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Antes de ensinar
design gráfico é

necessário ensinar
a apreender

Por Luís Emiliano

P
assar conhecimento ou ensinar a

apreender? Falando assim parece que vou dar

a receita sobre como ensinar o design gráfico.

Longe disso, não é esse o objetivo e nem passa

pela minha imaginação me colocar no papel

de um profundo conhecedor do que foi feito,

do que há e do que teremos no futuro neste quesito, o desafio

está mais na palavra conceituai - o ensino como componente

educador do próprio design gráfico é do próprio designer.

Desde a fundação do Curso de Desenho Industrial na Escola

Superior de Desenho Industrial - ESDI, em 1962, podemos

observar que, independente da evolução criativa realizada por

designers que lutaram pelo reconhecimento do design, a grande

mudança conceituai veio a partir da entrada da informática na

nossa profissão que de alguma maneira permitiu uma abertura

criativa jamais experimentada, nesse processo os cursos de

design passaram por grandes mudanças conceituais iniciadas

com a estrutura curricular proposta pela ESDI e seguida por

outros cursos de graduação, que posteriormente alimentou um

engessamento do currículo.

Em 1987 estabeleceu-se, com o novo currículo mínimo

denominado de Desenho Industrial com habilitações em

Programação Visual e Projeto de Produto. A partir dos anos 90

a formação de mestres e doutores em design torna possível a

criação de cursos strictu-sensu em algumas universidades do

país(PUC-Rio, UNESPeUFPE).

Esse processo ampliou a oferta de cursos de design dentro

de diferentes parâmetros e para todos os gostos, além dos

cursos de graduação, de mestrado e doutorado, temos os •'

cursos técnicos, os tecnológicos, os específicos de acordo a

demanda (webdesign, design de móveis, design de jóias, games

e branding entre outros), fora uma série de cursos de ateliê com

formação mais lúdica e muito especifica.

Por um lado, essa variedade de cursos permite que uma

ampla camada da sociedade se interesse pelo design e assuma

um papel profissional no mercado e na pesquisa, mas essa

mesma condição deixa certo descontrole qualitativo no próprio

ensino. Já se fala que quem faz o filtro do que é bom ou ruim

é o mercado, mas não podemos simplesmente fechar os olhos

para esta realidade sem observar a questão qualitativa da

atuação do designer e da imagem que projeta no mercado.

A questão da qualidade do ensino do design gráfico passou

de um período racionalista e de criação em que a tecnicidade

manual e conhecimento dos processos gráficos (arte final,

fotografia, letraset, impressão gráfica, etc.) eram fatores de

diferenciação.

Hoje a informática e a própria pressão comercial tem

um papel crucial no processo criativo, tanto é assim que as

empresas e agências que procuram profissionais pelos anúncios

de jornais solicitam que o designer tenha conhecimento de

vários softwares de tratamento de imagens e esquecem que o

elemento essencial é a criatividade.

A tecnicidade pode ser ensinada, mas a criatividade não,

o talento e, conseqüentemente, a inovação que traz todo isso
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é intrínseco ao ser humano e esse deveria ser o fator essencial,

as empresas precisam mudar esse pensamento técnico para

um pensamento humanístico, a própria formação do designer

gráfico, futuro específicador.

Ele precisa da formação de um pensamento mais crítico

das realidades social e de mercado observando que o leitor

(visual e textual) dos seus sistemas de comunicação tem uma

bagagem cultural própria que deve ser respeitada e analisada

em profundidade sem utilizar inspirações alheias, colocando

assim seu próprio pensamento, propondo tendências e uma

identidade própria e única.

O ensino do design gráfico depende de uma quebra de

paradigmas, o aluno deve passar a dialogar para construir em

conjunto com o professor uma nova maneira de "passar" o

conhecimento, a aula deve ser cada vez mais interativa porque

o aluno vem com uma bagagem cultural baseada na própria

leitura da massificação da comunicação visual que está no seu

dia-a-dia.

A discussão do conhecimento passa pela compreensão

dessa realidade, desta maneira vai tornar o aluno mais

participativo, criativo e motivado para criar seu pensamento

e identidade visual própria. Criticamos a falta de uma cultura

geral, de repertório bibliográfico e de senso crítico do aluno

que entra na universidade, além da falta de paixão, motivação

e curiosidade próprias da infância, mas que foram perdidas no

ensino fundamental e médio.

Diante dessa realidade, não podemos esperar por mudanças

estruturais no ensino fundamental e médio visando à formação

cultural, temos que usar da criatividade pedagógica para

propor novos caminhos para o ensino do design a partir dessa

realidade. É incrível que, apesar de o design ser criativo, lúdico,

comunicativo, apaixonante etc, ainda utilizemos métodos

arcaicos do século passado para dar aulas.

É necessário discutir outras linguagens comunicacionais

não só as vindas de uma análise histórica, mas também

observando os movimentos atuais, sejam da grafitagem, das

mídias eletrônicas e das transformações que ela gera e propõe

para o futuro, mas também de uma análise da cultura brasileira,

das artes plásticas e das mudanças sociais e estruturais, em

especial das tribos e das individualidades, não com o objetivo

de centralizar uma cultura, mas de procurar esse senso crítico

do ser brasileiro e propor outra maneira de ver e comunicar a

imagem visual.

É necessário analisar o perfil do aluno, o design caminha

para o respeito da individualidade e não da massificaçào, o

ensino deve compreender essa particularidade, não podemos

ensinar o design gráfico como se a sala de aula fosse uma

orquestra, há alunos que aprendem com muita facilidade

outros são mais lentos, outros aprendem como o professor e

outros com os colegas, outros através de livros e outros pela

experimentação.

Para alguns a compreensão chega um pouco mais tarde

para outros é espontâneo, o professor "passa" o conhecimento

porque o conteúdo programático exige, mas não deixa brechas

para mudanças de pensamento em virtude da compreensão da

individualidade, o professor tem medo de ser questionado e

não há nada melhor do que apreender com o aluno, o professor

deve estar sempre sendo atualizado seja por conta própria ou

por incentivo da entidade de ensino.

O design gráfico brasileiro tem mostrado uma capacidade

única de criatividade através de alguns designers atuantes

como; Rico Lins, Hugo Kovadloff, Felipe Taborda, Norberto

Chamma, Marcelo Aflalo, Rafic Farah, Kiko Farkas, Marco Kato,

Cecília Consolo, entre outros, mas são pessoas talentosas que

foram e são curiosas com a sua profissão.

Temos de aproveitar essa vivência para estabelecer

novos critérios de aprendizagem que passam por uma análise

profunda do estado atual do ensino do design gráfico e desta

maneira provocar mudanças conceituais e estruturais para a

melhoria das interfaces e da comunicação com os nossos alunos

e sua realidade, poderemos assim permitir que eles criem sua

identidade visual e produzam o diferencial que procuramos.

Antes de ensinar design gráfico é necessário ensinar a

apreender.
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