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Metodologia: por onde eu começo? 
 

Por mais contraditório que possa parecer, meu primeiro conselho é: não desenhe! 

Talvez você precise transcrever suas ideias para o papel através de formas, mas 

entenda que não é o momento certo de ter o seu produto pronto e nem se apegar a 

isso. 

1. Este é o momento para você realizar uma análise meticulosa para decifrar o 

significado da palavra TRANSFORMAR e qual é o seu objetivo em participar do 

concurso. 

Não tenha dúvidas: vá ao dicionário e procure entender o significado do 

substantivo TRANSFORMAR e as suas possíveis variantes nos mais diversos 

contextos: seja erudito, acadêmico ou popular. 

2. Você precisa entender o contexto social de como a pandemia TRANSFORMOU 

as residências familiares, desde a convivência em espaços reduzidos que hoje 

variam de 20m² a outros enormes que ultrapassam 200m² de área útil. 

 

Temos pessoas trabalhando em casa, morando sozinhas ou com famílias de 

2 a 8 integrantes, com crianças, adolescentes, idosos. Tudo isso somado a 

uma diversidade cultural e de gênero, características da nossa sociedade 

contemporânea. 

 

3. O que o seu público-alvo faz? Ele estuda, trabalha, como se alimenta, realiza 

seus esportes e lazeres? Existem as mais diversas interações sociais, com 

destaque para as ferramentas digitais como centro das atenções e que já 

eram parte integrante do repertório social antes da pandemia. 

 

Agora, os celulares, computadores e tablets passam a ser ferramentas 

essenciais para estabelecer conexões sociais e de própria sobrevivência, já 

que possuem diversos aplicativos de delivery e transporte. 

 

Todas essas reflexões são necessárias para compreender tanto os fenômenos de 

transformação que estamos passando no momento quanto as consequências 

futuras que elas causarão em nossos hábitos de morar, trabalhar e conviver. 

 

O seu futuro projeto estará mais bem fundamentado se 

você definir essas diretrizes conceituais. 

 

Tenha um cuidado especial para definir qual problema você quer resolver. O seu 

desafio maior é contemplar com uma resposta eficaz esse universo em 

transformação e não cair em respostas óbvias, superficiais e redundantes de 

produtos que já existem no mercado. 
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Transformar pode ser traduzido de diversas formas em um projeto: em materiais, 

funcionalidades, educando o usuário ou estabelecendo novas formas de 

comportamento, por exemplo. 

Entenda detalhadamente o problema, pesquise, troque ideias com outras pessoas e 

coloque a mão na massa com o tema TRANSFORMAR. 

 

Atenciosamente,  
 
Prof. Eddy 
Curador do Prêmio Design Jovens Talentos 
 
Participe também do grupo no Facebook, lá todos podem tirar suas dúvidas, conversar com outros participantes e 
ficar de olho nas novidades: http://bit.ly/FacebookPremioDesign  
 
 
Ficou com alguma dúvida? Envie um e-mail para premiodesign@unibescultural.org.br  
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