
É de extrema importância desenvolver todos os

aspectos pedagógicos do design. Não apenas

porque o mercado de trabalho está cada vez mais

exigente, mas também porque o nível de qualida-

de e complexidade vem aumentando. E quem não

atende a isso, infelizmente tem menos chances de

seguir esta carreira. A falta de tempo durante o

Curso aliada ao interesse em aprender além do que

é ensinado na faculdade são motivos pelos quais

aumenta a demanda e a criação de programas de

curta duração. As universidades procuram promo-

ver cursos durante as férias para complementar

formação, e até mesmo profissionais já formados

e atuantes no mercado de trabalho se beneficiam

desta "reciclagem" de conhecimentos. Afinal, o

design é uma profissão que ainda está em evolu-

ção graças às constantes inovações na tecnologia,

e é claro, a sede por novidades.

Pensando em todos estes aspectos, surgem ini-

ciativas como da Panamericana Escola de Arte e

Design. Além dos cursos bienais, anuais e Masters,

a tradicional instituição de São Paulo passa a ofere-

cer Cursos de curta duração, com cargas horárias

que variam de dois a quatro meses.

Estão sendo oferecidos 20 cursos que abrangem

diversas áreas, desde artes plásticas, design, moda

e fotografia a cartoon e animação. São oportuni-

dades para designers ou futuros designers se apri-

morarem ou até mesmo explorarem novas práticas



O COMPUTADOR COMO FERRAMENTA DE TRABALHO

Os alunos que têm pouco acesso a computadores, ou ainda não começaram a estagiar, poderão

tirar proveito de cursos como Desktop Publishing, Oficina de Animação 2D e Ilustração Digital. O

primeiro traz três dos programas do pacote Adobe mais utilizados em Design Gráfico, Photoshop

para manipulação de imagens, Ilustrator, para vetorização, e Indesign para editoração. Muitas

vezes, as aulas na faculdade não são suficientes, ou nem sempre passam por todos os programas.

O Flash, usado para animações, é um deles. Ainda há poucos profissionais que dominam esta

ferramenta, e quem sabe trabalhar com ele já tem um diferencial no mercado, pois as animações

sempre agradam cliente e público. A ilustração é um termo muito amplo e envolve trabalhos de

diversas naturezas. Enquanto o computador é muito usado para dar vivacidade a um desenho,

as ilustrações normalmente são feitas à mão, pois dá mais liberdade ao artista. Mas ferramentas

como o Ilustrator podem gerar resultados incríveis em ilustrações.

Uma das novidades é o Curso de Criatividade, que busca provar para os alunos que dão a

desculpa da falta de inspiração, que criatividade está presente em todos eles, basta estimulá-la.

O programa busca reforçar o fato de que todo mundo possui potencial criativo, basta conhecer

as ferramentas certas e utiliza-las nos momentos apropriados. A criatividade está fortemente

vinculada à bagagem de informação que o aluno e o profissional possuem, e o curso vai trabalhar

o desbloqueio e a solução de problemas. O programa é um dos mais requisitados, e até mesmo

profissionais atuantes o estão procurando para rever alguns dos métodos já conhecidos.

Para quem já está com os pés no mercado de trabalho, uma opção é passar alguns meses

estimulando o seu espírito empreendedor. O programa Empreendedorismo para Designers

trabalha sua visão de mercado, oportunidades e reveses, e pode ser ponta-pé para o seu próprio

negócio ou com a ajuda de algum colega. Já o curso Visual Merchandising procura desenvolver

a visão estratégica do espaço de venda e aspectos de construção de identidade de marca.

São ensinadas noções mais alinhadas ao Marketing, como mudanças de comportamento do

consumidor, ambientes de compra, e PDV (Ponto de Venda). Estes aspectos são vistos durante

toda a faculdade, mas nem todos são trabalhados suficientemente, talvez pela extensa carga

horária do desenho industrial.

O mundo de hoje está muito rápido, e esperamos soluções imediatas para tudo, inclusive para

a formação académica. Atividades como desenho industrial, moda, arquitetura exigem que o

aluno absorva muitas informações técnicas e teóricas em pouco tempo, e nem tudo consegue ser

trabalhado adequadamente. Enriquecer a sua formação faz com que se cresça como profissional,

ampliando o campo de atuação, e quem sabe, até fazendo um bom dinheiro com isso.

A pintura a óleo, o acrílico e a aquarela fazem parte dos Cursos de Curta Duração. É interessante para alunos que não

têm costume de praticar pintura, por falta de tempo, mas gostariam de ter uma noção um pouco mais aprofundada.

São alguns meses treinando técnicas de sombreamento, perspectiva e cor com tinta, e pode ser bem divertido.

Na moda, assim como na tecelagem, trabalham-se as cores principalmente em tecidos. Nas aulas de Colorismo é

estudado o efeito físico que as cores causam na aparência. O aluno amplia sua visão sobre a composição de cores

tanto em guarda roupas como em criação de coleções, vitrines, catálogos e estampas. E para quem gosta de

trabalhar com tecidos, também há o Curso de Estamparia, que abrange técnicas de quadro, cilindro e digital.

O software aplicado em aula é o Photoshop, companheiro dos designers nas mais diversas áreas de atuação.
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