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RESUMO
O objetivo da presente pesquisa foi estabelecer uma relação do projeto A Gente Transforma, desenvolvido pelo designer
Marcelo Rosenbaum, com a promoção de bem estar de moradores da localidade impactada pela ação. Entende-se que
o projeto tem como base uma metodologia, também desenvolvida por Rosenbaum, denominada Design Essencial, onde
processos básicos da ciência design são aplicados na criação de produtos, no caso, no desenvolvimento de artesanatos.
Importante ressaltar que o princípio norteador da proposta é o de resgatar a cultura local,  e assim, mesmo com a
inserção, não abalar os conceitos existentes do vilarejo, estabelecidos a partir da história das pessoas e do lugar. Para
tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho bibliográfico, especialmente na internet, considerando que informações sobre
o projeto ainda não foram publicadas em outros meios que não o site do próprio projeto ou de notícias. Compreendemos
que o projeto pode apresentar resultados bastante positivos,  gerando renda. Não apenas pela venda dos produtos
desenvolvidos, mas por acontecimentos colaterais. De qualquer maneira, apenas com as informações coletadas não foi
possível obter conclusões muito profundas, apenas uma visão difundida pelo próprio promotor.

PALAVRAS-CHAVE:;  Design essencial; Desenvolvimento econômico; Artesanato. 

1 INTRODUÇÃO

Mesmo quando ainda era nômade, o homem buscava formas de abrigo, e nelas, a melhor
maneira de se instalar pelo período em que permaneceriam por ali. Por exemplo, os homens das
cavernas que utilizavam peles de animais para deixar o ato de dormir  mais confortável.  Com a
evolução humana veio também a evolução da produção e dos trabalhos manuais, e a cada novo
período os artesões e suas produções passam a ter novas conotações e funções, em busca do
atendimento às necessidades que surgiram com o novo perfil da humanidade (MANCUSO, 2002).

A preocupação anterior exclusiva no atendimento a necessidades e conforto, ganhou uma
nova conotação com o fortalecimento da arte, e assim, dos conceitos de estética. Em todo o mundo,
diferentes povos, de diferenças crenças e poderes materiais, passaram a compreender o trabalho
manual  artesanal  como meio de expressão,  de valorização e promoção do bem estar,  além de
ostentação. 

No  Brasil,  os  índios  já  tinham  o  hábito  de  “decorarem”  suas  ocas,  e  com  a  vinda  dos
europeus, os trabalhos manuais se multiplicaram, misturando origens, gerando diferentes resultados,
gerando um material bastante rico em produção manual e matéria prima. Neste contexto, a produção
artesanal  brasileira  se  torna  múltipla,  considerando  a  dimensão  do  país  e  a  enorme  carga  de
influência, do já existente, e de todos os colonizadores recebidos no território.

Paralelo  à  colonização brasileira,  acontece em todo o  mundo  a  revolução  industrial,  que
transforma os objetos e o  consumo humano,  elevando a outros  patamares a criação de novos
produtos, que passam a ser produzidos em massa, com diferentes tipos de matérias-primas, com o
auxílio de diferentes máquinas, e o artesanato, que até então era produzido para ser efetivamente
utilizado, ganha ainda mais a conotação de elemento decorativo, perdendo função de utilitário. Além
disso, a revolução industrial facilitou o acesso a produtos, até então exclusivos dos bens abastados
financeiramente, a toda população, que passou a consumir objetos e utensílios que muitas vezes
eram fabricados por eles próprios. 
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Com a industrialização, surge o design, que no século XIX sofre um processo de grande
expansão,  passando  a  se  relacionar  com a  produção  de elementos  que fazem parte  da  rotina
humana: transporte, moradia, lazer, roupas, higiene, saúde, entre outras. O design se instaura como
uma ciência que visa à solução de um problema, e para isso se baseia em teorias,  princípios,
fundamentos e metodologias, que visam como resultado final um produto, seja ele um objeto, um
mobiliário,  um sapato, um carro, um ambiente, um cartas, ou, até mesmo, como posteriormente
utilizado, um serviço.

Assim,  com essa leitura,  podemos compreender  o design-resultado como o  substituto  do
artesanato?  Definitivamente,  não!  E  neste  contexto,  a  proposta  deste  trabalho  foi  apresentar
baseado no projeto A Gente Transforma, do designer  Marcelo Rosenbaum, que o design pode
contribuir  com o  resgaste  dos  trabalhos  artesanais,  inserindo  algumas de  suas  ferramentas  no
processo de elaboração e  produção,  e  mais  que isso,  proporcionar  mudanças no trabalho dos
artesões e assim, impactando em suas vidas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para  compreendermos  melhor  o  impacto  e  as  realizações  oriundas  do  projeto  A  Gente
Transforma no povoado de Várzea Queimada, primeiramente buscamos informações sobre a própria
localização,  conhecendo  assim  um  pouco  mais  de  sua  história  e  seu  contexto,  já  que,  para
medirmos as mudanças causadas com o projeto,  se faz necessário  saber  o estado anterior  da
localização.  Para  tanto,  tivemos  como  referência  informações  encontradas  na  Internet.  Não
encontramos nenhum site oficial do povoado, assim, coletamos dados em sites que disponibilizavam
notas a respeito da localidade, sendo muitos destes continham reportagens sobre o próprio projeto.

Seguidamente, precisamos compreender mais a respeito do designer Marcelo Rosanbaum,
idealizador e executor do projeto, para compreendermos os princípios norteadores da proposta. Por
se  tratar  de  alguém  presente  na  mídia,  encontramos  bastantes  informações  a  respeito.
Posteriormente, buscamos conhecer o A Gente Transforma, seus princípios e métodos, assim como,
as  ferramentas  e  os  envolvidos  na  ação.  Por  fim,  buscamos  informações  sobre  os  resultados
alcançados com a aplicação do projeto, em especial, do ponto de vista dos moradores, considerando
os resultados em suas vidas.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O designer Marcelo Rosenbaum começou a ganhar destaque em 1999 quando foi premiado
pelo museu da Casa Brasileira e pelo prêmio Deca, mas foi em 2006, quando assumiu a frente do
quadro  Lar  Doce  Lar,  no  programa  de  televisão  Caldeirão  do  Huck,  que  ganhou  notoriedade
nacional. Define seu estilo como funcional, e de muita personalidade, sempre defendendo que o
mais importante é o desejo do cliente, já que o ambiente será o seu espaço, seu refúgio, e assim,
deve ter a sua cara, sua personalidade, atendendo as suas reais necessidades. Em uma reportagem
sobre  sua  trajetória,  foi  descrito  como  um  profissional  que  se  guia  pela  memória  e  intuição,
considerando o gosto do cliente  (Revista do ZAP, 2012). Em uma auto descrição, o profissional
define sua atuação: “A minha inspiração vem do todo, do conjunto, das pessoas, do dia a dia e do
Brasil, com certeza. A gente se inspira nos elementos da brasilidade, que estão no imaginário do
coletivo.  Então,  o  trabalho  é  um conjunto  de  inspirações.  É  suor,  mais  do  que  inspiração,  na
verdade.” (Revista do ZAP, 2012). 

Observando os projetos de Rosenbaum, assim como as explicações sobre eles, vinda do
próprio, fica evidente a sua autenticidade em aplicar na prática os conceitos apresentados em sua
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teoria. Para o designer, desenvolver um projeto de interiores é “a missão de ouvir histórias, entender
sonhos e traduzir em espaços os desejos” (ROSENBAUM, 2017). O processo criativo acontece a
partir da imersão e investigação das histórias de todos os envolvidos que habitarão o espaço, e
assim,  o  profissional  transporta  aos  seus  projetos  uma autenticidade  bastante  forte,  em cores,
formas e texturas.

Ainda bastante em evidência e no comando do quadro de TV que o projetou em todo país, em
2010 desenvolveu a metodologia que chamou de Design Essencial, “que se traduz na capacidade
de olhar para uma cultura, descobrir, despertar e potencializar os seus valores e saberes essenciais
através do design”. E, a partir desse conceito, criou o “A Gente Transforma”, um projeto que atua em
comunidades do Brasil e desde 2015, também no Peru, que visa, dentre outras coisas, a valorização
do artesanato baseado na história e cultura de cada povo (ROSENBAUM, 2017).

Interessante  que  dentro  da  proposta  do  projeto  A  Gente  Transforma,  existe  uma  forte
valorização  da  matéria  prima  natural,  de  poucos  recursos  industriais  e,  praticamente,  nada  da
tecnologia. 

A Gente Transforma é um projeto que usa o design para expor a alma brasileira, um mergulho
na cultura dos povos que formam o nosso país. É um resgate de histórias do passado para
recriar o presente e construir o futuro sob novas bases, livre e sustentável. O projeto é uma
criação coletiva, que envolve muitas mentes e almas, cheias de fé, esperança e criatividade. À
comunidade de Várzea Queimada, um especial obrigado porque nos ajudou a chegar até aqui.
“A  Gente  Transforma”  virou  realidade  e  carrega  na  sua  história  um  pouco  de  cada  um.
(ROSENBAUM, 2017). 

Designers do Brasil e de outras partes do mundo são levados a conviverem por alguns dias
em comunidades afastadas de grandes centros,  desligadas de influências  urbanas,  e  lá  devem
propor produtos a serem desenvolvidos pelos artesões locais,  com os usos de matérias primas
disponíveis, proposta essa que resgata muito das ideias de Carlyle (2004): “as coisas, com exceção
dos simples produtos de algodão e ferro, tornaram-se desobedientes aos homens”.

O vilarejo  de  Várzea Queimada,  no sertão do estado do Piauí,  conta  com cerca de 900
habitantes,  todos  da  mesma família,  Barbosa  ou  Carvalhos,  uma “mistura  colonos,  escravos  e
índios, habitantes desta terra no passado“. A escolha da localidade como receptora do projeto partiu
do Índice de Desenvolvimento Humano apresentado nos anos anteriores, o menor do Brasil. Além
disso,  os  casamentos  realizados  entre  pessoas  da  mesma  família  tornou  o  vilarejo  uma  das
localidades com a maior porcentagem de surdos do mundo (ROSENBAUM, 2017). 

As trocas existentes dentro do processo, entre moradores-artesões e designers, imersos no
cotidiano das vilas, sem dúvidas foi de grande valia para ambos. Para os artesões, junto com os
profissionais vieram às novas técnicas propostas e a própria organização dos processos, além da
valorização posterior dos produtos produzidos. Para os designers, houve o resgate a processos de
produção manual, o contato com processos criativos diferentes, e uma experiência de elaboração
totalmente nova das desenvolvidas no cotidiano contemporâneo. Marcilene Barbosa foi  uma das
pessoas,  moradoras  do  município  de  Várzea  Queimada,  impactada  pelo  projeto,  e  descreve  o
impacto, com uma visão bastante romântica da experiência: “É uma história que nos dá energia para
que a gente prossiga com a nossa história. Para que a gente mantenha viva a memória de nossas
avós e nossas bisavós, que já eram artesãs. Elas já produziam praticamente o que produzimos hoje.
Claro que hoje produzimos com outra visão, outra percepção de mundo.” (ROSENBAUM, 2017).

Além do  impacto  direto  na  autoestima  dos  moradores  da  localidade,  proporcionado  pela
valorização  de  seus  trabalhos,  que,  inclusive,  ganharam  valores  monetários,  ao  serem
comercializados com o selo do projeto, Várzea Queimada passou a receber turistas, interessados na
metodologia e nos resultados alcançados, e assim surgiu um projeto paralelo, que desenhou um
modelo de turismo comunitário, injetando ainda mais recursos e valorização da cultura local. 
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4 CONCLUSÃO

O resgate a própria cultura, valorizando as raízes ancestrais, por si  só é um promotor da
autoestima e bem estar de uma comunidade. O projeto desenvolvido pelo designer não apenas
proporcionou  essa  valorização,  como  ofereceu  uma  estrutura  de  criação,  fabricação  e
comercialização  do artesanato  de Várzea  Queimada,  além de  promover  uma interação  entre  a
população  local  e  os  profissionais  envolvidos  no  projeto.  Tudo  isso,  certamente,  impactou
positivamente na localidade.

Considerando  o  histórico  de  extrema  pobreza,  para  o  vilarejo  certamente  os  resultados
alcançados com a proposta  mudou o curso e a história  local,  e  mais importante,  não somente
financeiramente, mas as histórias individuais e do todo, que foi influenciado de forma efetiva por
diversas ações que ocorreram paralelamente as propostas das novas peças a serem desenvolvidas.

Desta  maneira,  consideramos  que  a  metodologia  Design  Essencial,  desenvolvida  por
Rosenbaum, pode ser utilizada como uma ação de resgate as culturas e a qualidade de vida de
populações, desde que aplicada conjuntamente com outras intervenções. Porém, compreendemos
que as percepções foram baseadas em informações divulgadas pelo próprio designer e sua equipe,
mesmo aquelas oriundas dos moradores impactados, e assim, as considerações sobre os impactos
positivos não podem ser conclusivas. 
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