
Influências do mercado na formação

acadêmica do designer
Quer ver um debate acalorado entre designers?

Então, proponha uma discussão sobre a sua formação

acadêmica. Recentemente, o surgimento de cursos

superiores voltados para o mercado, com tempo menor

de duração e com menos matérias conceituais, acabou

por aumentar a polêmica.

Para se ter uma idéia, em uma lista de discussão

reunindo estudantes e profissionais formados por uma

tradicional escola de desenho industrial do Rio de

Janeiro, muitas mensagens criticavam esta nova

tendência, relatando a importância de disciplinas

voltadas para desenvolvimento intelectual.

Diante disso, qual seria a formação do designer

que o mercado mais vem requisitando: uma

técnica, feita entre dois e três anos, cujo objetivo

é a especialização do profissional em determinados

conceitos, ferramentas e linguagens; ou uma mais

ampla, com tempo maior de duração, orientada em

ciclos de estudos e que ajude na construção de uma

base sólida do profissional?



"Atualmente, trabalho em bacharelado, mas já fui

professora em graduação tecnológica e acredito que elas

não formam designers, mas mão-de-obra para o mercado.

Digo mão-de-obra, porque muitas vezes os cursos são

focados em ferramentas ou em necessidades detectadas

no mercado atual, e isso está em constante evolução.

Sendo assim, a ferramenta utilizada hoje pode não ser

mais a vigente daqui a um ou dois anos e, se o aluno não se

mantiver atualizado, ele está fora. A premissa desses cursos é

atender a uma demanda de mercado e também devem estar

instalados em locais próximos ao foco de proliferação das

empresas da área. Isso nem sempre acontece por uma questão

mercadológica e física das próprias instituições de ensino.

Em contrapart ida, nem só o bacharelado forma

"A formação está muito mais vinculada à
postura e à atitude do designer do que exa-
tamente ao curso de graduação, bacharela-
do ou tecnológica, que ele freqüentou"

designers. O que forma o designer é o pensamento crítico

e a inquietude, a vontade de aprender constantemente e

a busca de soluções diferenciadas e personalizadas para

os problemas de projetos que surgirem no dia-a-dia da

atividade profissional.

A formação está muito mais vinculada à postura

e à atitude do designer do que exatamente ao curso

de graduação, bacharelado ou tecnológica, que ele

freqüentou. Mas, é claro que, com mais tempo de curso,

os conhecimentos amadurecem e ele aprende a fazer suas

escolhas e desenvolver seu método de trabalho para a

busca de soluções. Poucas escolas se preocupam com o

desenvolvimento dessa postura de pesquisa e método, mas

as que o fazem já são reconhecidas justamente por fazê-lo."



"Neste contexto, é importante ressaltar que, para ingressar
em cursos de mestrado e doutorado, exige-se o diploma de
graduação, que não é oferecido pelos seqüenciais"

"Embora existam cursos superiores de design no Brasil desde a década

de 1960, esta é uma atividade profissional para a qual não se exige diploma de

curso superior. Isso não significa que os designers formados em cursos superiores

sejam apenas técnicos diplomados.

A formação superior diferencia-se da formação técnica não apenas pela

carga horária, ou pela profundidade com a qual os conteúdos são abordados,

mas, principalmente, pela possibilidade de integrar diferentes disciplinas,

visando a formação de um profissional mais consciente das múltiplas conexões

e implicações de sua atuação.

No Brasil, os cursos seqüenciais e a graduação tecnológica atendem

a uma demanda por formação mais rápida, focada em questões pontuais. O

bacharelado em design, por sua vez, oferece formação mais ampla, menos ligada

a contingências de mercado, podendo se desdobrar em níveis mais altos de

pesquisa e inovação. Neste contexto, é importante ressaltar que, para ingressar

em cursos de mestrado e doutorado, exige-se o diploma de graduação, que não

é oferecido pelos seqüenciais.

O momento econômico atual aponta para a configuração de indústrias e

serviços mais consistentes, com maior qualidade, e maior grau de inovação. A

indústria e o comércio, assim configurados, vão demandar a atuação de profissionais

com nível de formação cada vez mais alto, e é neste contexto que os designers

irão atuar. Sendo assim, embora o mercado aceite hoje profissionais de design com

formação técnica, ou apenas graduados, é bem provável que em um futuro próximo

a pós-graduação seja exigida, especialmente em cargos de liderança."



"É necessário sempre lembrar de que não há fazer que dispense um
pensar, e que, neste campo, não se deve fomentar um pensar dis-
tante dos fazeres, sob o risco de se tornar estéril"

"Esta não é uma oposição relevante. O

tratamento da questão sob viés maniqueísta

só conduz a um reducionismo que não

colabora para a consolidação desse campo

de saber - entenda-se, da teoria e da prática

do design - entre nós.

Como se sabe, o mercado de design não

nasceu pronto. Faz 50 anos que ações de todo

tipo vêm auxiliando em sua conformação.

E, ainda assim, não podemos considerá-lo

com seu contorno definitivo. Existem, sim,

demandas reais, e negá-las seria um erro. Mas

acreditar que a expansão do mercado para

além dos territórios hoje cobertos pela ação

profissional dos nossos designers não possa

se dar é desconhecer o potencial intrínseco

ao campo.

Efetivamente, fato real diante de nós, é a

evidência de que a nossa educação em design,

ainda que multiplicada por tantos níveis e

habilitações, de um modo geral permanece

arraigada a premissas complicadoras do

quadro geral. Uma delas sendo, exatamente,

uma espécie de anti intelectualismo que

sempre caracterizou o ensino de design no

Brasil. E outra, uma recorrente recusa ao

ensino de habilidades específicas no campo

das técnicas. Assim, constantemente nos

vemos em posição que não atende a reflexão

e sequer o conhecimento técnico.

Deste quadro resulta enorme dificuldade

para o desenvolvimento de um ensino de

qualidade no país, que tenha por preocupação

atingir um nível médio de produção altamente

qualificado. Nesse patamar médio elevado,

poderá se constituir uma base forte para um

design com larga extensão social. Para que

tal aconteça, é necessário sempre lembrar de

que não há fazer que dispense um pensar, e

que, neste campo, não se deve fomentar um

pensar distante dos fazeres, sob o risco de se

tornar estéril."



"A formação em Design pressupõe ambos desenvolvimentos

- intelectual e técnico. Na prática, essas instâncias não podem

ser compreendidas separadas. Projetar significa considerar, inte-

lectualmente e tecnicamente, todos os elementos de linguagem

que se articulam para a construção e viabilização de uma idéia.

A natureza interdisciplinar do Design coloca os profissionais da

área frente à necessidade de lidar com informações que requerem

simultaneamente ações intelectuais e técnicas.

Na área do Design Digital, invest igações sobre a lin-

guagem hipermidiát ica impulsionam t rans fo rmações tec-

no lóg icas, que conseqüentemente imprimem a l t e rações

técnicas. Tal fo rmação v isa a a tuação intelectual que não

somente a c o m p a n h a , como p ropõe as t r a n s f o r m a ç õ e s

tecnológicas e técnicas para o meio digital e interativo.

É nesse sentido que a relação academia-mercado se faz

promissora, com profissionais que antevêem tendências e pers-

pectivas. Para isso, o exercício da inter e da transdisciplinari-

dade no fazer projetual aponta esses caminhos que entrelaçam

universos intelectuais, tecnológicos e técnicos - do design e de

outras áreas - e configuram o escopo híbrido do que nomeamos

conhecimento humano.

Ser designer significa, sobretudo, ser capaz de criar e elaborar

esses trânsitos, alinhar as soluções projetuais que as especificidades

de cada habilitação - digital, games, gráfico, moda, dentre outras

- coloca e compreender, em todos os sentidos, a mobilidade e o di-

namismo de uma área em permanente expansão e evolução.
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