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RESUMO 

 
Esta monografia é o resultado de um estudo sobre pessoas em condições de 

vulnerabilidade, mais precisamente dependentes e ex-dependentes químicos, abrangendo 

também as instituições que trabalham com este grupo social. Serão discutidos neste 

projeto sugestões para a melhoria da relação com o grupo de dependentes químicos, essas 

sugestões são divididas em áreas como por exemplo profissional, social e familiar dos 

dependentes e ex-dependentes químicos. As sugestões foram desenvolvidas através de um 

sistema de ideação com profissionais de diversas áreas do conhecimento através de um 

workshop. Essas propostas visam fortalecer o crescimento e fortalecimento da instituição 

internamente e na comunidade, para ser mais relevante e atingir sua sustentabilidade e 

ocasionando na valorização do público-alvo, trazendo mais condições para o tratamento e 

o desenvolvimento dessa pessoa fora da instituição. Com essas propostas serão então 

apresentados dados compilados num diagrama que será descrito no final desta 

monografia. 

 

 
Palavras-chave: situação de vulnerabilidade; dependentes químicos; sustentabilidade 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis is the result of a study about people in vulnerable conditions, more precisely 

addicts and ex-addicts in alcohol and drugs. The thesis talks about not only the group of 

people in vulnerable conditions, but it also refers to institutions working with this kind of 

social group. The project will discuss methods of improving areas such as professional, 

social and familiar of addicts and ex drug addicts. These suggestions were generated 

through an ideation of Design Thinking in a workshop with professionals from different 

fields of knowledge. The proposals aim to grow and strength the institution both internally 

and in the community, outside of the boundaries, to be more relevant and reach its 

sustainability, causing then, more value in the target audience, bringing more conditions to 

the treatment and development of these people when outside of the institution. With those 

proposals, this thesis will present compiled data in a graphic, described in the end of this 

dissertation. 

 

Keywords: vulnerable situation; chemical dependents; sustainability. 
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INTRODUÇÃO   

 

A desigualdade social é uma situação enfrentada quer por países centrais1 ou periféricos, 

principalmente em âmbito econômico, mas que também afeta áreas como a educacional, de 

gênero, etnia, orientação sexual, religiosa, entre tantas outras.  

 

Condicionando a efeitos de degradação humana e dificultando a qualidade de vida de 

diferentes grupos sociais, tolhendo-os de alcançar seus direitos humanos básicos, tais como: 

educação de qualidade, saúde e segurança, por meio de ações que dignifiquem o homem, 

como o próprio trabalho; é um problema pluridimensional 2 . Foram observados esses 

problemas no Brasil, com um grande nível de desigualdade social, conforme citado por Gomes 

(2004 p. 359, apud IBGE 2003, grifo do autor) “aqui (no Brasil), 1% dos mais ricos se apropria 

do mesmo valor que os 50% mais pobres. Há no País 56,9 milhões de pessoas abaixo da linha 

de pobreza e destas, 24,7 milhões vivem em extrema pobreza”. Optou-se então por realizar 

uma pesquisa sobre esse tema para que pudesse favorecer a construção de um caminho para 

um cenário social mais favorável. 

 

Dessa forma, foram pesquisados grupos, pessoas e ONGs que pudessem servir de estudo para 

o design trabalhar sua criatividade na inovação social 3 . Assim foram descobertos os 

conhecidos como grupos de vulnerabilidade social4 e, com eles, organizações que batalham 

para amenizar o sofrimento e lutar pela cura de indivíduos fragilizados por alguma questão. 

                                                      
1 São chamados de países centrais ou periféricos, aqueles que antigamente e respectivamente eram 
conhecidos por países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Contudo, com o conceito de cultura sendo 
investigado por diversas áreas e pesquisadores, optou-se por não fazer nenhum tipo de menção à chamada 
“Teoria Evolucionista” da antropologia. 
2 Que não se resolve trabalhando uma, duas ou três esferas apenas, mas como uma teia complexa. 
3 O termo “Inovação Social” será detalhado na Fundamentação Teórica que virá a seguir no presente 
documento. 
4 Situação de vulnerabilidade social, no contexto desta monografia, refere-se a: pessoas sujeitas ao uso de 

drogas (lícitas e/ou ilícitas), ou vítimas de violência social, decorrente de outras pessoas que estão numa 
condição de pobreza. 
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Assim surgiu a perspectiva de pesquisar mais sobre essa área, desenvolvendo o conhecimento 

e aplicando o design para fins sociais.  

  

Dessa forma e nesse trabalho de conclusão de curso, optou-se por realizar o estudo de 

abordagem e procedimentos de design thinking como forma de permitir o trabalho na 

perspectiva de pessoas com problemas sociais em comunidades carentes por situações de 

vulnerabilidade social.  

 

Na aplicação de estudos e pesquisas, percebeu-se que o termo “vulnerabilidade social” é 

extremamente amplo, abrangendo problemas emocionais, físicos, mentais, psicológicos, 

entre outros. Dos citados, cada um ainda possui seus desdobramentos que dificultam ainda 

mais a pesquisa aprofundada em quaisquer deles. Para tanto, se escolheu trabalhar com 

dependentes e/ou ex-dependentes químicos por verificar que, além dessa vulnerabilidade 

pela dependência, estes ainda sofriam ou sofrem com a marginalização, entre tantos outros 

problemas, independentemente do tempo que já não fazem mais uso dos químicos. 

   

Com ajuda das técnicas de métodos tirados do livro5 (que faz uma revisão bibliográfica), a fim 

de analisar os paradigmas que não permitem a comunidade de se desenvolver, o projeto visa 

enriquecer os meios de intervenção na sociedade, e então propor técnicas para intervir em 

comunidades com experimentação de design thinking no desenvolvimento de ideias para a 

melhoria das pessoas que fazem parte de um grupo de vulnerabilidade, nesse caso sendo o 

grupo de pessoas com dependência química, assim também como aqueles que tem alguma 

relação com estes.  

 

Para isso os focos de interesse dessa pesquisa são design thinking e design social, as grandes 

áreas de estudo. No campo design thinking, através da utilização dos artifícios da metodologia 

de design para não designers, ter o ser humano como o centro do projeto ao invés do 

problema, tendo uma visão humana das situações de pessoas com vulnerabilidade social, e se 

aproximando mais dos problemas podendo gerar soluções para problemas mais complexos 

de forma mais criativa. Por sua vez, o Design social usa o design para solução de problemas 

                                                      
5 God’s Foreign Policy: Practical Ways to Help the World's Poor 
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sociais, na melhoria do bem-estar comunitário, visando a solução mais eficaz para um 

problema mais específico. 

 

Através do design Thinking com contribuição de teorias do livro “God’s Foreign Policy: 

Practical Ways to Help the World's Poor”, que trata de como trabalhar com comunidades 

carentes na forma de lidar com a cultura, o projeto foca em desenvolvimento da intervenção 

social como tópico amplo. E de maneira mais específica, com o design thinking sendo aplicado 

como agente determinante para o Design social apropriando-se de métodos do livro, já 

mencionado anteriormente, a fim de transformar a qualidade de vida e o bem-estar de 

comunidades vivendo em nível de vulnerabilidade.  

 

Os problemas de pesquisa considerados para a produção desse material foram a falta de 

incentivo à educação, ao mercado de trabalho, falta de qualificação de mão-de-obra de 

comunidades carentes que acabam a possibilitar a marginalização, falta de qualidade de vida 

e bem-estar, assim como moradia e saúde de pouca qualidade. O que para tentar mudar o 

ambiente, em boa parte das vezes econômica, os projetos de intervenção social tentam 

empregar seus conhecimentos para transformar vidas e criar novas oportunidades para 

pessoas que tem poucas condições ou nenhuma de ter qualidade de vida e bem-estar. Mas 

que acabam parando em fatores como o de falta de conscientização da população para mudar 

de hábitos, ou de empatia com o próximo, a relação competitiva e pouco saudável dentro de 

uma comunidade, vários outros fatores que podem ser emocionais, psicológicos, econômicos 

que levam a pessoa a entrar no vício das drogas, desestabilizando uma família e até uma 

comunidade. Outro ponto negligenciado é a educação familiar e escolar, com falta de 

aproximação do governo às famílias e à população através de escolas e departamentos de 

assistência social.  

 

Assim foi pensado em como o design thinking poderia se apropriar do livro God's Foreign 

Policy: Practical Ways to Help the World's Poor e ser aplicado como agente determinante para 

o Design Social a fim de transformar a qualidade de vida e o bem-estar de pessoas em situação 

de vulnerabilidade social. Tentado superar o problema da dificuldade de grupos de 
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intervenção social de se manterem, e então causarem impacto na mudança socioeconômica 

e cultural, que ocasionariam na sustentabilidade da comunidade ou instituição em questão. 

 

Este conteúdo então divide-se em fundamentação teórica, informando os significados de 

design thinking e design social, para o desenvolvimento da metodologia, explicando as 

técnicas de cada área e como se apropriar deles para o projeto em especifico, em design 

thinking para a inovação social, além de explicar sobre ONGs no Brasil. Metodologia, onde 

explica-se a metodologia escolhida de design thinking e design social e os métodos a serem 

utilizados no processo, que são o método de abdutivo e o método de abordagem 

fenomenológico, além das técnicas de pesquisas tais como: o uso de formulários, a busca em 

fontes de informação estatística e aplicação na internet com grupo de pessoas com algum 

contato com pessoas em nível de vulnerabilidade ou a própria pessoa nessa situação a 

responder, e workshop com pesquisa de imersão em profundidade tendo a fase de focus 

group e ideação com grupos de pessoas de áreas diversas do conhecimento. Tudo isso auxiliou 

na geração dos resultados.  

 

Objetivos 

Objetivo Geral  

Apontar caminhos para o desenvolvimento de uma futura estrutura de intervenção social de 

design que vise auxiliar pessoas ou grupos de pessoas que vivem em contextos de 

vulnerabilidade social de dependência química, enfoque deste estudo, adotando os 

conhecimentos adquiridos com as perguntas do livro God’s Foreign Policy: Practical Ways to 

Help the World's Poor em junção com a metodologia do Design Thinking. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Especificar como o Design Thinking enquanto abordagem e metodologia pode auxiliar 

na solução de questões sociais; 

 

- Delimitar o universo dos dependentes químicos, tipo de vulnerabilidade social 

escolhido para ser utilizado como mecanismo de estudo para a presente pesquisa;  
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- Realizar a junção dos conhecimentos do livro God’s Foreign Policy: Practical Ways to 

Help the World's Poor e da metodologia de Design Thinking de Vianna, et al. (2012) voltada à 

inovação; 

 

- Fortalecer o embasamento nos termos fé e crença na a intervenção de dependentes 

químicos para o enriquecimento da intervenção social e o desenvolvimento pessoal para a 

reabilitação desse grupo social. 

 

Objeto de Estudo 

- Teórico: Design Thinking e o livro God’s Foreign Policy: Practical Ways to Help the 

World's Poor.  

 

- Prático: Pessoas e instituições em condição de vulnerabilidade social (mais 

especificamente as que se encontram em uso ou tratamento de drogas lícitas e/ou 

ilícitas). 

 

Justificativa 

 

A sociedade brasileira, por mais que tenha passado por um grande momento de crescimento 

econômico, ela continua com graves problemas, como o acesso a necessidades básicas, a 

desigualdade social e qualidade de vida que está atrelada à qualidade dos serviços básicos 

prestados pelo próprio governo. O site Mundo Educação (2010) informa que isso é uma 

situação corriqueira em países em desenvolvimento, que refletem problemas como 

saneamento, educação, saúde, segurança e outros, com pouca distribuição de renda e grande 

desigualdade. O design social propõe criar produtos e serviços que auxiliarão comunidades, 

que sofram com problemas sociais, com o objetivo de relacionar melhor o ser humano com o 

ambiente de uma maneira sustentável. 

  

Ao analisar que cada grupo ou organização social tem diferentes problemas, os quais 

requerem soluções especiais, o Design Thinking traz a condição de organizar, planejar e gerir 

um grupo de maneira interdisciplinar e com exploração de ideias focada nas pessoas. As 
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soluções, práticas, são usadas de maneira a fortalecer o grupo e potencializar a inovação 

através da forma de pensamento adaptada a cada situação de trabalho, por diferentes áreas 

profissionais, com diferentes análises, mas com o mesmo método de pensamento para a 

resolução de problemas. 

 

Ao observar um desses grupos vulneráveis da sociedade, vítima das dificuldades sociais, 

culturais, econômicas e emocionais, os dependentes químicos, que têm dificuldades desde 

vencer o vício até o acesso de volta à sociedade, por falta de estrutura e conhecimento da 

sociedade sobre eles. Além dos problemas que eles levam pela degradação que as drogas 

lícitas ou ilícitas. Também, um importante fator para esse problema é a estrutura das 

instituições que trabalham com os grupos de dependentes químicos, as instituições de 

reabilitação, outra situação informada por Flávia Gouveia em Ciência e Cultura (2007 p. 8). E 

para o trabalho com os dependentes químicos é necessário tanto focar no trabalho de 

reabilitação física dos dependentes químicos quanto na estrutura da instituição física e 

econômica e no desenvolvimento dos ex-dependentes como profissionais. Para o Design 

Social nessa situação será possível intervir com projetos no exame dos problemas sociais de 

forma tangível, para que possam ser transformados em realidade. E para o Design thinking, 

serão feitas abordagens, diagnósticos e interação cultural para que qualquer projeto 

produzido para a melhoria da comunidade possa ser desenvolvido e entendido pelos próprios 

dependentes e profissionais da instituição para que eles possam absorver, utilizar e gerar um 

trabalho contínuo de forma viva e autossustentável. 

 

  



19 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA 

  

 

O método de abordagem utilizado é o método fenomenológico, trata-se de um estudo 

interpretativo sobre a forma subjetiva de experiências humanas. A palavra experiência na 

filosofia fenomenológica abrange uma área muito maior do que o próprio conceito de viver, 

envolve qualidades de personificação, direcionamento pessoal e mundanidade, que fazem 

parte do “estar no mundo”.  

 

Para a análise de experiência há um termo determinado como qualia, um conceito de 

intersubjetividade, esse termo é a qualidade de relacionar a mesma experiência em diferentes 

pessoas, o qual é um mecanismo para a compreensão de como os seres humanos são abeis a 

sentir empatia na experiência de uns com os outros, e então gerar uma relação de 

comunicação entre si. 

 

Segundo Lees-Oaks (2013) “O objetivo de fenomenologia é examinar e esclarecer situações 

humanas, eventos, significados e outras experiências que ocorrem naturalmente no dia-a-

dia”. 

 

 Pela condição de analisar um grupo em particular com uma grande complexidade, que 

depende de diversos fatores inclusive tempo para a observação e aplicação dos métodos. Esse 

método proposto por Edmund Husserl é contextual e mutável, analisando um determinado 

fenômeno, que a cada vez que este é observado estará em vias de mudança.  

 

Segundo Tolfo (s.d.), O método de Heidegger é dividido em quatro estágios por Guignon, são 

eles: Descritivo, hermenêutico, processo dialético e diagnostico do senso comum. Os quais 

são estágios do método fenomenológico na situação determinada por “ser e Tempo”. 

 

O primeiro, descritivo, visa delinear situações medianas do cotidiano humano o “estar-no-

mundo”. Este descreve o ser humano como é revelado, como ele se mostra para todos. 
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O processo hermenêutico se passa pela interpretação do ente humano, em processo circular. 

Mas que está sempre em movimento entre significados parciais e o todo, de forma que não 

se torna um processo vicioso por estar sempre em situação de mudança. Há, porém, uma 

dificuldade na relação à interpretação para ser impessoal e objetiva, o que leva o processo a 

ser relativo no entendimento final.  

 

Processo dialético é a interpretação se baseando no conhecimento das origens e da tradição, 

para recordar casos da cotidianidade, que possa ter sido esquecido, não conceitualizado, que 

seu conteúdo estará na história, para que o fechamento das interpretações seja tirado da 

história.  

 

O diagnóstico do senso comum é no ato de revelação das raízes de forma teoricamente 

natural de interpretação das coisas. 

 

Esse método nessa pesquisa será utilizado em coleta de dados para a elaboração da hipótese. 

Durante esse tempo serão feitas análises através de um formulário, que daí em diante serão 

utilizados os estágios da fenomenologia para a interpretação dos dados. 

 

Ainda na metodologia são utilizados métodos para observar a situação local, da comunidade, 

com observação da própria comunidade e intervenções feitas por organizações diversas, o 

método de abordagem será o fenomenológico, pela condição de analisar um grupo em 

particular com uma grande complexidade, que depende de diversos fatores como tempo, 

observação, local, cultura e aplicação dos métodos. Será dado em conta os exemplos do livro6 

por apresentar diferentes culturas e métodos de intervenções que deram certo como bases 

para conclusões, o que vão gerar sugestões de como agir na comunidade. 

 

O método de procedimento utilizado para a pesquisa é o estruturalismo, pela abordagem 

exploração das inter-relações, que serão as diferentes áreas do conhecimento trabalhando 

entre si para examinar os problemas e desenvolver soluções, analisando instituições e 

dependentes químicos. 

                                                      
6 God's Foreign Policy: Practical Ways to Help the World's Poor 
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A partir das análises, serão propostas sugestões como métodos de análise de como um projeto 

se comportar para ser sustentável e, as áreas que são importantes focar, atos que podem 

levar ao fracasso e o que é necessário para a sustentabilidade do projeto. 

 

A pesquisa de referencial teórico vai ter como base estudos de Design Thinking como métodos 

interdisciplinares, forma de organizar e planejar de maneira simples para entendimento da 

liderança da comunidade e de diferentes pontos de vista. Também sobre Design Social que 

foca em um problema específico e um produto que o resolva.  

 

Sobre sustentabilidade e principalmente bibliografias focadas no ser humano, cultura e seus 

contextos como o livro, já antes falado, que apresenta informações sobre atividades de 

intervenções sociais de sucesso e as maneiras que foram feitas, sempre observando a cultura 

e os paradigmas sociais ao redor do mundo para que soluções que são teoricamente 

funcionais possam ser aceitas e utilizadas pela comunidade de forma a causar a melhoria no 

bem-estar e na qualidade de vida dos cidadãos. 

PARTE 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

1. DESIGN THINKING  

  

Design Thinking é um termo criado por Jim Brown, que facilita a organização e a 

sistematização de uma empresa ou instituição. Esse termo foi criado primeiramente para os 

negócios, é um processo centrado no ser humano7 e baseado em estratégias. Com o objetivo 

de envolver profissionais de diversas áreas de forma integrada a gerar pensamentos de um só 

método. Design thinking é um sistema multidisciplinar, ele é uma estrutura percebida no 

tempo em que os designers têm se aprimorado, quando eles aprenderam a utilizar recursos 

técnicos disponíveis para criar produtos que existem e utilizamos hoje. O design thinking é 

                                                      
7 O termo ser humano é bem mais amplo que o “usuário”, geralmente empregado em projetos de design, uma 
vez em que, para o Design Thinking, também possui uma abrangência maior que apenas o usuário em si. 



22 
 

denominado por Brown como a próxima etapa do design, quando se coloca as ferramentas 

de design em mãos de pessoas que nunca se imaginaram como designers para aplicarem em 

uma gama mais abrangente de problemas. Brown (2010, p. 5) visualiza o “Design não como o 

elo de uma cadeia, mas como o eixo de uma roda”, que denota uma estrutura que mantém 

as profissões interligadas. Segundo Ligia Fascioni no site Ideia De Marketing (2012, ):  

A proposta é que as ideias sejam geradas em conjunto com as pessoas que serão 
impactadas por elas; que os protótipos sejam construídos e testados ainda durante 
o processo. Ninguém está à procura da solução correta, definitiva e insubstituível, 
mas do caminho que conduz à melhor maneira de fazer com que a experiência seja 
significativa e importante. 

 

De acordo com Brown (2009), o “Design thinking é mais do que entender sobre boa 

ergonomia, é geralmente entender a cultura e contexto, antes de começar tendo ideias8”. É o 

momento em que a tecnologia e o conhecimento devem se alinhar ao contexto e se deixar ser 

influenciados pela realidade local para que possam ter melhor aceitação e capacidade de 

adaptação, para poderem ser entendidos e bem utilizados pela comunidade e desempenhar 

o melhor papel proposto. 

  

O autor (Brown, 2009) ainda afirma que, na metodologia de produção “Ao invés de pensar 

sobre o que construir, construir para pensar” em que o desenvolvedor participa do processo 

Learning by making que seria aprender fazendo onde o processo de produção é iterativo e 

exploratório, repetindo diversas vezes, descobrindo e sendo modificado, a depender da 

necessidade, até a confecção do produto ou serviço final.  

 

Sendo assim, o design thinking gera uma proposta diferente à maneira de lidar com 

problemas, ao invés de utilizar uma forma tradicional de abordagem de ideias em que o 

processo seria de convergência de ideias até a decisão da melhor alternativa disponível, ele 

propõe uma abordagem divergente, chamada de abdutiva e que, pelas etapas de imersão e 

co-criação, ou seja, criar junto com..., ocasionará no alcance e na exploração de novas 

alternativas que poderiam estar fora de debate, mas que podem aparecer naturalmente pela 

dinâmica do próprio processo, com novos conceitos e soluções.  

 

                                                      
8 Transcrição de áudio do vídeo Design, Think Big. 



23 
 

O design thinking trabalha com três principais restrições, que vão desencadear na definição 

de critérios para a avaliação do projeto. São eles: praticabilidade, sobre o que será 

funcionalmente possível para um futuro próximo; viabilidade, algo que será um modelo de 

negócio sustentável e possível; e desejabilidade, algo que faça sentido para as pessoas. Já o 

processo metodológico, de design thinking da Ideo, se divide segundo Pinheiro (2011, p 45) 

em Inspiração, Ideação e implementação. Que conforme a imagem apresentada abaixo, 

inspiração se divide em escolher um desafio de design, planejar métodos de pesquisa, 

construir um guia de entrevistas, ter métodos adicionais de pesquisa e capturar aprendizado; 

Ideação em geração de ideias, seleção de ideias promissoras, prototipação, teste, receber 

feedback e iteração (repetição de atividade); e por fim implementação, entender o público, 

criar um plano de ação, lançar a solução, manter-se recebendo feedback e iteragindo, e 

escalar os impactos. 

 

Figura 1 Método de Design Thinking Segundo IDEO 

 

Fonte: sidlaurea.com 

 

E abaixo está representado um gráfico informando o processo do desenvolvimento até a 

solução criativa, como esse processo vai conseguir desenvolver essa geração de ideias. 

Partindo da abordagem abdutiva vão surgir dois tipos de pensamentos para a solução do 

problema, razão, através do pensamento concreto e da exatidão, e emoção, sentidos e 
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intuição. Ao se somar esses pensamentos, vai ser utilizado o pensamento integrativo o qual 

vai se utilizar da co-criação para, por fim, desenvolver a ideia que será a solução mais assertiva 

e inovadora para o problema. 

 

Figura 2 Gráfico de processo de criação de Design Thinking  

1.1 PROCESSO DE DESIGN THINKING  

 

1.1.1 ABORDAGEM ABDUTIVA 

 

Abdução é um processo de conclusão lógica em que se geram hipóteses científicas. Ela é 

descrita como o argumento para a melhor explicação de uma hipótese. Para o melhor 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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entendimento do pensamento abdutivo é interessante se observar primeiramente os outros 

dois métodos de inferência para a geração de argumentos científicos, que são o processo 

dedutivo e o indutivo.  

 

Enquanto o processo dedutivo é uma explicação explanatória através de lógica, quando as 

premissas do argumento apresentado são verdades a conclusão será verdade, assim como o 

pensamento lógico matemático, A é igual a B, B é igual a C, logo C é igual a A. Por sua vez o 

processo indutivo é quando se é apresentado formas sólidas de que algo pode ser verdade 

baseado na experiência estruturada, que é associada à investigação científica, por exemplo, 

Pedro é mortal, João é mortal, Pedro e João são homens, logo todo homem é mortal. 

 

Porém no momento que os argumentos dedutivo e indutivo podem ser provados como 

equivocados e não podem garantir a verdade em novas descobertas de lógica do argumento 

como por exemplo: João é homem, João é gordo, logo homens são gordos. Evidentemente 

esse argumento é equivocado. Fugindo das premissas utilizadas pelos processos de indução e 

dedução, o processo abdutivo permite a criação de novos conhecimentos e percepções, em 

que no seu caso se é necessário dar explicações para que a hipótese seja verdade. Como 

exemplo do processo abdutivo há as sentenças a seguir acerca da aceitação da hipótese: H1 é 

uma hipótese que pode estar correta já que H1 se aproxima do nosso padrão de boa 

explicação e uma vez que H1 é uma hipótese mais próxima da verdade do que as outras 

explicações, isso demonstra que H1 provavelmente é verdade. Mas ao contrário de dedução 

as conclusões de um processo abdutivo as hipóteses abdutivas podem ser falsas mesmo que 

as premissas sejam verdadeiras.  

 

1.1.2 CO-CRIAÇÃO 

 

É “O desenvolvimento de novos conceitos produtos, ou serviços junto com os clientes, 

parceiros e especialistas nas partes interessadas” FRONTEER STRATEGY (2011).   

O Sistema de co-criações é fundamentado em cinco princípios-guia que o tornam bem-

sucedido. São eles: 
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1- Inspirar participação (Inspire participation) – é produzir entusiasmo e a atração 

para a participação de pessoas pela empatia. Gerar no público desejado a aspiração e a 

necessidade de participar do processo, o porquê de estar fazendo parte do grupo para 

desenvolver algo conjuntamente.  

2- Selecionar o melhor (Select the very best) – por co-criação ser um sistema baseado 

em pessoas e ideias, é necessário selecionar o melhor de ambos.  

3- Conectar mentes criativas (Conect creative minds) – juntamente com o processo e 

o cenário, é necessário gerar diálogo e cooperação para otimizar a geração de ideias. 

4- Compartilhar resultados (Share the results) – “é bastante importante reconhecer, 

informar e recompensar os participantes” (FRONTEER STRATEGY - 2011) 

5- Continuar o desenvolvimento (Continue development) – não é um procedimento 

instantâneo que se produz e finaliza, é necessário o desenvolvimento continuo para atingir o 

sucesso almejado. 

 

Logo abaixo há um diagrama apresentando quatro principais partes de co-criação, as quais 

são divididas por duas dimensões, são elas: 

• Abertura (Openness), representado na lateral esquerda do gráfico, em que na parte 

inferior qualquer pessoa poderá participar, ou na parte superior acontece um processo 

seletivo. 

• Posse (Ownership), ou domínio, onde há maior posse do projeto pelo 

idealizador/companhia aonde somente ele(a) seleciona, localizado na parte esquerda do 

gráfico; ou na parte direita do gráfico quando todos compartilham de poder ou autonomia. 
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Figura 3 os 4 tipos de Co-Criação  

 

Fonte: (Youtube) FRONTEER STRATEGY (2011) 

 

Esses quatro tipos são divididos em blocos nas duas dimensões em que cada um se aplicará 

melhor. 

 

Qualquer um pode participar (Anyone can join) 

 

• Multidão de pessoas (Crowdsourcing) – “É a obtenção de serviços, ideias ou conteúdos 

através da solicitação de um grande número de pessoas (geralmente on-line), ao invés de 

funcionários ou fornecedores. São casos em que qualquer pessoa pode participar, mas os 

resultados são possuídos pelo iniciador. A qualidade do Crowdsourcing é a sabedoria da 

multidão, que através dos vários pensamentos provavelmente haverá uma boa solução para 

um problema”. 

 

• Comunidade com espírito familiar (kindred spirit) – “é quando co-criação é aberta e 

compartilhada com iniciador, contribuintes e até com todos”. Ela é baseada em um grupo de 

pessoas com interesses parecidos compartilhando informações e decisões para um bem 

maior.  

 

Processo de seleção – (Selection process)  
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• Coalizão de partidos (coalition of parties) - É quando essa coalizão (grupo) que se une 

para compartilhar investimentos, ideias, aonde cada uma das partes traz uma habilidade 

específica para ou algo (coisa, pessoa etc.) que seja de valor para o grupo de modo que eles 

não pudessem produzir sozinhos, como uma cooperação que pela partilha de diferentes 

conhecimentos vão gerar uma melhoria e crescimento em geral. 

 

• Clube de especialistas (club of experts) – é quando existem determinadas 

complexidades que demandam conhecimentos e soluções feitos por especialistas, estes 

precisam passar por seleção e estarão em poder do iniciador, que tem a decisão final. 

 

O processo de co-criação pode ser usado para solucionar problemas e necessidades que são 

encontrados em uma comunidade, empresa ou organização. No momento que a própria 

organização é incapaz de resolver as situações; uma geração de ideias de participação externa 

poderá ser capaz de transformar a realidade vigente. 

  

1.1.3 PENSAMENTO INTEGRATIVO  

 

Pensamento integrativo, gerado por Graham Douglas, é um processo de integração entre 

razão e imaginação para a resolução de problemas em qualquer campo, racional ou 

emocional. O pensamento integrativo é uma estratégia, uma forma de pensamento que ajuda 

pessoas quando elas se confrontam na hora da decisão entre uma escolha ou outra para 

formular uma melhor resposta. 

As seis faces do pensamento Integrativo segundo Monteiro (2008) são: 

1. Os modelos existentes não representam a ‘realidade’. 
2. Modelos que se opõem ao seu não devem ser evitados, mas questionados. 
3. Modelos melhores virão. 
4. Ele é capaz de criar um modelo melhor. 
5. Ele pode ir ao encontro da complexidade com entusiasmo. 
6. Ele pode dedicar-se a criar um modelo melhor pelo tempo que for necessário.  
 

O pensamento integrativo, diferentemente do pensamento convencional, considera uma 

maior quantidade de variáveis sobre o problema. Ao invés de simplificar, ele se estende às 

alternativas de problemas de forma a alcançar um entendimento mais complexo sobre o 
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ambiente em questão que irá gerar possibilidades mais diversas de solução dos problemas. O 

que, por consequência, deve acarretar em resoluções mais criativas no final do projeto. 
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O que Vianna, et al. (2012) falam sobre como tratar o modelo de compreensão do design 

thinking, está descrito no gráfico abaixo: 

 

Figura 4 Por que o Design Thinking?  

 

Fonte: Vianna, et al., 2012 
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1.2 DESIGN THINKING PARA INOVAÇÃO SOCIAL  

 

 

Design social se refere ao processo de design que trabalha para a melhoria do bem-estar e da 

subsistência social. O design social é voltado para o problema social e a partir daí é gerado um 

projeto para resolver o problema através de novos produtos ou serviços que gerem uma 

melhoria de âmbito econômico, ambiental, social ou cultural.  

 

No livro “Design for the Real World” Victor Papanek introduz a ideia de design social, dizendo 

que o design deve ser projetado para as necessidades das pessoas ao invés de projetos para 

as vontades pessoais, e como exemplo, ele ainda fala sobre os diversos tipos salto-alto ou 

roupas com estilo adolescentes para adultos enquanto poderiam ser pensados em roupas 

para pessoas portadoras de deficiência para que elas possam se vestir sozinhas. 

 

Para o grupo Design Coletivo o design social é o entendimento de que os designers são 

responsáveis para facilitar a relação entre o ser humano e o mundo, no desenvolvimento da 

sociedade. Ainda, o Design Social não é assistencialismo, e sim ações de transformação de 

situações de desigualdade social tecnológica para superar as dificuldades e a criação de novas 

oportunidades e desenvolvimento, como exemplo o combate ao frio para moradores de rua 

ou meios de desenvolvimento agrícola para regiões carentes com certo potencial. 

 

O termo inovação social refere-se às novas estratégias, conceitos e organizações capazes de 

atender a diversos tipos de necessidades sociais. 

 

Design thinking para inovação social tem cinco características, ele é centrado nas pessoas, é 

sequencial, através da narrativa, é co-criativo, de forma empática na produção, é holístico, de 

forma global, e iterativo, pela repetitividade do processo. Segundo Brown (2010): 

Os designers estão focados principalmente na melhoria da aparência e 
funcionalidade dos produtos. Recentemente, eles começaram a usar ferramentas de 
design para enfrentar problemas mais complexos, tais como encontrar maneiras de 
fornecer saúde de baixo custo no mundo. As empresas foram as primeiras a abraçar 
esta nova abordagem chamada de design thinking, e agora organizações sem fins 
lucrativos estão começando a adotar isto também. 
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A inovação social tem como característica a integração da tecnologia e das estratégias que 

produzem métodos eficazes, conscientes e viáveis para a melhoria social. É de um caráter 

interdisciplinar e capaz e atingir áreas como educação, lazer, segurança, mobilidade urbana, 

e etc. Para a URBSNOVA (s.d.) 

Os possíveis agentes envolvidos na promoção da inovação social são os agentes 
públicos, fundações, mecenas e filantropos, organizações sociais, empresas privadas 
com visão social, empreendedores especializados em inovação social, indivíduos 
inovadores com visão social e voluntários. 
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2. LIVRO GOD’S FOREIGN POLICY: PRACTICAL WAYS TO HELP THE 

WORLD’S POOR 

 

O presente livro, escrito pela antropóloga Mirian Adeney, passa informações sobre um 

sistema de política cristã de ajudar aos pobres de vários lugares do mundo, compreendendo 

pobres as pessoas que vivem com menos de US$ 2,00 (dois dólares) por dia. Ele mostra 

algumas experiências de grupos que e geraram uma intervenção com métodos diversificados 

em comunidades carentes. O que se faz importante mencionar é a humanização dos 

procedimentos de intervenção social que esse livro aborda, tornando esse presente conteúdo 

um fortalecimento para a geração de empatia do interventor ao ser-humano. Logo ao se 

atribuir da tecnologia apropriada, perguntas sobre comportamento social, comunitário e 

político de instituições, a intervenção pode então ser mais fácil de ser aceita e aproveitada 

pela comunidade.  

   

O livro é dividido em sete capítulos que mostram suas diversas áreas de atuação nas 

intervenções sociais. São eles: assistência médica, agricultura, negócios, política, refugiados, 

o reino de Deus e, por último, alternativas americanas.  

 

Os capítulos abordam as situações de aceitação da comunidade com as intervenções e suas 

consequências. Ele também apresenta algumas perguntas que são utilizadas para distinguir o 

que pode ser um projeto de intervenção de bem ou não. As perguntas encaminham à análise 

sobre por quem é feito o projeto, quem é o financiador, se a comunidade tem poder de 

decisão sobre as condições de atuação, entre outros, que apontam se o projeto tem o sentido 

de transformar a comunidade ou não. 

 

Nele também é apresentado alguns métodos desenvolvidos por alguns grupos de intervenção 

e como eles têm sido trabalhados. No capítulo 1 que fala sobre assistência médica o livro 

mostra como novas medicinas apresentadas a comunidades de culturas medievais, e como 

eles as recebiam com todos os seus paradigmas. Um exemplo que representa bem os 
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problemas para conseguir intervir na população para a melhoria do bem-estar da comunidade 

é quando um médico vai a uma determinada comunidade e participa ativamente, se relaciona 

com os demais para receber a devida confiança até que se apresenta uma virose em toda 

comunidade em que todos começam a ter um dos olhos afetado, e naturalmente o médico ao 

tentar utilizar um remédio simples e eficiente para combater a doença, não é permitido pela 

curandeira local por achar ser medicina de homem branco, até que o médico tem a mesma 

doença e pede para a curandeira utilizá-la nele, com a experiência, ela inicia o tratamento. 

Essa e outras situações corriqueiras mostram no livro a comparação entre a experiência e o 

relacionamento que a medicina e outras intervenções geralmente negligenciam na hora de 

tentar modificar alguma situação na sociedade presente. 

 

As metodologias apresentadas são através de diversas empresas em comunidades em todo o 

mundo. Esses métodos, sempre levados através de relacionamento por meio de determinadas 

estratégias de trabalho, eles têm o objetivo de mostrar condições viáveis e imprescindíveis 

para a população confiar e aceitar uma ajuda externa que tem que ir muito além de fatores 

econômicos e tecnológicos, que servem para uma abordagem mais sutil e responsável. 

 

No livro são apresentadas diversas técnicas de trabalho com comunidades carentes, entre elas 

está Tools for progress: A guide to small-scale Equipment For Rural Development (que 

traduzido quer dizer ferramentas para o progresso: um guia para equipamentos rurais de 

pequena escala). Esse guia foi criado em 1967 pelo Intermediate Technology Development 

Group. Para a criação e desenvolvimento de produto ou projeto, ao selecionar os materiais 

para a produção são observados quatro fatores de tecnologia alternativa: 

 

- O design simples dos equipamentos;  

- Os produtos que causam o mínimo de danos ao meio ambiente;  

- Comércio descentralizado e regional; e 

- O baixo custo inicial por local de trabalho (ADENEY, 1984, p. 39-40, tradução nossa).  

 

Essa técnica é conhecida como “Tecnologia Apropriada”, hoje utilizada tanto em países em 

desenvolvimento quanto em países desenvolvidos para o desenvolvimento sustentável. 
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Outra técnica apresentada é a de micro finanças, em que trabalha com altos custos de 

transações, um público de alto risco e não possui garantia, porém é um trabalho com baixa 

taxa de inadimplência, e contribui para tirar um público da pobreza (RUMO SUSTENTÁVEL, 

apud YARON, 1994). 

Segundo RUMO SUSTENTÁVEL (apud SOARES 2007, tradução nossa): 
 

Especificamente, três grandes desafios definem a fronteira de serviços financeiros 
para os pobres: ampliação dos serviços financeiros de qualidade para servir um 
grande número de pessoas (escala); alcançar as pessoas cada vez mais remotas e 
mais pobres mais (profundidade); e redução dos custos para os clientes e 
prestadores de serviços financeiros (custo). 

 

Mencionada no livro, a empresa Opportunity International, ainda representada como 

International Institute Development, inc. IIDI na época. Este grupo, de auxilio com 

microfinanciamento, tem como estrutura primeiramente a participação econômica por grupo 

de investidores, depois a geração de financiamento parte para pessoas necessitadas, e então 

isso vai originar suprimentos, comida e saúde para a melhoria da qualidade de vida, emprego 

e posteriormente quando esse dinheiro pode ser retornado (devolvido), consequentemente 

o ciclo reinicia com outras pessoas, além disso, ainda acontecem formações educacionais 

sobre economia e outros cursos, gerando não só renda, mas também especialização 

profissional e suporte da companhia. 

 

Há, pelo sistema da Opportunity International as condições de deposito em poupança, 

pequenos financiamentos para negócios, seguros e treinamentos. Esses treinamentos são um 

pré-requisito para as pessoas serem elegíveis aos financiamentos, eles são dados em quatro 

a oito semanas. Neles se aprende a criar um plano de negócios, plano orçamentário e 

economizar dinheiro.   

 

No livro, uma das preocupações lançadas é sobre quais são as intenções que os projetos 

desenvolvidos na comunidade estão interessados.  Com isto é apresentada uma seção de dez 

perguntas para a comunidade sobre o desenvolvimento de projeto como embasamento e guia 

para analisar os processos utilizados pela organização, como por exemplo, saber se a 

comunidade tem autonomia na estruturação dessa organização que está intervindo. São elas: 
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1 - De quem é o projeto? 
Agencia doadora ou das pessoas envolvidas? 

  
2 - O projeto define o problema a ser abordado como deficiência técnica ou física 
que pode ser superada com técnicas e habilidades corretas? Ou isso se adereça 
primeiro a base social, econômica e restrições políticas que aparecem no caminho 
das resoluções de problemas físicos ou técnicos? 

 
3- O projeto fortalece a posição política de um certo grupo, criando um enclave 
mais prospero que se torna então resistente a mudanças que podem aboli-lo ou 
privilegiá-lo? Ou isso gera uma mudança de poder aos com pouco poder? 

 
4- O projeto foca somente nas necessidades do indivíduo ou ele ajuda os que são 
agora sem poder a verem seus interesses em comum com outros que são 
também explorados, conduzidos assim a unificar forças da força que é 
construída? 

 
5- O projeto ajuda meramente indivíduos a se ajustarem às suas explorações (aos 
seus exploradores) por algo como forças externas como o governo nacional (ou 
municipal, estadual)? Ou isso encoraja a um entendimento de exploração e uma 
resistência a isto? 

 
6- As novas habilidades e informações ficam permanecidas somente com os 
líderes? Ou o projeto envolve um processo educacional para todos os 
participantes? 

 
7- O projeto, através de intervenções de externos profissionais (experts), levam 
embora iniciativas locais? Ou será que isso gera um processo de tomada de 
decisões democráticas a serem tomadas e um impulso para a autoconfiança que 
pode transitar para projetos futuros? 

 
8- O projeto fortalece a dependência em fontes externas de materiais e 
habilidades? Ou isso chama à frente ingenuidade local, trabalho local e materiais 
locais e podem ser mantidos com habilidades locais? 

 
9- O sucesso será medido somente por objetivos alcançados no início? Ou o 
projeto é em aberto, com o sucesso medido com os progressos do projeto? 

 
10- Isso (o projeto) é uma "mão dupla" (projeto de duas vidas), e se possível face 
a face, com um diálogo em que o recebedor também avalia o doador e eles juntos 

avaliam o projeto? (ADNEI, 1984 p.65-66 apud LAPPE, 1980 p. 139-140, 
tradução nossa). 

 

Quanto aos métodos políticos, Adeney cita algumas perguntas de Monsma no intuito de 

oferecer as pessoas através de critérios a liberdade no mercado e social, para que seja possível 

uma cooperação entre as instituições e as comunidades, além do melhoramento das relações 

entre a comunidade e o governo, para que a comunidade possa se beneficiar dos tratos feitos 

e que cada um possa trabalhar de forma organizada, respeitando os limites e as restrições 

para o ganho de todos. 
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Está o social ou econômico doente resultando em uma perda de liberdade para um 
segmento da sociedade? 

 
A solução política proposta redutora de liberdade para o mal resultaria em um ganho 
líquido de liberdade para a sociedade? 

 
Quais os números relativos de pessoas que ganhariam direitos e valor dos direitos ou 
deveres e desvantagens? 

 
Qual é a importância relativa e o valor dos direitos ou deveres, vantagens ou 
desvantagens, sendo impostas? 

 
Existe alguma outra alternativa disponível (seja política ou não política) o que resultaria 

em um ganho líquido maior da verdadeira liberdade para a sociedade? (idem, p.75 
MONSMA, 1979 p.64, nossa tradução). 
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3.  ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS E O DESIGN SOCIAL 

3.1 HISTÓRIA DAS ONGS NO BRASIL   

  

As organizações não governamentais sem fim lucrativo são organizações que tem o objetivo 

de trabalhar com o terceiro setor da sociedade, O terceiro setor tem a finalidade do serviço 

público, suas áreas são de saúde, meio ambiente, assistência social, desenvolvimento 

sustentável, educação e etc. Segundo Caroline Farias em INFOESCOLA (s.d.). 

  

INFOESCOLA (s.d) ainda menciona que ONGs são importantes para intervir aonde o estado 

não consegue atribuir todas suas obrigações. Em alguns momentos as ONGs podem ser 

agentes fortalecedores do Estado, em que eles trabalham em conjunto. O poder econômico 

das ONGs é de financiamento do governo, doações de empresas privadas ou pessoas físicas e 

vendas de produtos. Os cargos de funcionários geralmente são formados por voluntários. 

 

Vários centros de educação popular foram criados durante os anos de 60 e 70 assim como 

centros de assessorias a movimentos sociais, com ênfase em conscientização e transformação 

social, segundo Gomes (apud DOIMO, 1995. p. 129,130). Ela ainda comenta que os centros de 

assessorias eram financiados por agências internacionais para a denúncia a violações dos 

direitos humanos e pauperização da comunidade. Outro agente importante foi a Igreja através 

das chamadas CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) através da Teologia da Libertação, que 

focava nas classes oprimidas da América Latina (pobres, índios, negros, mulheres, crianças). 

 

As ONGs já definidas assim internacionalmente começaram a ser nomeadas com essa sigla a 

partir da década 90, nesse período também elas priorizavam a forma de trabalho com 

parcerias com o Estado e empresas privadas. Sua situação é mais de cunho sustentável e 

menos política, aonde se trocava focos como direitos humanos e educação por cidadania, 

diversidade cultural e geração de renda. 

 

Essa modificação de âmbito progressista por ONGs foi importante diante do sistema 

governamental brasileiro de transformações políticas e econômicas nas primeiras décadas de 

pós-ditadura, em que o sistema tinha grandes problemas estruturais e as comunidades 
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necessitavam de condições e apoio externo para a mudança social, que o governo não 

conseguia assistir. 

 

Os problemas enfrentados pelas ONGs se baseiam nas diferentes denominações que 

permeiam no terceiro setor da sociedade, pela dificuldade de divisões de papéis e deveres 

como organização na comunidade local. Outros problemas são a dificuldade de 

gerenciamento com conflitos de gestão e organização; os problemas relacionados a 

sustentabilidade e qualificação adequada para o gerenciamento, dificultando a eficiência das 

intervenções. 

 

3.2 EXEMPLO DE ONGS 

 

HEED Bangladesh - Health, Education and Economic Development que em português quer 

dizer Saúde, Educação e Desenvolvimento Econômico. 

 

Ela é uma organização não governamental (ONG) sem fins lucrativos que tem o 

comprometimento de promover o desenvolvimento por meio da melhoria das condições 

socioeconômicas de pessoas carentes da sociedade de Bangladesh. Ela foi constituída no ano 

de 1974, no seu período pós-guerra fundada por cristãos locais e organizações internacionais. 

  

Os projetos que acontecem atualmente são focados em várias áreas como agricultura, meio 

ambiente, saúde, nutrição, educação, desenvolvimento social e econômico e saneamento. 

 

A ONG tem escritórios em vários distritos no país, é gerenciada por um órgão executivo com 

7 membros e ainda possui um conselho geral, uma Administração e um comitê consultivo.  

(BD-DIRECTORY, s.d.) 

 

Institute of International Social Development (IISD) – ou Instituto de Desenvolvimento Social 

Internacional, um instituto que foi inspirado pela condição de fome e de pobreza, na tentativa 

de erradica-los. Uma ONG internacional com sede na Índia, que trabalha sem fins lucrativos.  
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Criada em 1997, a organização tem como ponto chave que o verdadeiro desenvolvimento 

sustentável e progresso são erradicar a fome e a pobreza. Para que isso seja possível se é 

necessário a implementação de novos valores e programas de capacitação. 

 

O Novo Jeito – uma organização não governamental, gerada para criar movimentos e ações 

solidárias com o objetivo de que números maiores de pessoas possam ter condições de 

trabalho, moradia, alimentação, educação e mais qualidade de vida, promovendo o bem 

comum. O Novo Jeito surgiu em 2010, em Recife, e através de publicidade em redes sociais 

têm gerado mais parcerias e ajudado em muitos desastres ambientais e comunidades com 

auxílio de alimentos, medicamentos, entre outros. 

 

A Pipa Social – Criada em 2012, promotora de qualificação profissional de empreendedores 

de baixa renda, gerando transformação social de famílias e de comunidades. Com o intuito de 

receber talentos, a organização se apresenta de forma a auxiliar e orientar na formação 

técnica e profissional. Através de designers que criam coleções baseadas na qualidade dos 

artesãos, a Pipa Social dá oportunidade através de produtos com uma diferente qualidade e 

acabamento além de aumentar a gama da rede de trabalho e o valor do artesão para a venda 

dos seus produtos (PIPA SOCIAL, s.d.). 

 

Afroreggae – A organização, criada em 1993, tem a missão de promover inclusão e justiça 

social através da arte da cultura afro-brasileira e da educação. Por meio da formação artística 

de jovens de famílias carentes, aumenta a autoestima desses jovens e gera renda, diminuindo 

a má influência que o crime e o tráfico podem trazer. 

 

Rede Asta – a rede foi fundada em 2005 e liga produtos feitos por artesãos e produtores de 

baixa renda, além de dar treinamento e criar novas conexões a esses artesãos, com o intuito 

maior de diminuir a desigualdade social no Brasil. 

 

4. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL 
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Para falar sobre as pessoas em vulnerabilidade, primeiro é necessário informar sobre o 

significado de situação de vulnerabilidade, para poder trabalhar com esse grupo específico. A 

situação de vulnerabilidade entende-se por “indivíduos e às suas suscetibilidades ou 

predisposições a respostas ou consequências negativas” (JANCZURA, 2012). Como por 

exemplo: quaisquer indivíduos ou famílias com algum tipo de fragilidade física ou psicológica 

por algum tipo de perda de vínculo emocional; por situação de preconceito étnico, cultural e 

sexual; exclusão por deficiência, pobreza, uso de substâncias psicoativas; ou por violência de 

grupo familiar, individual ou social e por descaso ou dificuldade de alcance através de políticas 

públicas. 

 

É importante ressaltar que a diferença que se coloca entre doenças psicológicas e doenças 

psiquiátricas são, respectivamente que, a primeira pode não vir acompanhada da segunda. 

Além disso, pode ser isolada por um momento/período da vida do indivíduo, sem que se afete 

posteriormente sua autonomia (Ex.: distúrbios do sono, depressão leve, síndrome de Burnout, 

Estresse, etc.). Já a segunda, doenças psiquiátricas, necessitam de cuidados medicamentosos, 

também podem ser momentâneas (localizadas em um período da vida do indivíduo), mas que 

afete de modo mais agressivo a autonomia do indivíduo ou ainda que seja uma doença 

permanente, afetando a autonomia por completo do indivíduo. Estas ainda se separam das 

doenças neurológicas, como: Parkinson, Alzheimer, Demência, etc. (neste caso, encontram-se 

as deficiências cerebrais também). 

 

4.1 GRUPOS DE DEPENDENTES E EX-DEPENDENTES QUÍMICOS  

 

O uso de substâncias psicoativas faz parte da humanidade, acontece em todos os 

lugares do mundo e em diversas culturas. Isso ocorre para o aumento do prazer e a 

diminuição do sofrimento (PRATTA 2009 p. 203 apud Martins & Corrêa, 2004) sendo 

utilizado no início somente por grupos com mais poder nas diferentes sociedades. Nos 

dias atuais, porém, deixou de ser uma utilização restrita por alguns grupos sociais para 

ser utilizado em quaisquer condições, por diferentes grupos e realidades, não sendo 

só limitado a um grupo com poder.  
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O aspecto de drogadição, vício bioquímico dos seres humanos relacionado às drogas 

(INFOESCOLA), teve sua condição clínica relatada como problema somente entre os 

séculos XVIII e XIX por condição da urbanização causado pela Revolução Industrial, 

facilitando a maior observação de médicos aos pacientes com excesso de uso de álcool, 

os médicos dessa época assim se tornaram os primeiros a descrever os problemas 

referentes às bebidas alcoólicas (PRATTA 2009 p. 207).  

 

Ainda segundo PRATTA (apud Bucher, 1992): 

O que diferencia o uso das drogas no passado e o uso atual, é que este deixou 

de ser um elemento de integração, um fator de coesão social e emocional da 

população, passando a constituir-se num elemento de doença social, de 

desintegração.  

 

Ela afirma que a drogadição faz parte de uma crise atravessada, que decorre de uma 

gama de fatores, dos quais estão inseridos os núcleos familiar, social e individual. 

 

PRATTA informa que a partir do século vinte o consumo de substancias psicoativas 

cresceu enormemente, se tornando caso de saúde pública. E que ainda se deve 

também não só observar as questões relacionadas aos abusos dessas substâncias de 

forma psicológica e física, mas também analisar as relações sociais, legais, culturais e 

políticas que envolvem esse fenômeno. 

 

A dependência as drogas é um problema mundial que, entre outros, causa transtornos 

psiquiátricos. PRATTA ainda comenta que a Organização Mundial de Saúde destaca 

para tratar a dependência química como problema social e crônica, não bastando 

tratar somente os sintomas, mas também os motivos que levaram a pessoa a utilizar 

drogas.  
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No Brasil, segundo o G1(2013) através de uma pesquisa feita na Unifesp entre julho de 

2012 e julho de 2013, por volta de 8 milhões de brasileiros são dependentes de drogas, 

e para cada dependente quatro pessoas chegam a ser afetadas. Na pesquisa ainda 

informa que em 58% dos casos os familiares pagam a internação para o tratamento 

particular.  
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5. FÉ E CRENÇA NO AUXÍLIO AO TRATAMENTO DE PESSOAS 

 

Para se entender um pouco mais sobre fé e crença é interessante informar os significados e 

diferenças de que cada uma dessas palavras possui. Crença quer dizer a manifestação da 

convicção, quando a pessoa acredita que pode ou vai acontecer algo em determinada situação 

(MICHAELIS, s.d.). Por outro lado, a fé, além de acreditar, envolve confiar agir e obedecer uma 

verdade afirmada por alguém ou uma conclusão fundamentada por si mesmo (TORAHWEB, 

2011). 

  

 Por exemplo: uma pessoa pode crer que vai emagrecer, mas se ela não fizer nada aquilo 

continuará somente sendo crença, enquanto a fé seria o acreditar e então mudar a 

alimentação e ir à academia. 

 

Abaixo está representado um gráfico informando os benefícios da fé, ou de seguir uma 

religião, em uma pesquisa apresentada pela revista Super Interessante (2013). 

  



45 
 

Figura 5 Gráfico seguir uma religião faz bem 

 

Fonte: Revista Super Interessante (2013) 

A Super Interessante (2013) ainda comenta que “Após o diagnóstico de uma doença, 
apresentam níveis menores de estresse e menos inflamações. ‘O paciente com fé tem mais 
recursos internos para lidar com a doença’, diz Paulo Lima” (um médico entrevistado pela 
revista e coordenador do Serviço de Medicina Integrativa do hospital Albert Ainstein de São 
Paulo). Ela prossegue “Fé tem uma participação especial no que médicos e terapeutas 
chamam de coping: a capacidade humana de superar adversidades” (Idem, 2013).  
 
O gráfico abaixo demonstra as qualidades sobre a religião e a dependência química, hábitos e 
chances de consumir mais drogas e até cometer suicídio. 
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Figura 6 Gráfico religiosos ficam mais afastados de problemas 

  

Fonte: Revista Super Interessante (2013) 

 
Esse tópico mostra as qualidades que se tem sobre a relação entre religião e estilo de vida, 
assim como o fato do poder da fé nas adversidades. E quanto ao tratamento dos dependentes 
químicos, Souza (2015 p. 43, apud LUZ, 2007 p. 5) fortalece:  

Os resultados encontrados neste campo permitem concluir que a fé religiosa 
vivenciada proporciona esperança e ânimo para que as pessoas em processo de 
recuperação e tratamento adquiram autonomia e confiança perante os inúmeros 
desafios a serem vencidos, no qual a religiosidade se apresenta como aspecto 
fundamental neste contexto, pois possibilita um novo sentido para a vida, uma nova 
forma de se ver e enxergar o mundo que o cerca.  
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PARTE 2 – DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia da pesquisa utilizou a intersecção de conhecimentos entre o design Thinking e 

o livro “God’s Foreign Policy: Practical Ways to Help the World's Poor”, como mostrado na 

Fundamentação Teórica deste documento.  

 

Explicando mais especificamente como cada elemento participou da construção da pesquisa 

e seus resultados, o autor do presente estudo, tomando de conhecimento o livro supracitado, 

interessou-se por investigar a interferência da fé e crenças para o sucesso ou, ao menos, 

obtenção de resultados satisfatórios em projetos sociais. Para tanto, seguiu-se a sequência de 

perguntas trazidas no escopo da publicação. Estimulado por essa base, chegou-se a conclusão 

de que seria fundamental lidar com uma metodologia complementar e que conduzisse à 

inovação, pois as metodologias existentes, quer de projetos ou de instituições como SEBRAE, 

desconsideravam o fator “religiosidade”. Cabe, contudo, esclarecer que, mesmo tratando 

deste aspecto, não foi e nem será aprofundado em demasia neste estudo, uma vez em que, 

sua complexidade foge ao nível de uma monografia na área de design. Então, considera-se 

apenas como um dos canais indutores ao sucesso de projetos, cuidados e cura de pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, qual seja: a dependência ou ex-dependência de drogas 

ilícitas.  

 

Abaixo seguem as perguntas do livro “God’s Foreign Policy: Practical Ways to Help the World's 

Poor”: 

1 - De quem é o projeto? 
Agencia doadora ou das pessoas envolvidas? 

 
2 - O projeto define o problema a ser abordado como deficiência técnica ou física 
que pode ser superada com técnicas e habilidades corretas? Ou isso se adereça 
primeiro a base social, econômica e restrições políticas que aparecem no caminho 
das resoluções de problemas físicos ou técnicos? 

 
3- O projeto fortalece a posição política de um certo grupo, criando um enclave 
mais prospero que se torna então resistente a mudanças que podem aboli-lo ou 
privilegiá-lo? Ou isso gera uma mudança de poder aos com pouco poder? 
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4- O projeto foca somente nas necessidades do indivíduo ou ele ajuda os que são 
agora sem poder a verem seus interesses em comum com outros que são 
também explorados, conduzidos assim a unificar forças da força que é 
construída? 

 
5- O projeto ajuda meramente indivíduos a se ajustarem às suas explorações (aos 
seus exploradores) por algo como forças externas como o governo nacional (ou 
municipal, estadual)? Ou isso encoraja a um entendimento de exploração e uma 
resistência a isto? 

 
6- As novas habilidades e informações ficam permanecidas somente com os 
líderes? Ou o projeto envolve um processo educacional para todos os 
participantes? 

 
7- O projeto, através de intervenções de externos profissionais (experts), levam 
embora iniciativas locais? Ou será que isso gera um processo de tomada de 
decisões democráticas a serem tomadas e um impulso para a autoconfiança que 
pode transitar para projetos futuros? 

 
8- O projeto fortalece a dependência em fontes externas de materiais e 
habilidades? Ou isso chama à frente ingenuidade local, trabalho local e materiais 
locais e podem ser mantidos com habilidades locais? 

 
9- O sucesso será medido somente por objetivos alcançados no início? Ou o 
projeto é em aberto, com o sucesso medido com os progressos do projeto? 

 
10- Isso (o projeto) é uma "mão dupla" (projeto de duas vidas), e se possível face 
a face, com um diálogo em que o recebedor também avalia o doador e eles juntos 

avaliam o projeto? (ADNEI, 1984 p.65-66 apud LAPPE, 1980 p. 139-140, 
tradução nossa). 

 

Como dito anteriormente, para complementar a pesquisa que já havia tido o “start” motivada 

pela curiosidade e necessidade de por em investigação tais questões, optou-se pela 

complementação com a metodologia de Design Thinking proposta pela MJV (2012) no intuito 

de promover a inovação necessária a uma possível estruturação de um método de 

intervenção em grupos de vulnerabilidade social.  

 

6.1 O USO DA METODOLOGIA DO DESIGN THINKING  

  

A utilização do método abdutivo (BROWN, 2010) é através do processo de design thinking. 

Esse método é usado geralmente em descobertas científicas, enquanto os outros dois 

métodos científicos (indutivo e abdutivo) são utilizados em provar teorias. Com ele vai ser 

possível pesquisar e sugerir novas ações para a melhoria e desenvolvimento dos projetos nas 

comunidades visitadas e em outros tipos de comunidades.  Primeiramente será necessário 



49 
 

analisar a comunidade em questão através de três passos. O primeiro é perceber uma 

anormalidade; o segundo é levantar hipóteses que a expliquem, delas serão selecionadas 

progressivamente algumas hipóteses para o problema; e o terceiro e último passo é a seleção 

da hipótese mais adequada a situação. 

  

Uma vez proposta esta hipótese, dada como verdadeira provisoriamente, será iniciado o 

processo indutivo através de observação. Gerado então termos que vão embasar a teoria, o 

processo poderá então se atribuir do processo dedutivo.  Ou seja, o evento de anormalidade 

irá passar pelo raciocínio abdutivo aonde novas hipóteses são geradas para a explicação deste, 

que não pode ser explicado por raciocínios indutivos e dedutivos, por não fazer parte de 

nenhuma premissa aceitável. Então, a hipótese abdutiva vai explicar o problema, conectando 

com outras situações, assim poderá ser testada de forma indutiva (aceitando as premissas da 

explicação abdutiva), e por fim essa hipótese (já indutiva) será provada por raciocínio. 

  

Ao passar pelo processo de inspiração, que nada mais é do que a justificativa e o 

conhecimento aprofundado do problema, através do estudo do caso, e ao gerar um 

formulário de pesquisa internet, conhecendo o nosso público alvo, são então reunidas as 

informações necessárias para o próximo passo do método de design thinking, o processo de 

ideação, com uma abordagem abdutiva (figura 2), para geração de alternativas. Seguindo 

então o sistema apresentado na figura 2 para uma solução mais assertiva. No método de co-

criação, o sistema será através da posse do iniciador aonde ele tem a autonomia na escolha, 

enquanto a abertura do processo de co-criação (representado na figura 3) será por “Processo 

de seleção”, aonde o iniciador escolhe o grupo de especialistas, desenvolvendo então soluções 

para o desenvolver do projeto. 

 

O processo de Design thinking nesse projeto se limita até o processo de ideação, pela 

necessidade de o projeto ter que ser testado para que os protótipos possam ser trabalhados 

e desenvolvidos para uma solução final, com isso ao que cabe as técnicas de implementação 

deverão ser desenvolvidas em projetos futuros. De modo mais didático, Vianna, et al. (2012) 

criaram uma metodologia simples e prática de aplicação do design thinking como forma de 

inovar em uma processo ordenado, mas que pode, a depender dos achados e das inovações 
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que forem surgindo ao longo do processo, serem inseridas nas respostas a dar para a ideação 

e prototipação, como mostra o gráfico a seguir: 

 

Figura 7 Método de Design Thinking Segundo a MJV 

  

Fonte: Vianna, et al., 2012 

 

6.2 Técnicas e aplicação de pesquisa 

  

O tipo de pesquisa é por parte teórica, com levantamento de informações que possam 

fornecer embasamento para a estrutura do projeto, e por outra parte abdutiva utilizando se 

de técnicas de design thinking, através de um workshop com processo de ideação com 

diferentes profissionais, fenômeno ou experiência, e construir hipóteses na manipulação de 

determinados fatores. 

  

A natureza da pesquisa é por parte quantitativa, por necessitar de coleta de uma maior 

quantidade de dados de forma mais explícita e padronizada. Já a outra parte é qualitativa, no 

momento de seleção de informações e ideias por profissionais para gerar auxílio às propostas 

de trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade com dependência química. 
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As técnicas para a coleta de dados são através de formulários, para a investigação social, 

aonde foram coletadas informações para atribuir ao diagnóstico, que pelo modelo de Selltiz 

tem seis tipos de objetivos, são eles, averiguação de fatos, determinação de opiniões sobre os 

fatos, determinação de sentimentos, descoberta de planos de ação, conduta atual ou do 

passado e motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistema ou condutas. Baseando 

se na fundamentação teórica, um breve estudo sobre organizações não governamentais e o 

grupo específico de pessoas em situação de vulnerabilidade, em que é apresentada a 

realidade de dependência química e os fatores que rodeiam esse problema mundial.  Também 

foram exploradas as relações de fé e religião, e algumas perguntas baseadas em como 

instituições trabalham para o desenvolvimento do seu público alvo, tendo como base as dez 

perguntas do “Institute for Food and Development Policy” descritos no livro God’s Foreign 

Policy, analisando não só o ser humano, mas trabalho da instituição na comunidade. 

Esses formulários foram um roteiro de perguntas feitas ao entrevistado de forma padronizada 

e distribuídas por meio da internet para trazer os dados para o workshop de ideação dessa 

monografia. 

 

 Após isso foram utilizadas as técnicas de ideação, a partir de um workshop trabalhado com 

pessoas de diversas áreas do conhecimento, que ao se dividirem, geraram ideias mais criativas 

sobre o projeto pelos diferentes campos e experiências de cada pessoa. Com o workshop 

sendo dividido em compreender o tema do workshop, delimitar problemas, analisar dados 

adquiridos pelo formulário lançado na internet, seguir um partido projetual, propor sugestões 

para o tratamento do ser humano e por fim propor sugestões de como um projeto pode se 

desenvoler para ser sustentável e, as áreas que são importantes focar. 

  

As técnicas foram projetadas de forma que se tenha o melhor aproveitamento dos resultados 

para se analisar e discutir os dados, tirando proveito das qualidades para o desenvolvimento 

do trabalho, seguindo o partido projetual. Esse partido projetual foi criado analisando o que 

se deve ter na instituição (que envolve estudo de caso e design thinking) e o que é interessante 

pensar e pode dar uma maior qualidade ao projeto, porém é de desejo da pesquisa, mas não 

é necessário.  
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7. RESULTADOS 

 

Foi feito um questionário9 e lançado na internet para perceber a relação das pessoas com 

dependentes químicos e outros tipos de vulneráveis, e qual a importância que a fé tem sobre 

a melhora da pessoa, tanto física quanto de bem-estar.  Houveram trinta e três respostas, 

sem identificação de sexo ou idade.  

 

As perguntas foram relacionadas à situação de vulnerabilidade que pessoas viviam, a relação 

que outras pessoas têm com esse grupo, quais são os caminhos que eles levam. Por outro 

lado, o questionário foca em qual seria a liberdade dessa pessoa no direcionamento de 

atividades da instituição, qual a importância desse projeto na comunidade, e qual é a 

importância da fé sobre as pessoas em tratamento.  

 

A seleção de informações para colocar nesse trabalho se deu pela maior importância dos 

dados sobre dependência química, instituições e relação de fé e crença na melhoria de vida 

dessas pessoas. 

 

O resultado apresentou que 45,5 % dos entrevistados ou eram usuários de drogas lícitas e/ou 

ilícitas ou tinha alguma proximidade, 18,2% fazem parte de instituições de dependentes 

químicos e 11,1% Responderam que o próprio respondedor tem dependência em álcool ao 

assinalar “outros” e especificar o problema. Dentro desse grupo 15,2% dos entrevistados são 

os próprios entrevistados que tem alguma vulnerabilidade social. Enquanto outros 

responderam que a pessoa em situação de vulnerabilidade era o tio, 21,2%; o amigo, 15,2% 

ou “outros”, 21,2%, dos quais 11,1% são dependentes químicos. Sobre a relação do 

entrevistado para a melhoria da pessoa, 39,4% disseram que aconselham e 40,6% que 

observam, colocando-se à disposição. 48,5% dos casos tiveram melhorias, e em 15,5% houve 

cura. 

 

                                                      
9 O modelo integral do questionário consta no Apêndice deste documento. 
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Dos entrevistados, 69,7% acreditam que a fé e a crença em Deus ou em alguma religião 

tiveram 100% de importância na cura ou melhoria da pessoa.  66,7% das pessoas tiveram 

recaídas, 68,2% disseram ter recaída acima de três vezes, e 24% disseram fazer parte de 

alguma instituição. 37,5% disseram fazer parte de instituições públicas, outras 37,5% de 

instituições privadas e 25% de instituições mistas. 

 

62,5% informaram que o projeto visa trabalhar os problemas que a pessoa tem passado, 

12,5% disseram que as condições necessárias para fazer parte são socioculturais, enquanto 

outros 12,5% informaram que as condições seriam econômicas, 75% disseram ser outras 

condições, entre elas: desejar participar; que todos são bem-vindos; ou é necessário ser 

dependente químico para participar da instituição. 

 

Sobre a posição que a pessoa em questão faz parte na instituição, os entrevistados 

responderam que 50% são participantes, enquanto 37,5% ou funcionários ou voluntários. 

 

62,5% informaram que os projetos geram possibilidades para a pessoa se desenvolver como 

profissional. 62,5% dizem que o projeto gera melhoria em algum grupo específico da 

comunidade.  Quando perguntados o porquê, a resposta mais recorrente foi “trazer 

esperança para os necessitados”. E quando perguntados sobre a relação em grupo, todos 

informaram que o projeto trabalha o relacionamento em grupo. E 75% dos entrevistados 

disseram que o projeto gera novas habilidades e técnicas de trabalho. 

 

7.1 Relatórios do processo de ideação 

 

O workshop teve um grupo formado por 7 pessoas. Destes, eram dois estudantes de direito, 

uma estudante de psicologia, duas mestras em design e um psicanalista. O processo de 

ideação de Design Thinking foi gerado em um workshop dividido em três etapas. 

Primeiramente, a explicação do tema, em que foi apresentado para todos o tema da 

monografia, os objetivos do workshop, o significado de vulnerabilidade, o foco e o problema 

da pesquisa, o partido projetual e por fim os dados do formulário lançado na internet. 
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Figura 8 Apresentação do workshop 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O passo seguinte foi o processo de ideação da pesquisa, nele foram discutidos os problemas 

da pesquisa entre os participantes e houve um tempo para a retirada de dúvidas por todos 

para então dividir em dois grupos. Esses grupos tiveram por volta de uma hora e meia para 

debater e gerar soluções para os problemas enfrentados pelos grupos de vulneráveis com 

dependência química e instituições. Foram dadas informações impressas dos problemas, das 

necessidades e desejos, e os dados do formulário para que os participantes tivessem uma 

orientação de como seguir nesta etapa na geração de soluções, já que este era um processo 

novo para praticamente todos do grupo. Enquanto ocorriam as ideações o palestrante 

participou como auxiliador do processo, tentando identificar se os debates estavam gerando 

soluções seguindo o partido projetual.  
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Tabela 1 Partido Projetual 

Necessidades Desejos 
Visar as necessidades sociais e não os desejos;  Trabalhar o núcleo família como parte do 

processo de reinserção do ser humano na 

sociedade; 

Facilitar a relação entre o homem e o mundo; Integrar empresas privadas e instituição para 

possibilitar a reinserção da pessoa na sociedade; 

Fugir do assistencialismo; Capacitar a instituição de forma a gerar renda 

própria; 

Gerar empatia entre serviço ofertado e ser 

humano; 

Possibilitar a capacitação para gerar mão-de-

obra qualificada para a própria instituição; 

Gerar integração entre tecnologia e estratégias 

que produzem métodos eficazes, utilizando-se 

da tecnologia apropriada: design simples, com o 

mínimo de danos ao meio ambiente e baixo 

custo de trabalho; 

Gerar material e sustento na comunidade que a 

instituição está inserida; 

Humanizar o processo de transformação do ser-

humano; 

Criar condições para geração de investimento 

externo; 

Recuperar o cidadão e transformá-lo nos campos 

social, ético-moral, profissional e econômico; 

Separar implementação por fases; 

Basear-se na fé em Deus como fortalecimento 

ético-moral, cooperativo e na recuperação do 

ser-humano como participante da sociedade. 

(Mas sem imposição). 

Dividir em curto, médio e longo prazo. 

Capacitar a pessoa para o mercado de trabalho;  

Fonte: Elaborada pelo autor, 2015. 

 

Para o terceiro passo, os dois grupos voltaram com suas soluções escritas para apresentar, 

cada grupo teve tempo livre para apresentar seus dados, e a partir daí eles forma informando 

suas soluções. No fim de suas apresentações foi feita uma pergunta a cada grupo sobre duas 

soluções que sobressairiam das outras, assim eles teriam que defender porque essas soluções 

seriam realmente de grande impacto para a mudança social, de bem-estar e sustentável para 

assim possibilitar a geração das sugestões no fim da monografia. 
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O primeiro grupo dividiu as ideias através de um brainstorm 10 , elas foram divididas em 

contextos educativos e sociais; religiosos e coletivos; familiares e individuais; e políticos e 

econômicos. Então foi percebido que algumas ideias estariam relacionadas a mais de um 

contexto. Na síntese do projeto foi separado em três situações, mais rápidos e práticos, 

intermediários mais difíceis ou mais longos. 

 

Figura 9 Primeiro Grupo de ideação 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Seguindo as separações quanto as situações entre rápido, intermediário e difícil, as primeiras 

sugestões conforme o mais rápido e prático foram convidar os talentos para dentro das casas, 

em que as famílias, a religião, as entidades educadoras como escolas e universidades para 

substituir os vícios das drogas pelos talentos. O incentivo gerado para que esses talentos 

pudessem ser trabalhados seriam dados por apoio financeiro ou curricular, trabalhando a 

conexão entre estado/instituição em que tanto pudesse acontecer um intercâmbio no local 

ou na universidade ou escola, trazendo os participantes para dentro levando-os a ter maior 

qualidade no desenvolvimento final da pessoa. 

 

  

                                                      
10 Brainstorm é um termo em inglês que indica o momento de geração de ideias em um processo de produção 
de design.  
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Figura 10 Geração de ideias do grupo 1 

 

 

Ainda conforme a primeira situação, perceber o indivíduo e o seu coletivo, na valorização da 

pessoa, para que ela seja capaz de se recuperar e recuperar outras pessoas. 

 

Já na situação intermediária, a relação mais próxima entre escola e família para a qualidade 

de vida. Esta seria buscando uma forma de como a escola conseguiria se aproximar da família, 

por convite a encontros e também no trabalho ativo da escola nas famílias, sensibilizando a 

própria família para resolver os problemas dos jovens na escola. Esses problemas podendo 

ser de estrutura familiar, econômica ou social, que irão gerar a consequência dos atos 

errôneos dos alunos na escola. Também intercalar e motivar visitas entre profissionais, do 

ramo escolar, religioso ou do estado para que isso possa gerar capacidade de mais 

profissionais para o acompanhamento, de forma a ter quantidade suficiente de quadro de 

profissionais para o trabalho social de auxílio às famílias. 

 

Nos mais complexos, foram informados dois, gerar conexões com empresas privadas para 

produzir desde oficinas nas instituições, gerar suporte para a instituição desenvolver o 

profissionalismo, capacitando os ex-dependentes químicos ao mercado de trabalho e gerando 

emprego nas mesmas ou em outras empresas aliadas, além de trazer oficinas também para 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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fora da instituição, como em presídios, hospitais, entre outros. Para buscar esses acordos 

convencer as empresas de um retorno para as mesmas, através de uma propaganda positiva, 

no sentido de gerar uma sustentabilidade social.  

 

E por fim, criar projetos de graduações interdisciplinares e/ou integradas, aonde os cursos 

fossem buscar em outras áreas do conhecimento de sustentabilidade social e ambiental, para 

gerar condições para que o profissional possa ser incentivado e capaz de atuar na area 

socioambiental mesmo através de um curso teoricamente não voltado para a área, mas que 

pudesse agregar, como por exemplo a engenharia. 

 

Depois dessas ideias, as duas ideias que foram selecionadas pelo grupo como ideias que 

gerariam impacto são, primeiro, a relação de empresa e instituição, que traria o indivíduo para 

dentro da empresa, financiaria a instituição economicamente e/ou através de oficinas para o 

crescimento profissional da pessoa. A outra é a relação de mais proximidade entre escola e 

comunidade por profissionais, também instituições religiosas e comunidade, que seriam 

responsáveis por essa ligação com a família na sensibilização do indivíduo com o grupo e que 

ele tem a mesma importância para o grupo quanto a outra pessoa na pregação do respeito, o 

ensinamento ético e moral. Isso faria um impacto ao tratar o indivíduo e depois o coletivo, 

voltando para o coletivo valorizar o indivíduo gerando um processo dialético com o indivíduo 

se vendo com valor para a sociedade e a sociedade o percebendo como ser humano de valor. 

 

O segundo grupo também dividiu as ideias por tópicos, separando por Governo e os três 

poderes: judiciário, executivo e legislativo; empresas privadas; sociedade civil em geral; 

instituições de assistência; e grupo de dependentes e/ou ex-dependentes químicos. E então 

geraram as ideias focadas nos problemas, dividindo-os em causas e consequências para se 

chegar a dependência química.  
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Figura 11 Segundo grupo de ideação do workshop 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Na area de causas foram relatados os problemas familiares como por exemplo educação 

familiar, falta de amor fraterno, ausência física dos pais na criação dos filhos, violência sexual, 

família desestruturada (economicamente ou por uma das relações já citadas acima). Ainda 

outros problemas enfrentados como causas são depressão, pobreza, falta de oportunidades, 

discriminação, ausência de políticas públicas, intolerância social, facilidade na aquisição das 

drogas, e a falta de compreensão sobre o universo das drogas. 
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Figura 12 Geração de ideias do segundo grupo 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

As consequências, por sua vez, são criminalidade; ignorância; medo; reação negativa a três 

tipos de situação: a situação atual, a discriminação e a ser taxado como dependente químico; 

e por fim, vergonha. Todas essas consequências não sendo a raiz do problema, mas parte de 

que deve ser analisada, elas não devem ser consideradas as próprias causas, pois ao trabalhá-

las como foco principal não vai haver uma transformação no ambiente atual, mas irá sanar só 

por um período de tempo. O foco principal é trabalhar as causas que são a raiz, e então irão 

ser base para mudança do ambiente e do ser humano em questão. 

 

Nos tópicos debatidos, o de governo e os três poderes geraram algumas ideias que também 

vão se conectar com diferentes tópicos, entre eles a inserção de ex-dependentes químicos nas 

regulamentações de auxílio ao emprego, como exemplo o sistema de “menor aprendiz”, 

associando-se ao tópico de empresas privadas ao absorver os ex-dependentes químicos, 

capacitando-os ao trabalho, gerando posições específicas no mercado, estimulando o 

recebimento de empregados nesse sentido através de acordo entre governo e empresas. Isso 

fortaleceria e organizaria o acesso de ex-dependentes químicos ao mercado de trabalho.  
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Outras ideias dentro de governo e três poderes foram políticas públicas informativas sobre as 

causas na conscientização das pessoas com os dependentes químicos com medidas 

socioeducativas sobre o problema e também promover a ressocialização de ex-dependentes 

químicos. 

 

No tópico de empresas privadas as ideias geradas, que ainda não foram informadas são, 

capacitar os dependentes e ex-dependentes químicos profissionalmente com oficinas; 

ressocializá-los através da profissão; estimular as empresas em seus programas de 

responsabilidade social a trabalharem com casos de dependentes ex-dependentes químicos. 

 

Para o tópico de sociedade civil as ideias lançadas foram a geração de sentimento de 

acolhimento destes dependentes e ex-dependentes químicos, atrair a atenção para as causas 

e a dificuldade dessas pessoas a tratarem o vício de forma a tirar o símbolo marginalizado e o 

preconceito de que essas pessoas sejam “perdidas” para a sociedade e que elas são 

criminosas, quebrando o sentimento discriminatório e compreendendo a dor dos que vivem 

essa situação.  

 

Já na situação de instituições de assistência, as ideias formadas foram gerar autonomia aos 

dependentes e ex-dependentes químicos; gerar empatia para a adesão tanto dos 

dependentes ao tratamento quanto para a sociedade perceber as instituições com mais 

prestígio; trabalhar os dependentes químicos em sua individualidade, reconhecendo-os como 

pessoas diferentes e com causas diferentes para o problema para que seja alcançado o foco 

de forma mais humanizada que é a cura e a ressocialização do ser humano; e trabalhar o 

dependente químico para lidar com a discriminação e o mesmo ambiente com problemas que 

ele poderá voltar. 

 

O último tópico é do grupo de vulneráveis de dependentes e ex-dependentes químicos, com 

as ideias de não gerar somente o assistencialismo, mas trabalhar a transformação do ser 

humano para ele ter autonomia; gerar a conscientização da discriminação e o reconhecimento 

das dificuldades que grupo tem para se reinserir na sociedade; e por fim investir em meios de 
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publicidade para a conscientização do público e a transformação da visão das pessoas sobre 

os dependentes químicos, de culpadas a vítimas dos problemas sociais.  

 

A primeira ideia selecionada como de maior impacto para a transformação deste grupo de 

vulnerabilidade social foi a de utilização das técnicas de inserção de ex-dependentes químicos 

no mercado de trabalho de forma similar ao sistema de “jovem aprendiz” que conduz e 

trabalha a pessoa na empresa por um período que facilita a fixação da pessoa como 

funcionária depois do tempo de adaptação, além da conexão com empresas e se possível a 

regulamentação do serviço para gerar obrigatoriedade para as empresas e facilitar o acesso 

dessas pessoas ao emprego. E a outra selecionada foi a de promoção de políticas públicas para 

dar oportunidade aos ex-dependentes químicos terem condições de serem reinseridos na 

sociedade, através de emprego, educação e capacitação afim de que eles tenham condições 

de voltarem ao mercado e à comunidade de forma humanizada. 

 

7.2 Proposta de intervenção  

 

Para gerar propostas de como trabalhar para transformar a vida de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social na área de dependentes e ex-dependentes químicos e das instituições 

que trabalham com eles, primeiramente será discutido os dados recebidos da ideação que 

serão utilizados para gerar o objetivo final deste trabalho de conclusão de curso. Com 

participantes em diversas áreas do conhecimento e utilizando-se de fundamentos do design 

thinking. Tentado trabalhar as três lentes, desejabilidade, viabilidade e praticabilidade, ou 

como descrito na figura 10 abaixo, segundo Pinheiro (2011, p 41), desejável para as pessoas, 

rentável para o negócio e tecnicamente possível, respectivamente. 
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Figura 13 As três lentes do Design Thinking (segundo DesignThinking Brasil)  

 

 

Fonte: matogrossocriativo.com 

  

As ideias foram bastante interligadas e trabalhadas de forma a gerar uma relação entre o 

Estado, a instituição, empresas, a sociedade e o grupo de vulneráveis. Um dos problemas, 

porém, é trabalhar de forma independente cada uma das situações para que elas possam ser 

viáveis e para que a instituição possa crescer de forma saudável e sustentável. Também para 

a melhoria e o desenvolvimento tanto dos dependentes químicos quanto das instituições de 

tratamento, foi bastante discutido a responsabilidade do estado e das leis que governam o 

país. Porém, para uma maior eficácia a curto prazo e para melhores condições de 

desenvolvimento e trabalho, o melhor a se projetar seria o trabalho em condição ‘micro’ que 

é em ordem local, o trabalho em comunidade, mais fácil de se estruturar, reorganizar e de se 

recriar, com um maior potencial regenerativo e mais sustentável. 

 

É importante lembrar que este sistema ainda não foi testado e é somente como um guia para 

informar os pontos chaves que podem solucionar as raízes dos problemas enfrentados, 

utilizando-os como base para o trabalho em instituições com vulneráveis, podendo ser 

modificado e adaptado às realidades da instituição e da comunidade, independentemente do 

tempo que serão trabalhadas estas sugestões.  
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Figura 14 Mapa mental gerado de propostas 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Foi gerado um diagrama (ou mapa mental) depois de uma geração de passos baseados nas 

importâncias dadas durante o processo de ideação. Abaixo serão apresentados em um 

diagrama circular, iniciando do núcleo central e terminando nas bordas do círculo, diferentes 

sugestões para uma Estrutura Institucional Sustentável para Dependentes Químicos. 

 

Foram determinadas, no diagrama, quatro bases consideradas importantes para a 

configuração de uma instituição sustentável. Que são ter profissionais capacitados, atrair 

fundos e suporte, construir relações com instituições e ressocialização de dependentes e ex-

dependentes químicos, respectivamente divididos por colorações vermelhas, azuis, verdes e 

amarelas apresentadas no gráfico abaixo. No fim de cada tópico ainda aparecerá uma tabela 

que foi produzida sobre as três restrições de que o design thinking propõe, e cada subtópico 

estará nas condições de Praticabilidade, Viabilidade e Desejabilidade, sendo que eles podem 

estar só em uma das restrições ou abranger dois ou os três juntos. Porém, para projetos 

futuros é importante informar que a depender da realidade, esses subtópicos podem mudar 
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de lugar, entendendo que essa tabela foi baseada nos problemas específicos para 

dependentes químicos e suas instituições no Brasil neste presente momento.
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Figura 15 gráfico sobre proposta para estrutura institucional sustentável para dependentes químicos  

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 
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Figura 16 primeiro tópico, grupo vermelho 

 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor
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7.2.1 Ter profissionais capacitados em diversas áreas  

 

O primeiro, ter profissionais capacitados, como foi informado anteriormente, é uma situação 

de grande dificuldade em diversas instituições que trabalham com voluntariado e serviço 

social. Existem problemas com administração e poucos profissionais qualificados para 

trabalhar na empresa, além de dificuldades na gestão de projetos para o desenvolvimento da 

instituição na comunidade. Através desta área pode-se desenvolver métodos para o melhor 

uso da tecnologia viável, trabalhar de forma a fortalecer a instituição e dividir as etapas da 

intervenção social para um aumento na melhoria do bem-estar das pessoas participantes, e 

utilizar com mais eficácia os materiais e a economia da instituição. Este tópico visa fortalecer 

o ambiente administrativo e a organização da instituição para que ela possa ser capaz de gerar 

a maior qualidade possível do serviço ofertado. Vale salientar que esse é um sistema que pode 

ser adaptado a realidade local. 

 

Para alcançar os profissionais capacitados foram dadas três condições para viabilizar não só a 

qualidade, mas também a quantidade e a geração de profissionais para uma instituição que 

possa sempre ter e receber profissionais, sendo cíclica e renovável. O primeiro tópico, 

especialistas, que são divididos por dois diferentes grupos, o de funcionários e o de 

voluntários, que seriam profissionais de diversas áreas e que seriam a base de profissionais da 

instituição, que deve-se pensar para o seu início.  

 

Outra forma de alcançar profissionais capacitados para diferentes áreas seria ao gerar acordo 

com instituições de ensino. Através disso pode-se conseguir o aumento de mão de obra 

qualificada e pode gerar auxílio e inovação para a instituição por meio de professores e 

estudantes, sendo eles como voluntários ou até através de acordos do tipo projetos de 

pesquisa e também gerar a capacitação de funcionários e ex-dependentes para a instituição 

e para o mercado de trabalho. O último tópico para alcançar profissionais capacitados é 

financiar a capacitação externa, de funcionários e ex-dependentes, para também gerar 

educação para a instituição e para o mercado de trabalho. Sendo este um caso crítico e as 

vezes complexo para conseguir fundos necessários. O próximo ponto a ser discursado.  
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Abaixo, está representado a lista de restrições de design thinking projetadas sobre 

profissionais capacitados, entendendo que as relações de resultados obtidos levam a essa 

seleção. 

 

Tabela 2 Tabela de restrições de Design thinking - Ter profissionais capacitados 

Ter profissionais capacitados 

Praticabilidade (tecnologia) Viabilidade (Rentável) Desejabilidade (desejável) 

   

 Especialistas (voluntários) Especialistas (funcionários) 

Gerar acordo com instituições de ensino 

Trazer estudantes e professores (voluntários e projetos de pesquisa) 

 Educação de ex-

dependentes e funcionários, 

através de acordo com inst. 

De ensino (para empresas 

parceiras e para instituição) 

Financiar capacitação 

externa (funcionários e ex-

dependentes) 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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7.2.2 Atrair Patrocinadores  

 

Figura 17 segundo tópico, grupo azul  

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A proposta para atrair os fundos e suporte que vão gerar a capacidade de resiliência para uma 

instituição vai se dividir em três grupos. Primeiro, o de investidores, sendo estes, grupos de 

pessoas, que podem ser famílias de dependentes e ex-dependentes, assim como pessoas 

inspiradas pela instituição que irão dar suporte a instituição; sendo também grupos de 

instituições religiosas e empresas privadas. Destes recursos vem a base da estrutura 

econômica institucional. Porém, para o crescimento e desenvolvimento saudável da 

instituição é necessário pensar em fontes de renda própria, que gerarão autonomia e que 

podem trazer benefícios para outros ramos da instituição, como por exemplo a capacitação 
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de profissionais. Estes fundos foram chamados de ramos secundários, porque não fazem parte 

do principal objetivo da instituição, o tratamento de pessoas com dependência química. 

 

Os ramos secundários foram divididos em quatro áreas para a captação de recursos, produzir 

palestras através dos profissionais e dos dependentes para sem apresentadas em entidades 

religiosas, empresas privadas e outras instituições, delimitando valores e diferentes palestras 

para atrair os diferentes públicos-alvo.  Outros dois ramos de arrecadação são através de 

agricultura local e o artesanato local, a depender do local aonde a instituição é situada e o 

espaço, a criação de hortas e plantações variadas podem ser uma fonte de renda e ainda uma 

fonte própria de suprimentos. O quarto e último dos ramos secundários para captar recursos 

é através de empreendimentos externos, este pode tanto abrir oportunidades de emprego 

para os ex-dependentes quanto gerará a economia para a instituição, podendo ser um 

empreendimento local, utilizando-se dos próprios materiais produzidos pela instituição ou 

vendendo qualquer outro tipo de produtos e em qualquer escala, dependendo da capacidade 

de investimento da instituição e de seus financiadores, que poderão dar suporte para este 

tipo de estabelecimento se tornar possível.  

 

Para vender os produtos feitos na instituição ou utilizar os empreendimentos de forma mais 

atrativa foi pensado em fortalecimento do poder da marca. Ao se utilizar dos ramos 

secundários é interessante se utilizar de marketing no produto, ao informar se é orgânico, 

produzido no local e informar que é produzido em uma instituição de reabilitação de 

dependentes químicos. Que por consequência vai agregar novo valor à marca de forma 

sustentável, o que será bastante importante para a saúde estrutural e econômica da 

instituição, podendo utilizar as técnicas de trabalho de tecnologia alternativa informadas no 

livro God’s Foreign policy anteriormente: o design simples dos equipamentos; os produtos 

que causam o mínimo de danos ao meio ambiente; comércio descentralizado e regional; e 

baixo custo inicial por local de trabalho. 

 

A última forma de atrair fundos descrita no diagrama é a captação de fundos governamentais 

que dependem do registro e adequação da instituição ao governo. Que podem trazer 

investimentos e suprimentos importantes para a sustentabilidade institucional.  
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Abaixo, está representado a lista de restrições de design thinking atrair fundos, e como dito 

anteriormente formado com base nos resultados obtidos. 

 

Tabela 3 Tabela de restrições de Design Thinking - Atrair fundos e suporte 

 Atrair fundos e suporte  

Praticabilidade (tecnologia) Viabilidade (Rentável) Desejabilidade (desejável) 

   

Investidores (família de 

dependentes e ex-

dependentes) 

Investidores (pessoas 

inspiradas pelo trabalho) 

Empreendimentos externos 

(lojas e mercados) 

Investidores (entidades religiosas) Utilizar poder da marca 

(agregar novo valor 

[sustentável]) 

Investidores (empresas privadas) 

Ramo secundário (agricultura local)  

Artesanato local  

Produzir palestras  

 Captação de recursos 

governamentais 

 

Fonte: Autor 
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7.2.3 Construir relações com instituições 

 

Figura 18 terceiro tópico, grupo verde 

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A parte verde do diagrama informa sobre propostas para construir relações com instituições, 

isto é interessante para o fortalecimento da instituição e das outras instituições envolvidas 

no compartilhamento de informações e até materiais.  

 

Para isso, foram divididos em quatro tópicos, ONG’s, instituições públicas, privadas e 

filantrópicas. A relação com as ONG’s dividido em três diferentes áreas, primeiramente 

terceirizar serviço, nessa situação, receber produtos de outras organizações e finalizar ou 

produzir uma parte do material como por exemplo a produção de artesanato trazendo 

matéria prima de outras instituições que extraem ou produção de alimento com matéria 

prima plantada e colhida em outra instituição. Troca de conhecimento através de palestras 

em outras ONG’s para ajudar a trabalhar na melhoria de instituições parceiras. E a terceira, 

rodízio de profissionais, se as instituições tiverem dificuldade para fechar o quadro de 

profissionais e voluntários, isso poderia ser solucionado com a relação com profissionais de 

outras instituições através do compartilhamento do quadro de funcionários, fazendo o rodízio 

entre as organizações. 

 

Na relação com instituições públicas, no relacionamento com instituições de ensino é 

importante salientar informações sobre o uso de drogas e os problemas relacionados. Outras 

organizações importantes são os governos federais, estaduais e municipais para trabalhar em 

parceria, para a melhoria não só da própria comunidade, mas da sociedade em geral, para 

fortalecer as ações governamentais e para que elas possam fortalecer a instituição.  

 

Nas instituições privadas, as relações serão através de vagas de trabalho e estágio, trazendo 

novas oportunidades de emprego e capacitação profissional para ex-dependentes, e o 

recebimento de produtos feitos na instituição para comercialização nessas empresas privadas.  

 

Na construção de relações com empresas filantrópicas seriam através da capacitação 

profissional e também pelo recebimento de voluntários por organização religiosa pela 

instituição. 
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Abaixo, está representado a lista de restrições de design thinking projetadas sobre construir 

relações com instituições baseado nos resultados obtidos. 

 
 

Tabela 4 Tabela de restrições de Design Thinking - Construir relações com instituições 

Construir relações com instituições 

Praticabilidade 

(tecnologia) 

Viabilidade (Rentável) Desejabilidade (desejável) 

   

 

ONG’s (troca de 

conhecimento, palestras) 

ONG’s (terceirizar 

serviços) 

 

 ONG’s (rodízio de profissionais) 

Públicas (de ensino, governo) 

Filantrópicas (capacitação profissional) Privadas (vagas de 

trabalho e estágio) 

Filantrópicas (voluntários religiosos) Privadas (capacitação 

profissional) 

Privadas (receber produtos feitos na instituição) 

Fonte: Autor 
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7.2.4 Ressocializar dependentes e ex-dependentes químicos 

 

Figura 19 quarto tópico, grupo amarelo  

 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

O quarto e último ponto base, a parte amarela do diagrama é a parte de ressocializar os 

dependentes e ex-dependentes em três métodos, a aproximação comunitária, através de 

relacionamento com entidades religiosas locais; uso dos ramos secundários na comunidade 

local, utilizando a própria comunidade local para investir e para gerar a economia, trazendo 

os produtos e os empreendimentos; e relacionamento com instituições de ensino 

fortalecendo a prevenção. 
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O segundo tópico, o trabalho de núcleo familiar é o acompanhamento familiar através da 

observação da situação econômica, de moradia profissional e de saúde e alimentar. Este 

último fazendo parte também do acompanhamento infantil com a observação de situação 

escolar. Esses podendo ser auxiliado por profissionais das instituições parceiras para uma 

capacidade de acompanhamento próximo da comunidade. Por fim o tratamento social e 

individual feito pela instituição com seus métodos, se preocupando desde o momento do 

acesso com o dependente até o pós-processo clínico. 

 

Abaixo, está representado a lista de restrições de design thinking projetadas sobre 

ressocialização de dependentes e ex-dependentes químicos baseado nos resultados obtidos. 

 

Tabela 5 Tabela de restrições de Design Thinking - Ressocializar dependentes e ex-

dependentes químicos 

Ressocializar dependentes e ex-dependentes 

Praticabilidade (tecnologia) Viabilidade (Rentável) Desejabilidade (desejável) 

   

  Tratamento social e 

individual (durante e depois 

do processo clínico)  

  Trabalho de núcleo familiar 

(acompanhamento de 

situação infantil – situação 

escolar e de saúde e 

alimentar) 

  Trabalho de núcleo familiar 

(acompanhamento de 

familiar – situação familiar 

de moradia, profissional e 

econômica) 
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  Aproximação comunitária 

(uso de ramos secundários 

na comunidade local) 

Aproximação comunitária (relacionamento com instituições de ensino e entidades religiosas 

locais) 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

7.2.5 Conclusão sobre o gráfico 

  

Estas foram as conclusões idealizadas após o processo de ideação que foi feito através de um 

workshop, analisando as ações possíveis feitas pela instituição para sua auto-sustentabilidade 

e a melhoria do bem-estar social e do dependente químico. 

 

Ao se atribuir desse projeto, é sempre interessante se certificar da realidade para praticar 

essas técnicas em cada instituição e comunidade. As dez questões mencionadas no livro God’s 

Foreign Policy de Adeney podem ser importantes para analisar para onde o desenvolvimento 

da instituição está seguindo, se de acordo com a comunidade ou em divergência. Também as 

perguntas de Monsma podem gerar uma ideia sobre como estão o social e o econômico na 

comunidade, além do desenvolvimento político para que a intervenção possa ocorrer de 

forma humanizada e de acordo com a cultura local de forma a gerar aceitação na própria 

comunidade que se está intervindo. Também é importante enfatizar que esse projeto está na 

parte de ideação, portanto existe ainda um próximo passo a se dar, que é a parte de 

implementação, aonde pode-se testar, prototipar, iteragir e receber feedback para que isso 

possa desenvolver os determinados grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esse projeto de conclusão de curso apresenta uma nova visão do design para a sociedade, se 

aproximando tanto do ser humano quanto das instituições que trabalham para o 

desenvolvimento social. Ao mostrar o design thinking com suas relações entre as diversas 

profissões é possível observar as melhores condições para desenvolver uma organização que 

pense no ser humano, e ainda que possa trabalhar para si mesma para ser mais sustentável. 

Trabalhando assim em um ambiente mais saldável para todos, com soluções mais assertivas 

para as diferentes realidades sociais, culturais e econômicas. 

 

Com o uso das metodologias apresentadas, primeiramente através do conhecimento de 

design thinking e como ele trabalha para desenvolver soluções, depois disso, foi apresentado 

o design social e como ele visualiza a solução de problemas, e então foi falado sobre a relação 

dos dois juntos, como eles se unem para a solução de problemas através do design para 

inovação social.  Outra parte foi estudo de caso, apresentando a situação de pessoas em 

situação de vulnerabilidade, também pessoas com dependência química e mais informações 

sobre ONG’s e seus trabalhos desenvolvidos. A partir conhecimento do assunto e das 

metodologias apresentadas, foi gerado um formulário e lançado na internet aonde foram 

retiradas informações sobre pessoas em alguma situação de vulnerabilidade.  Com isso partiu-

se para a próxima etapa, o uso do design Thinking através de um workshop com especialistas 

que iriam propor ideias. Com essas ideias apresentadas por dois grupos de especialistas foi 

estudada e gerada uma segunda formação de ideias através de um mapa mental que depois 

se tornou em um gráfico de sugestões para novos métodos de atuação em organizações 

sociais que têm dificuldades em gestão, economia e interação em comunicação com a 

comunidade.  

 

Essas propostas podem servir de embasamento para um futuro método testado e 

desenvolvido com todas variáveis culturais, físicas e econômicas que devem ser analisadas 

para poder trabalhar com o dependente químico como pessoa e como profissional. Também 

como desenvolver a instituição, trabalhando no âmbito estrutural da instituição na 
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comunidade e na sociedade para que esses possam gerar um ambiente mais qualificado a 

receber essas pessoas que sofrem com dependência de drogas. 

 

O desenvolvimento do gráfico se deu ao observar as ideias que foram passadas pelos grupos 

de ideação do workshop apresentado. As soluções, que no workshop descentralizavam as 

responsabilidades a diversos órgãos, foram então direcionadas à instituição de intervenção 

social para que isso pudesse facilitar um trabalho prático por quem quiser desenvolver essas 

técnicas, e que acima de tudo, isso pudesse ser possível de pôr em prática. Tentando se 

desvencilhar da responsabilidade das políticas públicas, e o que o estado tem que oferecer, 

porém tentando se adequar e unir forças ao que as políticas públicas podem oferecer nos dias 

de hoje, ou seja, trabalhar com o que existe, pode ser utilizado e está disponível. Assim, se 

pode pôr em pratica o sistema e dar seguimento à metodologia de design thinking que foi 

trabalhada até o processo de ideação. 

 

Do mesmo modo que o design thinking é moldável a situação local, se adaptando à realidade 

e não o inverso, essa estrutura de propostas permite também a adequação nas diferentes 

situações de trabalho. E assim como esse trabalho é projetado focando os dependentes 

químicos e suas instituições, ele também poderá servir para outro tipo de estrutura, como 

exemplo comunidades de artesãos, essas pessoas também necessitam uma organização e o 

desenvolvimento do seu projeto para conseguir uma economia mais estável, além de técnicas 

de trabalho e aquisição de matéria-prima de forma planejada. Através da modificação do foco 

principal de recuperar pessoas para desenvolver uma produção de qualidade e agregar maior 

valor a produtos de maneira mais eficaz e sustentável, é importante a profissionalização, a 

adaptação à cultura, os locais de venda e a relação com a comunidade e outras instituições. 

Por isso, esse material possui importantes focos que vão abranger diferentes grupos em 

situação de vulnerabilidade, podendo gerar desenvolvimento em diferentes organizações 

sociais para a melhoria do bem-estar comunitário e melhores condições de vida conforme as 

diferentes expectativas culturais. 

  

Para observar o comportamento dessas técnicas (o momento de implementação) é necessário 

um espaço de tempo para analisar o comportamento das pessoas ao sistema aplicado e do 
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sistema às pessoas. O que não aconteceu por restrições de tempo, por ser um trabalho 

monográfico desenvolvido em menos de um ano. O que se deixa como objetivos futuros, a 

aplicação e experimentação destas sugestões. O que se leva desse trabalho é um 

aprofundamento do conhecimento sobre a área social e os grupos vulneráveis, além disso as 

aplicações possíveis do design que não se restringem à criação de um material específico, mas 

está altamente relacionado com as necessidades humanas e se volta ao seu princípio que é 

trabalhar a melhoria ser-humano e ambiente ao redor. Sendo esse trabalho de design no 

âmbito de produto, gráfico, moda, ou serviço, isso deve facilitar e fortalecer a relação entre 

ser-humano e ambiente, acarretando assim, em maior satisfação do público alvo.  
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