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ABSTRACT

RESUMO

Em entrevista à MIX Sustentável, a professora e
pesquisadora Germannya D’Garcia avalia os
principais pontos de sua trajetória, que buscam
associar o design à sustentabilidade, ergonomia,
materiais e processos de fabricação. Doutora em
Engenharia Mecânica, Mestre em Engenharia de
Produção, especialista em Ergonomia e Designer
de Produtos, concluiu todas as formações pela
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE),
onde é membro permanente do Programa de PósGraduação em Design - PPGDesign do Centro de
Artes e Comunicação (CAC) e professora
associada do Núcleo de Design e Comunicação
(NDC) do Centro Acadêmico do Agreste (CAA).
Atua ainda como pesquisadora do Laboratório O
Imaginário e do Laboratório de Cerâmicas
Especiais, ambos da UFPE, onde desenvolve
estudos na área de Design, Ergonomia e
Tecnologia de Materiais, focando os materiais
tradicionais, avançados e dinâmicos.
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In an interview MIX Sustentável, professor and
researcher Germannya D’Garcia examines her
career major aspects, which seek to associate
Design and sustainability, ergonomics, materials
and production process. Doctor in Mechanical
Engineering, Master in Production Engineering,
specialized in Ergonomics and Product Designer,
she received all degrees from Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), where she is a
Permanent Professor at Programa de PósGraduação e Design in Centro de Artes e
Comunicação (CAC) and Adjunct Professor at
Núcleo de Design e Comunicação (NDC) in Centro
Acadêmico do Agreste (CAA). She works as a
researcher at O Imaginário laboratory and
Laboratório de Cerâmicas Especiais, both from
UFPE, developing studies on Design, Ergonomics
and
Materials
Technology,
focusing
on
traditional, advanced and dynamic materials.
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ENTREVISTA
1. Conte-nos um pouco sobre sua trajetória
e a sua relação com a sustentabilidade?
Minha trajetória acadêmica e profissional reflete
um pouco da diversidade socioeconômica e
cultural do lugar onde nasci. O Estado de
Pernambuco está localizado no centro-leste da
região Nordeste do Brasil e é banhado pelo
oceano Atlântico. Conhecido por sua ativa e rica
cultura popular e seu artesanato, Pernambuco
também é berço de várias manifestações
tradicionais, como a capoeira, o coco, o frevo e
o maracatu, bem como detentor de um vasto
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patrimônio histórico, artístico e arquitetônico.
Na capital Recife se encontra o Porto Digital, que
abriga mais de 300 empresas e instituições dos
setores de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC), Economia Criativa (EC) e
Tecnologias Para Cidades. Um território híbrido
de praia, sol, arte e tecnologia.
Iniciei minha primeira formação, em 1993,
como estudante do curso técnico em Segurança
do Trabalho, na Escola Técnica Federal do Estado
(ETFPE), atualmente Instituto Federal de
Pernambuco (IFPE).
Esse foi o início de um olhar mais empático
sobre a saúde e o bem-estar das pessoas,
sobretudo as que trabalham em ambiente
industrial. No curso técnico conheci e me
identifiquei com duas disciplinas que motivaram
a escolha do curso de ensino superior: a
representação gráfica bidimensional e a
Ergonomia.
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Em 1996, paralela a formação técnica,
ingressei no curso de Desenho Industrial - Projeto
de Produto na Universidade Federal de
Pernambuco, atualmente conhecido como
Design. No segundo ano do curso tranquei a
matrícula para poder finalizar o estágio
curricular em Segurança do Trabalho e, em 1999,
retornei à universidade.
Neste regresso, conheci a professora Laura
Martins, com quem realizei meu primeiro estágio
no Design, e o professor Marcelo Soares, que me
possibilitou trabalhar em interessantes projetos
de intervenção ergonomizadora pelo Laboratório
de Ergonomia da UFPE (ERGOLAB). No elenco das
indústrias que foram atendidas pelo ERGOLAB
estão: Petrobras, Transpetro, Grupo Müller de
Bebidas, Grupo Rexam, dentre outras.
Entre os anos de 2002 a 2005 conclui duas
pós-graduações: uma Lato Sensu, especialização
em Ergonomia e outra Stricto Sensu, o Mestrado
Acadêmico em Engenharia de Produção, ambas
pela UFPE, sob a orientação de Prof. Marcelo
Soares. E, em paralelo ao meu trabalho como
gerente de projetos na área de Ergonomia, as
professoras Ana Maria de Andrade e Virgínia
Cavalcanti, ambas do Curso de Design da UFPE,
me convidaram para fazer parte da equipe de
designers de produtos junto a Companhia
Industrial de Vidros, a CIV.

Figura 1 - Alguns dos produtos
Laboratório O Imaginário na CIV.
Fonte: Acervo O imaginário.

desenvolvidos

pelo

A nossa relação foi se fortalecendo até que,
em 2003, elas me convidaram para abraçar
também as ações do projeto de extensão
Imaginário Pernambucano, atualmente conhecido
como Laboratório de Design O Imaginário - UFPE.
A princípio, fiquei um pouco cética, pois me
questionava: como eu, uma profissional de
design com foco na indústria, poderia contribuir
para o artesanato? Entretanto, Ana me
convenceu ao garantir que minha experiência
com processos de produção poderia fazer a
diferença no artesanato pernambucano. Essa
parceria já dura vinte anos, sendo os primeiros
doze compartilhados com os projetos em vidro e
plástico para o segmento de utilitários na
indústria vidreira. Esse contato com o material
cerâmico tanto na indústria quanto no artesanato
provocou em mim uma necessidade de mudança
de foco.
Em 2006, decidi pausar meus estudos na
Ergonomia e me dedicar à área dos materiais
junto aos projetos de pesquisa do Imaginário.
Nesse mesmo ano, ingressei por concurso público
como docente no Campus do Agreste da UFPE,
em Caruaru. Em 2008, iniciei o doutorado, no
Programa de Pós Graduação em Engenharia
Mecânica - PPGEM, também na UFPE, na ênfase
de materiais e processos de fabricação.
No ano seguinte, descubro que estou grávida
e assim, precisei gestar dois grandes projetos da
minha vida no mesmo espaço de tempo.
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Figura 2 - Primeiros produtos cerâmicos desenvolvidos pelos
artesãos do Cabo em parceria com o Imaginário.
Fonte: Acervo O imaginário.

Em 2010, minha filha nasceu linda e forte e,
o título de doutor foi alcançado em 2013. Para
ampliar ainda mais minha felicidade, neste
mesmo ano, o Imaginário aprovou um projeto
que contemplava a área de Tecnologia Cerâmica.
Com o patrocínio da Petrobras e, em parceria
com o Grupo Roca®, desenvolvemos uma massa
cerâmica oriunda dos refugos cerâmicos do
processo de fabricação de louças sanitárias para
servir como insumo para o artesanato cerâmico
utilitário do Cabo de Santo Agostinho.

Figura 3 - Desenvolvimento de massa e vidrado cerâmico com
a participação dos artesãos da Cerâmica do Cabo.
Fonte: Acervo O imaginário.

Esse projeto foi um divisor de águas para
toda a equipe do O Imaginário, uma vez que foi
possível aprofundar e validar outras ações do
método de design desenvolvido pelo Imaginário
para atuar em comunidades artesanais. Por
exemplo,
foi
possível
trabalhar
no
aperfeiçoamento de vidrados cerâmicos para
aplicação na superfície de produtos utilitários
artesanais,
direcionados
ao
mercado
gastronômico regional.

Figura 4 - Produtos cerâmicos vitrificados desenvolvidos pela
Cerâmica do Cabo em parceria com o Laboratório O
Imaginário.
Fonte: Acervo O imaginário.

Em especial para mim, esse projeto foi
emblemático porque, no total, foram sete anos
de pesquisa e ação direta no artesanato na área
de tecnologia de materiais cerâmicos (20082015) em parceria com a equipe do Laboratório
de Cerâmicas Especiais da UFPE coordenado pelo
amigo e professor Yogendra Prasad Yadava.
Dentre as atividades desenvolvidas no eixo de
produção, ainda dou destaque: a aquisição e
treinamento
de
equipamentos
para
beneficiamento da massa; o desenvolvimento de
equipamentos e aprimoramento das técnicas de
colagem de barbotina para modelagem de
produtos; desenvolvimento, a aquisição e
treinamento de fornos cerâmicos para queima
das peças.

Figura 5 - Aquisição de equipamentos para o Centro de
Artesanato Cerâmico do Cabo de Santo Agostinho.
Fonte: Acervo O imaginário.

Figura 6 - Treinamentos dos artesões da Cerâmica do Cabo
pela equipe do Imaginário.
Fonte: Acervo O imaginário.
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Em 2015 o projeto acabou, mas até o
momento dessa entrevista o grupo Cerâmica do
Cabo continua sustentável mesmo sem o aporte
financeiro do projeto. Contudo, mesmo diante de
toda essa experiência de sucesso, surgiram-me
novas inquietações que provocaram novas
mudanças de foco nas minhas pesquisas na área
do design. Será que as pessoas que gostam da
Cerâmica do Cabo percebem a qualidade técnica
do material cerâmico das peças artesanais?
Desde 2018 integro a linha de pesquisa Design
Ergonomia e Tecnologia do PPG Design/UFPE
atuando no Campo do Design e Emoção.
Atualmente, estou em formação lato sensu na
área de Neurociência.
"A nova massa cerâmica para o
artesanato do Cabo utiliza refugo
do processo cerâmico industrial
e, com isso, foi possível reduzir a
necessidade de extração de argila
natural das jazidas, mantendo a
produção artesanal de cerâmica
utilitária.”
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2. Você
participa
do
Laboratório
Imaginário. Fale-nos um pouco sobre
este laboratório e oriente nossos leitores
que quiserem saber mais sobre as
atividades desenvolvidas nele.
O Imaginário é um laboratório de Design e grupo
de pesquisa credenciado pelo CNPq, composto
por técnicos, professores e estudantes,
coordenado pelas professoras Ana Andrade e
Virgínia Cavalcanti. Temos duas abordagens,
industrial e artesanal. Na abordagem industrial o
foco é o desenvolvimento de produtos inovadores
e sustentáveis, a partir de nosso método
projetual dividido em quatro fases: pesquisa,
análise, síntese e acompanhamento da produção.
Acreditamos que um processo de design deve
acontecer de forma participativa entre os
usuários e os atores do projeto dentro da
empresa. Já na abordagem artesanal, o foco é a
comunidade artesã e seus produtos. O Design
assume um papel coadjuvante junto com os
demais eixos de atuação: Gestão, Mercado,
Comunicação e Produção, a serviço das
transformações desejadas pela comunidade para
construir a sustentabilidade.
Falar sobre O Imaginário é sempre um prazer,
mas acabamos de publicar o livro ‘Laboratório O
Imaginário: uma trajetória entre design e
artesanato’, que conta toda a nossa história, as
transformações da equipe e das comunidades
(ANDRADE; CAVALCANTI, 2020). Ele está
disponível
gratuitamente
no
site
oimaginario.com.br, indico a todos a leitura.
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3. Indique as principais atividades que vem
realizando na forma de pesquisa-ensinoextensão?
Como docente e pesquisadora do Laboratório O
Imaginário da UFPE, posso afirmar que todo
nosso trabalho desenvolvido na pesquisa e na
extensão é trazido como mote para o ensino. Em
2006, minhas aulas eram direcionadas ao ensino
da ergonomia e do design de produto,
sustentadas na minha experiência como
ergonomista em ambientes industriais. Em 2012,
mudei o foco das disciplinas na graduação para o
ensino dos materiais e processos, tentando
traduzir o vocabulário da engenharia para o
design de forma leve e objetiva. A partir de
2016, dei início a disciplina Design na Indústria,
que está associada aos projetos de extensão
universitária dentro de ambiente fabril. Esta
prática que aborda os problemas reais nas
indústrias na área de design do produto tem
revelado resultados inovadores, a exemplo do
projeto que coordenei entre os anos de 20172019 nas empresas Tramontina Delta S/A e Grupo
Argus Metalúrgica.
Um outro resultado interessante da relação
ensino-pesquisa-extensão é poder ofertar aos
alunos a possibilidade de cumprir seus estágios
curriculares em diversas empresas. Em alguns
casos, os alunos são absorvidos no quadro de
funcionários.

Figura 7 - Gráfico de Pesquisa, Ensino e Extensão do
laboratório O Imaginário.
Fonte: Acervo O imaginário.

Atualmente, os nossos projetos de pesquisa
perpassam para além dos ambientes industrial e
artesanal, o da saúde:
- Inovação Tecnológica de Processos e Produtos
para
Sustentabilidade
Socioambiental
e
Econômica: grupo produtivo do CVT Cabo de
Santo Agostinho | Órgão financiador: CNPq;
- HERDMAR - Projeto Extensão Universidade
Empresa. Um projeto piloto de cooperação
técnica internacional entre a UFPE - Campus
Agreste, a FAAC/UNESP – Campus Bauru e a
Escola de Arquitetura Universidade do Minho
Campus de Azurém e uma indústria do parque
industrial do AMAVE- Associação dos Municípios
do Vale do Ave, em Guimarães - Portugal;
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- Inovação tecnológica em produtos e processos
para adequação postural de cadeiras de rodas
para crianças com deficiência motora, dentre
elas com a Síndrome Congênita do Zika Vírus, em
apoio à educação e saúde materno-infantil |
Órgão financiador: FACEPE.
Já os projetos de
voltados ao artesanato:

extensão

mestres artesãos utilizam a argila para
representar sua produção artística cultural.

continuam

- Design e artesanato: argumentos para
promoção
do
desenvolvimento
local
—
Financiador: SEBRAE-PE;
- Flores do Barro: mapeamento e ideação da
cadeia produtiva do artesanato — Registrado no
SIGPROJ sob o nº 361794.1958.356309.27112020.
2020-2021.

4.

De que forma a pesquisa, ensino e
extensão
podem
contribuir
no
desenvolvimento
de
comunidades
tradicionais?

Nós, da equipe do Imaginário, concordamos com
Manzini (2017) na ideia que o design precisa
dialogar com a comunidade e, na intenção de
instrumentalizá-la com ferramentas, métodos e
técnicas, para que possam resolver seus
problemas. O designer não resolve tudo, mas ele
pode ajudar a encontrar um caminho para a
solução. Nossas ações são sempre de caráter
sistêmico e multidisciplinar para tentar promover
a sustentabilidade das empresas e das
comunidades tradicionais de nosso Estado.
5.

Como você enxerga o potencial dos
materiais, a exemplo das cerâmicas, na
preservação da cultura e promoção da
sustentabilidade? Como isso se aplica
ao artesanato brasileiro?

Figura 8 - Severino Antônio de Lima, o Mestre Nena, expõe
seus produtos na Alameda dos Mestres – Fenearte.
Fonte: Acervo O imaginário.

A comunidade artesã do Cabo de Santo
Agostinho, por exemplo, é tradicionalmente
ceramista, mas com a instalação do porto de
Suape as jazidas de argila da região foram sendo
aterradas sistematicamente. Diante desse
cenário, a captação de argila tornou-se um
problema para esse e outros grupos de artesãos
do município. Em nosso projeto de pesquisa em
parceria com a indústria cerâmica sanitária,
Roca®, associamos a sustentabilidade ambiental
com as dimensões da sustentabilidade econômica
e cultural. A nova massa cerâmica para o
artesanato do Cabo utiliza refugo do processo
cerâmico industrial e, com isso, foi possível
reduzir a necessidade de extração de argila
natural das jazidas, mantendo a produção
artesanal de cerâmica utilitária (CAVALCANTI;
ANDRADE; SILVA; TABOSA, 2016; MANZINI;
VEZZOLI,2016)
“A troca de experiências e o
trabalho coletivo é essencial para
a resolução de problemas de
maneira sustentável.”".

…"cada lugar tem sua coisa".
(BARBOSA, 2019).

Parafraseando uma amiga muito querida e
professora, Ana Carolina Barbosa, eu acredito
que "cada lugar tenha também seu material''. A
terracota, nome técnico da cerâmica vermelha,
é um material natural que está presente no
imaginário do povo brasileiro, assim como as
fibras, a madeira e as sementes. O Brasil tem
uma identidade muito forte com a cerâmica
vermelha, sempre presente em nossa arquitetura
e nos artefatos utilitários e decorativos
produzidos no país. O Estado de Pernambuco
também carrega grande influência desse material
plástico, a partir do que é apresentado na
Alameda dos Mestres da Feira de Artesanato da
América Latina - Fenearte. Lá a maioria dos

6.

Quais tecnologias / materiais considera
mais promissores para alcançar a
sustentabilidade no design?

Essa é uma pergunta bem interessante, porque já
existem mais de 60 mil tipos de materiais
desenvolvidos e catalogados no mundo, com
capacidade
de
serem
conformados
por
tecnologias tanto subtrativas quanto aditivas. Eu
acredito que para a seleção das tecnologias e dos
materiais o projetista deve ter a capacidade de
analisar de forma multifacetada o problema. A
sustentabilidade do projeto de design está
atrelada ao mapeamento do problema dentro de
um contexto.
Por exemplo: Atualmente, sou parceira em
Mix Sust. | Florianópolis | v.8 | n.3 | p.179-185 |MAI | 2022
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um projetos de pesquisa com financiamento pela
Facepe, para desenvolver sistemas de assentoencosto direcionados a adequação postural de
crianças acometidas pela síndrome congênita do
Zika vírus.
Esta síndrome compromete a motricidade das
crianças e algumas delas precisam de um sistema
assento-encosto
personalizado
devido
a
deformação estrutural na coluna vertebral. A
falta de um sistema assento-encosto adequado
pode acarretar desconforto tanto para a criança
quanto para seu cuidador. Uma solução possível
e já passível de execução seria selecionar uma
espuma polimérica de alta densidade, capaz de
ser usinada em equipamento CNC ou impressa
por manufatura aditiva para ser aplicada no
desenho do produto específico para a criança.
Todavia, essas tecnologias muitas vezes são
inacessíveis para uma grande parcela da
população brasileira que não pode pagar pelo
serviço de customização.
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O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece um
equipamento padrão para atender essas crianças,
mas, infelizmente, a demanda de personalizar o
sistema assento-encosto para cada criança ainda
não é possível de ser atendida. Então, a nossa
equipe está debruçada na questão de colaborar
com os profissionais da saúde, em especial os
Terapeutas Ocupacionais e Fisioterapeutas, na
seleção de materiais de baixo custo, disponíveis
no mercado nacional, bem como ferramentas de
trabalho
adequadas
para
executar
tais
adaptações a depender da criança.
Na minha opinião, o mais importante para o
designer é aprender a mapear os problemas,
fazendo
as
relações
necessárias.
Ter
conhecimento sobre os tipos de materiais que
existem e saber explorar as materiotecas
disponíveis pelo mundo já é um bom começo. Os
materiais podem alterar suas propriedades de
acordo com o beneficiamento, a temperatura, a
frequência sonora e a iluminação. Cabe ao
designer, com perspectiva de sustentabilidade,
aprender a identificar, selecionar, testar e
propor a melhor forma de aplicá-los de forma
integrada com tecnologias de fabricação
disponíveis. Então, a questão seria: Como
integrar as tecnologias e os materiais de forma
promissora?
7.

O que poderia deixar de mensagem aos
pesquisadores desta área?

Eu gosto de dizer que para entender o nosso
mundo precisamos perceber o mundo do outro.
Toda vez que eu saio da minha bolha
(relacionamento, área do conhecimento, país,
etc…) para olhar o mundo através da lente do
Mix Sust. | Florianópolis | v.8 | n.3 | p.179-185 | MAI | 2022

outro, eu consigo fazer paralelos com a minha
realidade e tento melhorar. A troca de
experiências e o trabalho coletivo é essencial
para a resolução de problemas de maneira
sustentável. Como eu vim de origem industrial,
eu costumo adotar um pensamento sistêmico e
integrado para resolver problemas. Um exemplo
que gosto de citar é o da Toyota, que transferiu
a tecnologia automotiva da europa respeitando a
cultura japonesa para desenvolver o Modelo
Toyota de Produção. Um modelo disruptivo para
a época que é estudado e aprimorado até hoje. A
lição dada pelos japoneses perpassa a ideia de
que podemos inovar em tecnologia respeitando
os valores étnicos e culturais da nossa
comunidade. Esse pensamento tem que vir na
base da formação do designer que atua na área
de materiais e processos de fabricação.
8.

Como imagina um futuro
sustentável em nosso mundo?

mais

Para um futuro mais sustentável, acredito na
educação como ferramenta de sustentabilidade.
Uma pessoa que percebe que os bens materiais
são finitos e que tem empatia no uso dos
insumos, pode se tornar mais consciente e
consumir apenas o necessário. Acho que o grande
problema da humanidade é achar que tudo é ‘no
meu tempo’; assim, precisamos ter uma relação
mais integrada com a natureza, diminuir o
consumo individual e aprender a compartilhar.
Um futuro sustentável é um futuro onde a gente
possa ter menos e ser mais: mais coletivo, mais
integrado, mais participativo… Para mim,
devemos trocar o verbo Ter pelo verbo Ser.
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