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Ensinar pode ser, antes de mais nada, um exercício de experimentação. Mas nem sempre
foi assim. Houve tempos que ensinar consistia em transmitir conhecimento por quem sabia
para quem não sabia: de mestre para discípulos, assim como, através da prática, um
escriba ensinava alguém a se tornar escriba. Mais tarde, resultado de um pensamento
racionalista, foi transformado em processo linear, de direção única, no qual, com algum
método, o professor sabe-tudo era o emissor, e os alunos, os receptores. í[ Após, e durante
as revoluções industriais, esse processo tornou-se dominante e, com a contribuição da
experiência pedagógica da Bauhaus, na Alemanha, ainda é a base de muitas das estruturas
de ensino superior ao redor do mundo. Esse modelo repete na educação a estrutura
mecanicista e hierárquica da era mecânica: ensinar/aprender era como subir escadas,
degrau a degrau, sendo o primeiro um pré-requisito para alcançar o segundo, e assim por
diante até a formação do profissional. H Porém, nos anos de 1960, um evento específico e
bem definido tratou de deixar o rei (ensinar/aprender) irremediavelmente nu. Segundo o
historiador inglês Tony Judt (in O pós-guerra): Em meados dos anos 60, o impacto social
da explosão demográfica ocorrida no pós-guerra era sentido por toda parte.
A Europa parecia lotada de jovens. Em 1968, na França, o contingente
estudantil chegava a 8 milhões de pessoas, constituindo 16% da população.
fio passado, uma explosão demográfica dessa magnitude teria comprometido
«suprimento de gêneros alimentícios de qualquer país. [...] Mas, numa época
decrescimento econômico e prosperidade, o maior problema não era como
alimentar, vestir, dar moradia ou empregar o número crescente de jovens, mas
como educá-los. O evento foi a revolta estudantil de maio de 1968 em Paris,
que, embora não tenha sido o único cataclismo europeu — coisas semelhantes
aconteceram na Itália, na Alemanha e na Inglaterra —, o movimento francês
foi o mais importante sinal das mudanças que estavam em andamento. U Outra
razão para aquelas transformações pode ser explicada pelo início da nova era
tecnológica, muito bem antecipada e explicada por Marshall McLuhan: a era
digital. A era da aldeia global. U Um modo de entender as mudanças ocorridas
no âmbito do ensino é observar uma sala de aula antes e depois dos anos 60.
A primeira era um local hierarquizado, com o professor/mestre sobre um



pequeno púlpito e à sua frente filas e linhas de carteiras/mesas
organizadas racionalmente. E uni sentido dominante: do professor
para o aluno. Neste período, as salas de aula viraram uma "zorra",
com mesas e cadeiras totalmente em desalinho em relação às linhas
ortogonais de parede, forro e piso. Um aparente caos, mas em
realidade uma representação formal da multidirecionalidade dos
contatos e informações entre "professores" e "alunos". H Para Décio
Pignatari, ensinar também é disciplinar, e é por isso, afirmava o velho
mestre, que «as matérias chamam-se disciplinas». H Ensinar/aprender
design deve juntar o experimental ao disciplinar, e contemplar os
fundamentos: sintaxe visual, composição, tipografia, história e os
outros procedimentos teóricos usuais em qualquer formação superior,
como ética, prática profissional, etc. fl Por outro lado, como cada
vez mais os designers precisam trabalhar em grandes equipes
multidisciplinares ou coordenar — como um editor — pequenas
equipes, é necessário também ensinar a escrever. Saber escrever
(e saber ler) é essencial para o diálogo interdisciplinar. ^ A designer
e educadora Lorraine Wild, formada em Cranbrook na turma mais
famosa de Katherine McCoy (1995), sugere a seguinte estrutura
conceituai para uma boa formação em design visual: — estar preparado
para aprender como aprender; — saber escrever para facilitar a
comunicação expressiva e conceituai; — estudar as operações verbais,
como retórica, semântica, narrativa, e saber contar histórias como
elemento básico da comunicação; — conhecer gramática e o processo
de edição do cinema como estrutura fundamental da comunicação;
— conhecer a estrutura e a narrativa dos games; — ver os sistema de
comunicações sociais como sistemas artificiais; - conhecer as
possibilidades sociais, culturais e funcionais dos espaços públicos e
privados, de modo real ou simulado; — dominar técnicas colaborativas,
trabalho em equipe, negociação e construção de consensos; — ampliar
o entendimento da história do design, incluindo os desenvolvimentos
social e cultural das mídias; — e, finalmente, valorizar e estudar a
fantasia, o surrealismo, os ornamentos, a simulação, a bricollage
e outras formas de subversão formal como uma possibilidade
estimulante de um maior enfoque entrepreneurial para o design.



ÍI Já Wolfgang Weingart, tipógrafo
e educador da Escola de Basiléia.
na Suíça, lista algumas questões
fundamentais para o ensino do desígn,
apresentadas em 2002 no congresso
da AIGA de Chicago: — a escola como
lugar da experimentação com a
produção voltada para a sociedade
e livre de controles burocráticos
externos; — a escola como uma
relação positiva com as novas
possibilidades de comunicações
eletrônicas; — reduzir em 8()'/r as
escolas de design do mundo, para
recuperar os níveis de excelência ila
educação atual e futura. H Afirma
ainda: as aulas monótonas e as siila-
vazias são o resultado da falta de
professores suficientemente
ambiciosos. E sugere separarem
duas categorias distintas os técnicos
e os designers; recuperar os padrôr-
de qualidade do trabalho manual
do passado; e, principalmente. 1'a/rr
o aluno conhecer as possibilidades
técnicas dos softwares da indústria
eletrônica, e não apenas ensinar os
softwares existentes. H Por isso e |
por aquilo, é bom ler, trabalhar
com idéias originais, ou pelo menos
fiéis às suas origens, estudar e
aprender a desenhar — que é outra
forma de pensar.
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