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RESUMO

Este estudo é acerca da metodologia projetual. A problemática deste projeto é referente ao lixo, um problema mundial, onde há muito tempo 
esse fator acarreta em diversos danos ambientais e sociais no mundo. Muitas reuniões com representantes das nações sobre o assunto retratam 
e tentam resolvê-los. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNEUMA), o lixo no mundo deve aumentar de 1,3 
bilhão de toneladas para 2,2 bilhões de toneladas até 2025. Entretanto, o Ministério do Meio Ambiente afirma que existem formas de minimizar 
esse problema, através da utilização do três erres (3R’s) – reduzir, reutilizar e reciclar. A reciclagem abrange a transformação a partir de materiais 
descartados para fabricação de produtos novos. O objetivo deste trabalho é sugerir uma nova ferramenta metodológica, com uma proposta 
didática e de fácil compreensão para o desenvolvimento de novos produtos, subsidiada pelo sistema de reaproveitamento de resíduos 
descartados, seja pela indústria, por usuários domésticos ou também no redesign de produtos existentes. O público alvo desta ferramenta 
metodológica são os profissionais que já desenvolvem produtos artesanais, porém que não conhecem metodologias para desenvolvimento de 
projeto de produto, e também apoiar o aprendizado de alunos de cursos de design em práticas projetuais. Dentre as metodologias de projeto 
existentes no campo do Design, definiu-se três para utilizar-se como objeto de estudo: 1) Baxter (2000) metodologia referente ao 
desenvolvimento de projeto de produto industrial; 2) Reuse, proposta por Monteiro (2011) baseada na reutilização de resíduos, que adota os 
conceitos de ecodesign; 3) Design thinking canvas, proposta por Neves (2014) que se apropria do conceito de gamificação na elaboração de 
projetos, tornando-a mais didática. O resultado obtido nesta pesquisa foi a confecção de uma ferramenta metodológica, chamada Rethink, que 
da tradução literal para o português propõe sinônimos como, reconsiderar, reexaminar e reencaixar. Portanto quando se pensa na ferramenta 
Rethink pondera-se toda a ação de se questionar, indagar e rever processos e conceitos, seja na geração de produtos ou ideias, ou no fato de 
reconsiderar o ciclo de vida de um produto que teoricamente está apto ao uso, mas que perde sua função perante ao usuário, seja por desuso ou 
defasagem. A representação gráfica metodologia Rethink foi em forma de estrutural radial, onde se inicia de um ponto central de forma que 
possa ir desdobrando as etapas do processo, agregando a possibilidade de estrutura processual, ser visualizada em um todo, desta forma 
facilitando a percepção do fluxo a ser seguido. A metodologia divide-se em quatro etapas: 1) Identificação dos resíduos, que se decompõem em 
três subetapas: De onde veio? (Fator sustentável – pré-descarte), O que é? (Fator físico – pós descarte) e Como fazer? (Fator produtivo); 2) 
Identificação do mercado, divide-se em três subetapas: Para que será? (Análise do público alvo), Para onde vai? (Análise do mercado) e O que 
será? (Análise da classe do produto); 3) Geração de ideias, separa-se em uma subetapa: Como será? (Identificação das formas básicas do resíduo 
e dos materiais dos produtos descartados, geração de conceitos, desenhos/ esboços e mock up) e 4) Detalhamento do produto, decompõem-se 
em uma etapa: Definição dos elementos do produto (Detalhamento técnico, definição das tecnologias e manufaturas, produção do protótipo 
e/ou produto final e testes/ verificação). Conclui-se que o presente trabalho está em fase de desenvolvimento das aplicações práticas da 
ferramenta Rethink. Até o momento foi realizada uma prática com alunos do curso técnico de design de interiores, onde fora ministrado aulas 
para apresentação da ferramenta, onde os alunos desenvolveram produtos a partir de resíduos. Todas as dificuldades encontradas por eles foram 
registradas para se analisar e aprimorar a metodologia, e chegar a etapa de confecção do jogo de tabuleiro.
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