
A convite de Design
Gráfico, educadores

debatem os rumos
que o ensino das

diversas disciplinas
relacionadas ao

projeto gráfico está
tomando -e os que

deve tomar! Gabriela Mager

diversas e fazer com que alunos e professores trabalhem

de forma integrada. É iniciativa que obriga professores

e alunos a compartilhar conhecimentos e experiências.

Esse foi um dos temas debatidos na mesa-redonda

"O ensino de design no Brasil" que a Design Gráfico

realizou na Univali (Universidade do Vale do Itajaí),

no Balneário Camboriú (SC). Participaram do debate

Gabriela Mager, coordenadora do curso de design da

Udesc (Universidade do Estado de Santa Catarina), os

coordenadores da Univali Ricardo Gallarza (Design

Gráfico) e Flávio Anthero dos Santos (Design Indus-

trial e Design de Moda); Marília Marques Guimarães e

Milton Luiz Horn, do curso de design gráfico da UFSC

(Universidade Federal de Santa Catarina). Os educado-

res reclamam da falta de tempo para formar alunos que

têm que trabalhar para se sustentar e, por isso, existe

pressa de colocar esses profissionais no mercado. "Seria

bom que os professores tivessem tempo para dar forma-

ção global aos alunos, mas o que temos é a indicação do

MEC (Ministério da Educação e Cultura) apontando

para a redução da carga horária dos cursos de design",

diz um dos educadores.

DG: Vocês estão satisfeitos com o atual formato dos

cursos de design?

Gabriela: A idéia de quem coordena e dá aula é que os

cursos deveriam ter mais fundamentação. Gostaríamos

deformar o aluno num plano global, mas essa não é a

realidade. Em países da Europa existem cursos integrais

com duração de cinco ou seis anos. No Brasil há pressa

em colocar os profissionais no mercado de trabalho. Seria

bom que os professores tivessem tempo para dar uma

formação total, mas o que temos é a indicação do MEC

(Ministério da Educação e Cultura) apontando para a

redução da carga horária dos cursos de design. Vamos

cortar onde?

Flávio: Até os anos 80 havia entre 15 e 20 cursos de design

e você sabia exatamente quais eram os cursos que existiam

no país, quem os coordenava. Esses cursos tinham filosofia

e identidade bem definidas: uns mais voltados para a arte

outros para a tecnologia. A partir dos anos 90 começou

a haver um boom de cursos de design e não se conseguiu

mais controlar esse crescimento. Surgiram cursos de design

que nem tinham designers na liderança. Havia gente que

nunca tinha mexido com design e estava implantando

cursos de design. Houve descontrole e, além disso, as
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ursos de design. As universidades trabalham

ara colocar em sala professores de disciplinas
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diretrizes do MEC sobre o assunto ficaram confusas e

restritas. De dois ou três anos para cá as diretrizes ficaram

claras e diminuiu o boom de cursos, porque muitas escolas

não estão conseguindo sobreviver por causa da baixa

relação candidato/vaga. Muitos empresários do ensino

viam o design como um negócio. Eles não vislumbra-

vam o que era realmente montar um curso de design e,

quando começaram a ver necessidade de laboratórios e

o investimento para colocar o curso funcionando, viram

que não era tão simples quanto parecia. Por isso, aquele

crescimento desenfreado está se reduzindo e agora está

havendo uma readequação dos cursos. Ainda há cursos

bastante sólidos no país que já definiram sua identidade

e maneira de atuar, mas mesmo esses ainda precisam se

atualizar face às novas diretrizes do MEC. O momento

é de revisão geral. O que falta aos cursos de design hoje é

filosofia e personalidade.

Marília: É importante definir o perfil do aluno que

queremos formar. Enquanto os cursos não definirem esse

perfil as coisas ficam meio soltas.

Ricardo: Esse perfil não deve ser definido apenas do ponto

de vista da academia. Nós que estamos na coordenação

sabemos que, às vezes, os trâmites levam a tomar decisões

sem uma plena visão do contexto em que estamos inseri-

dos. Por isso temos que buscar fontes, para que esse perfil

seja definido de acordo com os princípios acadêmicos

e também em função do mercado. Hoje essa definição

acontece sob pressão. Os cursos vão surgindo, os projetos

pedagógicos precisam ser concluídos e se define um perfil

de acordo com o que está na cabeça das pessoas da gerên -

cia e no final formam-se profissionais com princípio nem

acadêmico nem mercadológico.

Gabriela: Essa questão da adequação e da consolidação

dos cursos de design passa pelo mercado de trabalho. Há

empresários percebendo que design é importante, mas se

perguntam: "O que é isso? Como contrato o trabalho dos

designers?"

Ricardo: Hoje o ensino tem reflexo mercadológico.

Perdeu-se o princípio acadêmico da formação do ser hu-

mano. É lógico que existem ações nos cursos que priorizam

essa formação acadêmica, mas o ensino superior como

um todo passa por essa ênfase no lado mercadológico. O

tempo de ensino vai sendo reduzido, é preciso ter muita

titulação para justificar o investimento e a gente acaba

esquecendo da formação acadêmica do ser humano.

Quanto ao formato dos cursos, existe uma insatisfação

geral, é hora de se repensar a formatação dos cursos em

função das diretrizes do MEC, em função do mercado e do

mundo em que vivemos hoje e, que é totalmente diferente

de 20 anos atrás, época em que era romântico você ficar

desenvolvendo aptidões artísticas nos alunos.

DG: O que pode ser feito para melhorar o ensino?

Flávio: A qualificação dos docentes é fundamental para

que possamos ter ensino de design forte. Não só em termos

de titulação, porque nem sempre ela garante qualidade

de ensino. Muitas vezes você tem professores que são

doutores, mas não se desenvolvem como docentes, às vezes

eles podem ser excelentes pesquisadores, mas quando

vão para a sala de aula travam. Temos também aquele

professor que atua no mercado, que domina a técnica e

é excelente profissional, mas que vai para a sala de aula

e não tem didática, não sabe definir um critério de ava-

liação A partir do momento em que você consegue formar

o docente para que ele tenha conhecimento pedagógico e

consiga estruturar sua forma de atuar na sala de aula, as

coisas mudam.

Milton: O professor ideal seria aquele que conhece o

mercado de trabalho, mas isso é difícil. Se conseguíssemos

professores com experiência de mercado e formação como

docente seria ideal. Esse profissional poderia ministrar

até uma única disciplina, mas seria algo que ele estaria

fazendo por paixão e não por falta de opção.

Marília: A universidade exige professores com mestrado,

doutorado. Isso faz com que o aluno tenha pressa em aca-

bar a graduação, ir para mestrado, doutorado... Aí com

que idade ele ingressa no trabalho? Não vai ser com 20

anos. Hoje existe pressa em entrar no mercado acadêmico

e nessa pressa o professor deixa de ter aquela experiência

prática do mercado de trabalho.

Flávio Anthero dos Santos

Marília Marques Guimarães
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Ricardo: O ideal seria a aproximação da academia coma

iniciativa privada. Se nós estivermos na iniciativa privada

trocando experiências, conseguiremos trazer a experiên-

cia do mercado para a sala de aula e levar ao mercado um

pouco do ideal acadêmico da formação do ser humano.

Gabriela: A gente está falando de sala de aula, de ensino,

mas esquecemos que a pesquisa também é importante

para dar esse equilíbrio ao profissional que traz a bagagem

de marcado para a sala de aula e que busca sua titulação

fazendo mestrado e doutorado. Docentes que não pes-

quisam param no tempo, não continuam evoluindo no

processo de aprendizagem e não passam isso para a sala de

aula. Infelizmente no Brasil se pesquisa pouco.

Ricardo: Nossos congressos são reflexos de trabalhos aca-

dêmicos, não de trabalhos práticos. Nos Estados Unidos,

as universidades são dentro dos pólos industriais ou as

indústrias se instalam próximo aos pólos de pesquisa. É

essa cultura que nós precisamos amadurecer no Brasil.

DG - Os cursos segmentados aprimoram a formação

dos alunos ou tornam o ensino superficial?

Flávio - Prefiro a proposta mais generalista para a gradu-

ação, mas existem ações que podem ser interessantes. Por

exemplo, as pessoas de um pólo cerâmico podem precisar

de uma formação específica, e a escola vai lá e oferece um

curso de design cerâmico. É possível oferecer um curso para

uma demanda específica, visando atender um grupo de

pessoas que não tem interesse em graduação universal.

São pessoas que têm 30 ou 40 anos de idade e fizeram a

opção por trabalhar com cerâmica. Nesse caso acho inte-

ressante. Fora isso, sou a favor da formação universal

Marília: Antigamente o ensino te dava toda uma fun-

damentação para depois você aplicá-la. Hoje o aluno

faz um semestre ou dois de fundamentação e já começa

a praticar. Fez um site baratinha, virou designer. Tem de

haver crítica. Ele precisa saber por que usou aquelas cores

e formas e os alunos não querem saber disso, eles querem

sentar, fazer e pronto. Na universidade, quando damos as

cadeiras básicas, é uma briga para convencer os alunos

de que eles vão precisar daquilo e que aquela formação

é que vai lhe dar todo o anteparo para criar. Para certas

situações os cursos segmentados resolvem, mas o que existe

hoje é uma pressa de botar gente no mercado.

Milton: Sou totalmente contra os cursos segmentados.

Quando o aluno recebe uma fundamentação forte, depois

com pequenas especializações ele vai ter condições de tra-

balhar em qualquer área. Nunca devemos nos prostituir

em função de uma tendência de mercado.

DG: A escola j á fez as mudanças propostas pelo MEC!

Ricardo: O curso que eu coordeno na Univali, Design

Gráfico, já nasceu dentro das novas diretrizes. Mesmo as-

sim estamos permanentemente repensando a adequação

do curso. Ainda é cedo para avaliar se as mudanças pro-

postas pelo MEC contribuíram para melhorar a qualidade

do ensino, mas precisamos ter em mente que as mudanças

têm de ser permanentes tanto na grade curricular quanto

na forma como as disciplinas são ministradas.

Flávio: Em 1998, quando surgiu o curso de design indus-

trial da Univali já havia discussão das novas diretrizes do

MEC, mas ninguém sabia onde iria dar. Aí ficou aquela

dúvida: "Vamos respeitar esse currículo mínimo, não va-

mos?" No final ficou uma coisa meio lá, meio cá. Aí veio a

deftnição do MEC e, antes de a primeira turma se formar,

tivemos de reformular a grade curricular. Não mexemos

na estrutura, mas fizemos adequações de disciplinas que

estavam com carga horária superdimensionada; outras

com carga horária a menos ou fora do lugar na matriz

curricular. Hoje o curso design industrial tem sete anos

e já está m sua terceira matriz: uma já foi extinta a

outra está vigorando só até o final do curso e uma nova

está sendo implantada. O curso de moda tem cinco anos

com três turmas formadas e está na sua segunda matriz

curricular. Na Univali essa questão de reforma curricular

é muito bem vista, inclusive, pela direção. Somos muito

bem assessorados. Vai levar um tempo para termos uma

visão de todo o processo, mas já percebemos melhorias

graças a essas mudanças e adaptações.

Gabriela: O curso de design da Udesc, um dos primeiros

de Santa Catarina, surgiu em 1996. Chamava-se curso
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de "Desenho Industrial" e tinha aquela grade curricular

antiga com as duas habilitações. Quem se formava saía

habilitado para trabalhar com design de produto e pro-

gramação visual. Naquela época o currículo apresentava

problemas, logo de entrada já trazia disciplinas de prática

projetual, metodologia projetual lá para frente. Em 1999,

os professores começaram a pensar em ajuste e, como as

diretrizes do MEC já haviam sido definidas, optamos por

ajustar a grade curricular de acordo com essas diretrizes.

Hoje temos uma grade curricular com ênfases individuais.

Recebemos alunos de todos os Estados, então optamos pela

ênfase aberta, para que cada aluno faça a escolha de acor-

do com a realidade de sua região. No currículo antigo, o

estágio era obrigatório e, entre 1996 e 1999, a inserção dos

alunos nas empresas era um problema, principalmente m

área de produto. Em função disso extinguimos a obrigato-

riedade de estágio, hoje entra como opcional. O nome do

curso passou a ser "Design" com habilitações em "Design

Gráfico" e "Design Industrial". Essa grade curricular

entrou em vigor em 2000 e está até hoje.

Milton: Nosso curso foi criado com o nome de "Comu-

nicação e Expressão Visual". Já alteramos o nome para

"Design" com habilitação em "Design Gráfico" e temos

feito as implementações sugeridas pelo MEC. A grade

curricular foi se adequando às necessidades do mercado.

Marília: Fizemos algumas mudanças, mas as mais

radicais vão começar agora, os alunos fizeram reuniões

e levantaram uma série de questões. O que falta agora é

discutirmos e fazer uma nova grade.

DG: Qual a importância da interdisciplinaridade?

Ricardo: Nós formatamos uma grade curricular que prio-

riza, na quase totalidade, a interdisciplinaridade. Não é

nada original, mas é novo dentro da nossa realidade de

ensino. A partir do 3° período o curso não trabalha mais

com disciplinas isoladas, mas com áreas de conhecimento

do design que são ministradas por pelo menos três pro-

fessores com domínios de conhecimentos distintos. Com

isso esperamos passar para os alunos uma visão plena

de interdisciplinaridade. A maior dificuldade na implan-

tação desse processo vem da resistência dos professores. E

extremamente difícil administrar o processo, porque você

invade espaços individuais, trabalha com vaidades e com

domínios de conhecimento distintos. Precisamos repensar

a formação dos professores urgente. Se a gente conjugar

esse professor mais preparado com uma mudança de

convivência dos alunos e com uma nova prática de ensino

fazendo com que os alunos reflitam sobre todas as ações de

forma interdisciplinar então teremos sucesso.

flávio: Nós tivemos uma experiência interessante. No

"Design Industrial" todo mundo sabe que a interdiscipli-

naridade é importante, que temos de fazê-la funcionar.

Como é mais ou menos comum nos cursos de design você

ter aquele eixo formado pelas disciplinas de projeto, talvez

o caminho natural seja as outras disciplinas convergirem

para a área de projeto para que os alunos e professores

trabalhem juntos, mas nós descobrimos que é mais fácil

as disciplinas de projeto convergirem para as outras. As

disciplinas de projeto são mais flexíveis, apesar de terem

conteúdo específico. As disciplinas têm certa ordem que

precisa ser obedecida para que o aluno possa compreender

o processo e desenvolver o trabalho. Se pego a disciplina de

ergonomia e tento virá-la de cabeça para baixo para que

acompanhe o projeto ela vai apresentar problemas, já o

projeto eu consigo que de se adapte às outras disciplinas.

Ricardo: No design gráfico estamos desenvolvendo expe-

riência mais radical. No terceiro período, por exemplo,

só existem duas disciplinas: fotografia e vídeo; e dentro

dessas disciplinas o aluno passa por vários conhecimentos

práticos e teóricos: história da arte, semiótica etc. Às vezes

temos três professores de disciplinas diferentes interagindo

na sala da aula.

Marília: Nós não aplicamos a interdisciplinaridade desde

o início porque ficaria inviável. Hoje temos um corpo do-

cente alinhavado, mais designers e anos de prática. Agora

dá para começar a pensar em interdisciplinaridade.

Gabriela: A interdisciplinaridade pode ser vista de duas

maneiras: horizontal, em uma mesma fase do curso; ou

vertical, quando o aluno faz a sua própria interdisciplina-

ridade, não só na sala de aula, mas também através dos
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cursos extracurriculares e das atividades que desenvolve.

O grande problema é que não existe interdisciplinaridade

se as pessoas não comprarem a idéia. Nenhum curso co-

meça suas atividades com esse tipo de experiência, a gente

a vai adquirindo aos poucos, à medida que os próprios

docentes vão ganhando confiança, e nas reuniões peda-

gógicas a gente vai trocando idéias sobre novas formas de

trabalhar as disciplinas.

DG: Como os estudantes poderiam aproveitar mais os

cursos de design?

Gabriela: A grande discussão entre os professores é:

"Eu tenho que dar uma aula-show, com mil recursos

audiovisuais?": Isso é uma coisa que os alunos gostam,

mas os professores são contra, porque o que a gente quer é

que o aluno leia, crie senso crítico, amadureça, e nós temos

dificuldade em convencê-los a fazer isso. Eles entram cedo

na universidade, com 17a 19 anos, sem amadurecimento

para as disciplinas teóricas de base.

Ricardo: A maioria dos professores está na faixa etária

dos 30 aos 50 anos e eu percebo que a gente fala muito

que os alunos não querem nada, que são imaturos. Nós

refletimos sobre o que foi nosso passado de estudantes.

Há 20 anos eu também não queria nada com nada, ia

à faculdade porque era a melhor fase da minha vida,

porque ia encontrar os amigos... Hoje nós autocriticamos

nosso passado e queremos os alunos sejam diferentes, mas

eles não têm maturidade, tal qual não tínhamos. Nós pre-

cisamos rever a forma de abordar os alunos. O aluno, hoje,

é um aluno tecnológico, do século 21, as informações que

chegam a ele têm abordagem completamente diferente da

forma como recebíamos as informações há 20 anos. É um

cenário diferente e, nós precisamos repensar.

Marília: Eu entrei no ensino antes de vocês, e o que

acontece é que o aluno de hoje é bem diferente do aluno

de 20 ou 30 anos atrás. Ele tem a informação mais rápida

do que a gente tinha, tem conhecimento maior, que traz

vantagens e desvantagens, porque esse conhecimento não

passa por nenhum crivo. Ele está recebendo uma enxurra-

da de informação sem seleção. O aluno precisa interagir

mais com os professores e com os colegas. Muitas vezes ele

senta à frente do computador e pega informações erradas,

não têm o hábito da leitura. São poucos aspais que lêem e

incentivam os filhos a ler livros e jornais. É um problema

que vem de casa e a escola não tem a obrigação de fazer a

educação total Passar para a escola a tarefa de educar os

filhos como está acontecendo hoje é impossível. O papel da

escola é dar uma formação profissional para a vida e para

a ética. Isso é função da escola. Os hábitos de leitura, de

reflexão e de troca de idéias têm que vir de casa.

Gabriela: A grande dificuldade que temos é que a atual

geração é multimídia. O jovem está no computador, liga o

som e a televisão, abre uma revista para ler e aí ele chega á

sala de aula e encontra um professor com um texto na mão

dizendo: "Vamos ler": E aí?

Flávio: Eu gosto muito de trabalhar com os alunos do

primeiro e do último ano, porque no início do curso o

aluno está empolgado, receptivo, está afim e, no último

ano, ele está apavorado, porque está indo para o mercado

e não sabe se vai ter emprego. Então, como ele está deses-

perado, você consegue fazê-lo trabalhar. O pior aluno é

o do segundo e terceiro anos. É aquela fase das dúvidas,

das disciplinas pesadas, mas não adianta jogar a culpa no

aluno dizendo que ele é novo e imaturo, a verdade é que a

família participa pouco da vida acadêmica do aluno. Nós

coordenadores somos muito cobrados, o aluno chega ao

quarto ano e aí vêm os pais e perguntam: "Por que o meu

filho não vai se formar?": Os pais deveriam ter acompa-

nhado mais de perto a vida acadêmica do filho.

Milton: Os alunos chegam à universidade com bagagem

de conhecimento maior, mas frágil e superficial. É terreno

pantanoso, superficial. O aluno diz: Vou fazer um projeto

de Web para uma empresa. O primeiro projeto de faz bem

feito, o segundo já é uma cópia do primeiro. Ele não fez

o que tinha de fazer, não seguiu os padrões de projeto.

Isso o desestimula, porque ele acha que já pode exercer

a profissão e que não precisa mais estudar, que História

da Arte é balela. Por isso, eu volto a falar de fundamentos.

Se o aluno tiver uma boa fundamentação teórica ele vai

conseguir receber o que vier lá de fora.
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