulativos a 
orientar abstratamente o processo de design.

A definição de design [22] como um “esforço consciente e 
intuitivo para impor uma ordem significativa” (PAPANEK, 
1986, p. 04, tradução nossa) vai ao encontro de alguns fenô-

menos de produção espontânea e criativa observados em 
comunidades com escassez de recursos. Para Milton Santos  
[26] “[...] a força própria do lugar vem das ações menos 
pragmáticas e mais espontâneas, frequentemente, baseadas 
em objetos tecnicamente menos modernos e que permitem o 
exercício da criatividade” (SANTOS, 1996, p. 152).

No contexto brasileiro, a falta de acesso aos bens de con-
sumo por muito tempo da maioria da população fez surgir 
a prática de readaptação do uso e da função de produtos — 
conhecida como gambiarra (figura 3) — que evidencia a ca-
pacidade  de  qualquer pessoa  de  criar,  produzir,  inventar e 
resistir no modelo socioeconômico vigente. De acordo com 
o artista Camilo Cantor (2016), cacharreo é a prática co-
rrespondente na Colômbia, que nasce desta mesma condição 
brasileira [7].

Figura 3: gambiarra em Brasília Teimosa (Recife). Carrinho 
de geladeira sem motor. Registrado por Henrique Placido.

Em Cuba, após o embargo econômico promovido pelos 
EUA (Estados Unidos da América) e o declínio da URSS 
(União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), sua principal 
fonte de apoio econômico e tecnológico, a forma criativa 
encontrada para contornar a carestia de ferramental se deu a 
partir do incentivo governamental à formação de uma rede 
de produção e distribuição de informação projetual [21]. O 
próprio governo socialista passou a compilar as melhores 
soluções criadas pelo povo para as dificuldades cotidianas e 
divulgá-las. Primeiramente foi disponibilizado o manual El 
Libro de la Familia (CUBA, 1991) com a compilação dos 
primeiros projetos coletados, posteriormente foi publicado o 
livro Con Nuestros Propios Esfuerzos (1992), com as mel-
horias projetuais que os cubanos executaram nas soluções 
disponibilizadas na primeira obra (OROZA, 2012, online) 
[21]. A iniciativa de retorno da população e produção do se-
gundo manual pode ser caracterizada como um processo de 
design participativo nos “moldes latino-americanos”.

O impacto cultural gerado (principalmente a produção de 
artefatos) foi nomeado pelo designer Ernesto Oroza (2012) 
de desobediência tecnológica (figura 4) [21]. Em maio de 
2015, a convite da Caixa Cultural, Oroza esteve em Recife 
(PE) para a divulgar a exposição “Desobediência Tecnológi-
ca”, que exibia parte de sua pesquisa sobre soluções desen-
volvidas pelo povo cubano para lidar com a falta de recursos 
[24]. Durante sua estada, visitou comunidades locais e em 
entrevistas relatou ter se deparado com soluções projetuais 
improvisadas bastante parecidas com o que existe em Cuba
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Encontrei em Brasília Teimosa a mesma relação das 
pessoas com os objetos e a moradia, recriando-os, re-
inventando-os a seu modo, como acontece em Cuba. 
A desobediência tecnológica pertence à cultura de 
toda a América Latina. Por isso está tão presente em 
Recife. São práticas sociais contemporâneas vincula-
das à desigualdade (OROZA apud PORTELA, 2015, 
online).:

Figura 4: exemplo de “desobediência tecnológica” em Ha-
vana registrado por Ernesto Oroza. Disponível em: http://
www.caixacultural.com.br/SitePages/evento-detalhe.aspx?ui-
d=5&eid=294

Já um exemplo de tecnologia desenvolvida para as neces-
sidades locais, principalmente áreas rurais e com recursos 
escassos (como por exemplo, falta de energia elétrica) são 
as bicimáquinas (figura 5). De acordo com o documentário 
Ciclo de Cambio [1] (2016, online), Carlos Marroquin é o 
criador desse "híbrido entre o artesanal e o industrial" que 
facilita a vida de muitas pessoas em San Andrés Itzapa, na 
Guatemala. Com elas é possível moer grãos, bombear água, 
liquidificar frutas, além de ajudar a melhorar a qualidade de 
vida não só pela automatização das tarefas cotidianas, mas 
também por ser mais uma forma de exercício, o que nos é tão 
caro atualmente, uma vez que o trabalho em geral nos força 
a um estilo de vida bastante sedentário. O foco principal é 
o “desenvolvimento econômico das famílias, principalmen-
te as mulheres que em sua maioria ficam encarregadas do 
trabalho doméstico” (Ciclo de Cambio, 2016, online) [1]. 
Segundo Joalex Henry (2018, online), do blog Meio Século 
de Aprendizagem (que traduziu para o português a reporta-
gem original do site Veinte Mundos) [14] depois de 15 anos 
de dedicação no aprimoramento da tecnologia alternativa e 
produção das máquinas, Marroquin fundou sua primeira es-
cola —  a Bici Tec — para difundir seus conhecimentos para 
o mundo. Um projeto pensado e executado de forma susten-
tável e coletiva, e mais ainda, com intuito de proporcionar 
autonomia para a comunidade com seus recursos disponí-
veis. Mais um verdadeiro exemplo de design participativo 
latino-americano para a transformação social.

Figura 5: bicimáquina para triturar frutas. Fonte: Bici-Tec. 
Disponível em:  https://meioseculodeaprendizagens.blogspot. 
com/2018/09/bicimaquinas-revolucao-do-pedal.html

Atentos à condição marcante de diversidade socioespacial 
na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 2017, estendendo 
para 2018, o Museu do Amanhã – situado no Porto Maravil-
ha, promoveu sua primeira exposição totalmente desenvol-
vida pela equipe interna: Inovanças – Criações à brasileira, 
tratando justamente sobre as formas de inovações possíveis 
num território tão complexo como o Brasil. Foram apresen-
tados desde projetos que necessitam de um alto investimento 
até práticas baseadas em saberes informais de comunidades. 
Em seu trabalho sobre o museu, a pesquisadora Amanda Pe-
droza (2018) [23] descreve que

a multiplicidade de exemplos expostos nessa ex-
posição busca incluir e reconhecer metodologias e 
práticas de grupos tradicionalmente marginalizados 
como os indígenas, moradores de favelas, popu-
lações ribeirinhas e a comunidade surda (PEDRO-
ZA, 218, p.82).

Pode-se afirmar que foi uma iniciativa com muitos ob-
jetivos: resgatar a memória, desafiar a percepção negativa 
associada à periferia, promover o intercâmbio cultural e dar 
visibilidade àqueles que resistem cotidianamente, criando 
alternativas de ações e objetos coletivamente, transforman-
do seus espaços e consequentemente a sociedade. Dentro 
do espaço urbano, a condição de pobreza imposta a estes 
cidadãos e suas consequências sociais forçam o debate com 
as outras classes econômicas. Essa é a grande riqueza das 
grandes cidades e é por essa coexistência e interação que “a 
cidade encontra o seu caminho para o futuro” (SANTOS, 
1996, p.219) [26].
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Estas são apenas algumas práticas selecionadas pelos 
critérios de processo histórico semelhante de seus países e 
modelos socioeconômicos atuais distintos (Brasil/Colômbia 
versus Cuba) e também por abrangência e impacto social 
amplamente reconhecidos (destaca-se sobretudo as bicimá-
quinas na Guatemala), que servem para exemplificar a po-
tencialidade criativa e de transformação dos excluídos den-
tro da sociedade do consumo na América Latina. 

Compartilhando do mesmo pensamento de Sylvia Fernan-
dez (2008), que cita uma fala de Carlos Lessa  durante o 
Seminário Internacional Design, Produção, Competitivida-
de organizado pelo BNDES e a ESDI em julho de 2004 [13]: 
“Los latino-americanos tenemos que saber que las solucio-
nes a nuestros problemas están dentro da America Latina” 
(apud FERNANDES, 2008, p.18).

DESIGN PARA A AUTONOMIA E CONSTRUÇÃO DE 
OUTROS FUTUROS

No final dos anos 90, pesquisadores de várias universi-
dades do continente americano que compartilhavam uma 
postura crítica e mais radical sobre o processo pós-colonial 
na América Latina começaram a se estruturar como coletivo 
a partir de encontros e publicações, formando oficialmente 
depois o Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C). A cien-
tista política Luciana Ballestrin (2013) [3], que estudou a 
história, trajetória e posicionamento do M/C, afirma que o 
grupo

[...] atualiza a tradição crítica de pensamento lati-
no-americano, oferece releituras históricas e prob-
lematiza velhas e novas questões para o continente. 
Defende a “opção decolonial” – epistêmica, teórica e 
política – para compreender e atuar no mundo, mar-
cado pela permanência da colonialidade global nos 
diferentes níveis da vida pessoal e coletiva (BALL-
ESTRIN, 2013, p.89).

Para o M/C, a colonialidade é propagada em três di-
mensões: do poder, do saber e do ser  [3]. Um dos concei-
tos-chave discutido amplamente pelo grupo é a coloniali-
dade do poder. Em poucas palavras, apesar da colonização 
ter sido extinta, ainda vivemos relações de colonialidade do 
poder através do controle da economia, da autoridade, da 
natureza e dos recursos naturais, do controle do gênero e 
da sexualidade, da subjetividade e do conhecimento (MIG-
NOLO, 2010, p. 12 apud BALLESTRIN, 2013, p. 100). Já 
para a reprodução da colonialidade do saber, o eurocen-
trismo — conhecimentos e ideologias que se originam na 
Europa Ocidental e são impostas ao mundo como modelo 
civilizatório moderno — se torna o elemento principal para 
seu reforço e legitimização (BALLESTRIN, 2013).

Entre os intelectuais participantes do coletivo, está o an-
tropólogo colombiano Arturo Escobar [3,11], que dedica 
parte da sua produção acadêmica a refletir sobre a força 
do design como instrumento para a transformação social e 

construção de outros mundos. Ele acredita que estamos vi-
venciando uma fase de reposicionamento da teoria e prática 
da área e cada vez mais a natureza política do Design está 
sendo evidenciada, se tornando assim peça central para se 
enfrentar uma crise mundial contemporânea de forma con-
creta e criativa [11].

Escobar (2018) destaca três características que justificam 
essa percepção de reorientação do Design [11]: o crescen-
te número de designers (a maioria ainda fundamentada no 
Norte Global) preocupados com o sistema vigente e suas 
consequências sociais e ambientais; o surgimento de um 
“espaço transnacional” protagonizado principalmente pelo 
Sul Global que questiona a inserção da área em relações 
históricas de poder e dominação global, ou seja, o processo 
de decolonização do design; e por fim, como consequência 
das observações anteriores, a constituição de um campo de 
estudos de design crítico transnacional, que considera outras 
formas de conhecimento e de vivência (principalmente as 
subalternizadas nos países periféricos), sem rejeitar a pro-
dução hegemônica do Norte Global, mas conversando com 
ela e questionando-a (ESCOBAR, 2018).

É perceptível um alinhamento entre o discurso de Camilo 
Cantor (2016) [7] — da necessidade de debate sobre ou-
tras formas não-convencionais de design a partir de um 
olhar internalizado e desprendido da normatividade imposta 
pelos centros de poder, para construir uma consciência crí-
tica e histórica que nos permita escolher quais caminhos 
melhor conduzem o processo de transformação social — e 
o momento de transição descrito por Escobar (2018) [11]. 
Pode-se inferir que uma pesquisa e análise aprofundadas das 
práticas de design espontâneo e periférico tem a capacidade 
de contribuir para o projeto e construção de novas formas 
de sociedades, adequadas à realidade e com perspectivas de 
emancipação. Reconhecer estas manifestações é uma forma 
de resistência à colonialidade do poder — assumindo que 
a imposição indiscriminada em territórios latino-americanos 
de tecnologias estrangeiras é um modo de colonização — e 
à colonialidade do saber — implementando mudanças a 
partir do conhecimento próprio produzido pela coletividade 
e não apenas reproduzindo técnicas eurocêntricas.

Para Escobar (2018), essa potencialidade identificada no 
design para apoiar as lutas das comunidades subalternas, 
modificando as práticas a partir de dentro e de forma cole-
tiva para a construção de novos mundos orientados para o 
convívio, é a definição de design autônomo ou design para 
a autonomia [11].

  [2] Ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social, Brasil).
  [3] Segundo Ballestrin (2013), de acordo com Maldonado_Torres (2008), a colo-
nialidade do ser não foi tão desenvolvida quanto a do saber e do poder porque não 
foi bem recebida quando proposta por Mignolo e em seguida por Maldonado-Torres, 
integrantes do grupo
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O insight básico do design autônomo é aparente-
mente simples, que toda comunidade pratica o design 
de si. Certamente era este o caso com comunidades 
tradicionais. Eles produziam as normas pelas quais 
viviam suas vidas de forma amplamente endógena. 
Da mesma maneira que é o caso, hoje em dia, com 
muitas comunidades, tanto no sul Global quanto no 
Norte Global, que são jogadas na necessidade de de-
senvolver a si mesmas em face das manifestações 
cada vez mais profundas das crises e das mediações 
tecno-econômicas inescapáveis de seus mundos. 
(ESCOBAR, p. 143, 2018, tradução nossa)

Esses fenômenos sociais como a gambiarra, o cacharreo 
e a desobediência tecnológica podem assumir um protago-
nismo no design como tecnologia política catalisadora de 
mudanças sociais porque possuem em sua essência a busca 
por emancipação. São práticas que acontecem em situação 
de escassez e desigualdade social (problemas enfrentados 
pelos países periféricos por conta da globalização extrativa) 
e carregam a qualidade de luta, resistência e coletividade. 

Compreender o porquê de determinadas camadas sociais 
serem impelidas a improvisar para usufruir de funções de 
determinados bens de consumo (algumas até essenciais para 
viver) enquanto outras poucas camadas possuem inclusive 
a opção de escolher qual produto e funções melhor aten-
dem a seus desejos e necessidades, se torna uma forma de 
educação política, pois proporciona a percepção de algumas 
injustiças sociais, sobretudo a material.  

Diante da instabilidade atual que caminha para uma crise 
civilizatória, o design para a autonomia pode ser uma res-
posta pela urgência de inovação, transformação social e a 
construção de novos e outros futuros. Uma contribuição la-
tino-americana significativa para o campo do design e para 
o mundo (ESCOBAR, 2018) [11].

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma única história, narrada muitas vezes, também pode 

ser uma forma de dominação. Chimamanda Ngozi Adiche 
(2019), em sua fala para o TED Talk 2009, O perigo de uma 
história única, afirma que [2]: 

É impossível falar sobre a história única sem falar so-
bre poder. Existe uma palavra em igbo na qual sem-
pre penso quando considero as estruturas de poder 
no mundo: nkali. É um substantivo que, em tradução 
livre, quer dizer “ser maior que o outro”. Assim como 
o mundo econômico e político, as histórias também 
são definidas pelo princípio de nkali : como elas 
são contadas, quem as conta, quando são contadas 
e quantas são contadas depende muito de poder. O 
poder é a habilidade não apenas de contar a história 
de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história 
definitiva (ADICHIE, 2019, p. 22 e 23).

Dentro do cenário apresentado, apesar do processo histó-
rico latino-americano de exploração, dos impactos sociais 
resultantes e da constante crise imposta, há em nós uma po-
tência latente de criação e mudança. Mas ainda falta conhe-
cimento, organização, formação de consciência crítica e 
difusão eficaz e endógena dessa propriedade. Precisamos 
conhecê-la para nos reconhecer. Uma ferramenta capaz de 
catalisar essa ação é a história crítica. Escrever sobre perspec-
tivas que ficaram esquecidas ou apagadas estrategicamente, 
formular outras possibilidades a partir do lugar que estamos.

A decolonização do pensamento não deve ser encarado 
como uma rejeição a todo e qualquer conhecimento prove-
niente dos países centrais, mas um posicionamento crítico 
sobre a dinâmica do eurocentrismo. 

É preciso também admitir como recurso fundamental a 
autocrítica. Quantos de nós, que estamos em uma posição 
privilegiada dentro da sociedade estratificada, nos propomos 
a aprender sobre outros horizontes periféricos? Pensando 
especificamente sobre o design latino-americano, quanto de 
literatura temos disponível? E nas formações acadêmicas, 
quanto o tema é debatido?

Um exemplo que pode ser ampliado é o projeto Diseñan-
do con Recursos Limitados (Designing with Limited Re-
sources) idealizado pelo Pratt Institute de Nova York, EUA 
e implementado em parceria com o Instituto Superior de 
Diseño - ISDI de Havana, Cuba [10]. De acordo com um 
dos professores responsáveis pelo programa da universidade 
norte-americana, o pesquisador venezuelano Ignácio Urbina 
Polo, a intenção principal do projeto que ocorreu entre os 
anos 2016-2018 foi contrapor a escassez e a abundância de 
recursos no processo de concepção de um produto de de-
sign e conhecer alternativas já desenvolvidas nestes ambien-
tes de carestia de materiais e meios de produção (no caso, 
Cuba), além de investigar em parceria, outras possibilida-
des e soluções.

Contudo, ao invés de contrapor abundância e escassez 
(que por sua vez, é uma experiência válida e de importân-
cia política, e portanto, deve ser continuada), por que não 
aproximar também soluções alternativas elaboradas dentro 
da própria América Latina, onde os países dividem a reali-
dade da escassez de periferia capitalista? Uma iniciativa que 
parta de dentro, propondo esta rica troca internamente entre 
os países latino-americanos. Investigar nas universidades, 
sobretudo nos departamentos de design, práticas de design 
espontâneo periférico como a gambiarra, o cacharreo, a des-
obediência tecnológica, entre outras. Talvez estes estudos 
colaborativos possam ajudar também a fortalecer, princi-
palmente dentro do Brasil, a identidade latino-americana 
que compartilhamos.

Compreender a condição material latino-americana a par-
tir de uma perspectiva histórica e assumir a responsabilidade 
enquanto sujeitos são os primeiros passos para cobrar e im-
plementar outros futuros.

É importante ressaltar que sugerimos o entendimento de 
participação na sua essência e raiz, como um ato de tomar 
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parte e ser parte de um todo. Em uma conjuntura conflituosa 
e de disputa de poderes como da América Latina, o design 
participativo pode ser interpretado também para além de 
um processo organizado e controlado, com uso de determi-
nadas ferramentas, técnicas e papéis pré-estabelecidos. Ele 
pode acontecer espontaneamente como uma resposta às ur-
gências da vida e como uma forma de participação civil 
alternativa e subversiva, daqueles invisibilizados pelo sis-
tema, carentes de consumo material e imaterial.

Del Gaudio (2014), relata e analisa em sua tese os pro-
blemas enfrentados durante sua tentativa de aplicação de 
processos participativos em contextos sociais marginaliza-
dos no Rio de Janeiro, Brasil — onde práticas de design 
espontâneo periférico são encontradas — com perspectiva 
de transformação social [9]. O Participatory Design — de 
origem divergente mas fortemente atribuída ao Norte da Eu-
ropa na década de 70 — foi a principal abordagem adotada. 
Conforme apontado pela própria pesquisadora “a maioria 
dos casos relatados na literatura foi desenvolvida na Eu-
ropa e na América do Norte, sendo poucos os que tiveram 
como território a Ásia, a América do Sul e a África” (PURI 
et al. 2004; WINSCHIERS-THEOPHILUS; BIDWELL; 
BLAKE, 2010 apud DEL GAUDIO, 2014, p. 54).

Diante desta situação exposta, Del Gaudio (2014) propõe 
“repensar o papel e a ação do designer ainda mais no caso 
de experiências participativas que visam inovação social 
em contextos de conflito, frágeis e marginalizados” (DEL 
GAUDIO, 2014, p. 250) [9], assim como também evidencia 
a necessidade de identificar os atributos que os designers 
precisam possuir para dirigir um plano com meta de ruptura 
e modificação social.

É possível que um caminho para tratar estas questões colo-
cadas seja, em um primeiro momento, a observação, análise, 
registro e divulgação das práticas de participação já existen-
tes nestes cenários. Talvez o passo anterior à implementação 
de um projeto, também proposto pela autora, relacionado ao 
tempo como ferramenta, seja mais passivo que ativo: ouvir, 
olhar (preferencialmente com olhos desprendidos da nor-
matividade imposta), estar, receber, se permitir e se doar. É 
provável que algumas atividades participativas periféricas 
já tenham a potencialidade de transformação de seus territó-
rios, mas falta a consciência (crítica e política) por parte dos 
próprios atores envolvidos. Quem sabe escrever junto aos 
agentes locais e narrar estas histórias existentes sejam agora 
as principais qualidades de ação e participação nestes es-
paços enquanto designers capazes de solucionar problemas 
e também produzir sentido.

As histórias importam. Muitas histórias importam. 
As histórias foram usadas para espoliar e caluniar, 
mas também podem ser usadas para empoderar e 
humanizar. Elas podem despedaçar a dignidade de 
um povo, mas também reparar essa dignidade des-
pedaçada (ADICHIE, 2019, p. 32).
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