


cessárias para disciplinar o setor, mas

que nem sempre agradam a todos.

Sabemos que, em se tratando de uma

profissão que não é regulamentada,

é necessário que haja um mínimo

de parâmetros. Mas será que eles

existem, mesmo, na prática?

É curiosa a diversidade de opiniões a

respeito de como deve ser um curso

de Design. Claro que tal diversidade

é construtiva, pois agrega conheci-

mentos e saberes de várias áreas,

tornando o Design mais heterogêneo

e multidisdplinar. Muitas vezes, em

eventos de Design, surgia a famosa

"fórmula mágica" na qual o corpo

docente deveria ser composto por

50% de professores com formação

acadêmica e 50% com atuação

profissional, sem entrar no mérito a

respeito da graduação ou não dos

referidos professores em Desenho

Industrial (design).

De qualquer forma, o objetivo dessas

colocações é tentar compreender

como seria o perfil do curso e tam-

bém do aluno, futuro profissional a

encarar o mercado com o objetivo

de melhor atender aos seus anseios

e necessidades. Há muitas variáveis

em jogo: bacharelados versus cursos

técnicos e/ou tecnológicos, necessi-

dades regionais versus ênfases, ser ou

não ser formado em design etc.

O certo é que essas incertezas não

existem apenas dentro das facul-

dades ou no meio do Design, mas

extrapolam para o mercado como

um todo. De maneira geral, poucas

empresas no Brasil sabem exatamen-

te o que é e o que esperar de um

profissional do Design.

Entre cursos técnicos, graduações e

pós-graduações na área de Design,

o Brasil soma mais de 100 opções.

Apesar de sermos um País quase

continental, esse número me parece

elevado. E, mesmo existindo tantas

instituições de ensino, ainda há muita

desinformação sobre esta profissão.

Somado a este cenário, tenho obser-

vado também que muitos profissio-

nais - com graduação em Desenho

Industrial ou Design -, após deixarem

a universidade e ficarem alguns anos

no mercado de trabalho, passam a se

distanciar dos ensinamentos acadê-

micos. Isso acontece especialmente

com profissionais que atuam em

empresas que possuem um departa-

mento de Design. Eles alegam que na

empresa é diferente, que "no chão de

fábrica" se faz de outro jeito. E, por

vezes, quando chamados a lecionar

em cursos de Design, transmitem

exatamente esta idéia.

Ora, isto é preocupante! Claro que

existem diferenças, adaptações e

preciosos conhecimentos oriundos

deste meio, mas se levarmos em con-

sideração a quantidade de escolas

de Design e os alunos já formados

desde a primeira turma da Escola Su-

perior de Desenho Industrial (ESDI),

até os dias atuais, parece-me que há

algo errado.

Sempre acreditei que a Universida-

de deveria ser um pólo gerador de

conhecimento, como acontece em

tantos outros países, mas a obser-

vação anterior demonstra que pode

não estar havendo coerência e boa

fundamentação na academia ou,

ainda, que existe uma grande falha

de comunicação entre as partes

envolvidas.

Não acredito em fórmulas milagro-

sas, nem em professores do tipo

"messias", com suas teorias apresen-

tadas como verdades absolutas ou

pretensas revoluções. No entanto,

guardadas as proporções, devería-

mos ter novamente alguns parâme-

tros mínimos para todos os cursos de

graduação em Desenho Industrial ou

Design do País, como ocorria no tem-

po do currículo mínimo. Não estamos

aqui defendendo um retrocesso,

pois sabemos que não é possível

engessar um currículo, especialmente

diante das constantes mudanças nas

diversas áreas do conhecimento e do

surgimento de novas tecnologias.

Porém, o que estamos vendo hoje,

de uma forma geral, é um legítimo

"samba do crioulo doido".

Creio que precisamos analisar deti-

damente este quadro, para que seja

possível chegar a um bom resultado

a ser aplicado nas academias, res-

peitando a diversidade cultural do

País, as mais distintas opiniões e as

diferentes necessidades do mercado.

Fica aqui, então, um alerta e um

convite para que possamos refletir,

construir e oferecer um bom ensino

de Design no Brasil.
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Text Box
Fonte: ABCDesign, n.17, p.32-33, set. 2006.




