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sobre ensino de design é possível

verificar várias exigências quanto

à formação do futuro profissional.

Essas exigências precisam ser

observadas dentro do processo de

ensino-aprendizagem. A resolução

define as Diretrizes Curriculares

Nacionais dos cursos de graduação

em design, que devem ser

adotadas para a estruturação,

autorização, funcionamento e

reconhecimento de cursos de

graduação nessa área.

Dentre vários aspectos, a

Resolução define que os cursos

de design devem propiciar uma

formação profissional que valorize

uma visão sistêmica do projeto e

o domínio das diferentes etapas

do desenvolvimento. Esse mesmo

documento define que o futuro

profissional deve apresentar

características que envolvam o

pensamento reflexivo, o domínio

de uma linguagem própria e a

capacidade criativa para propor

soluções inovadoras, com trânsito

ínterdisciplinar.

Especialistas afirmam que uma

das principais contribuições das

Diretrizes Curriculares Nacionais

se refere ao fato de trazer para

o ensino a discussão sobre a

capacidade de atuar do futuro

profissional. Tradicionalmente, o

ensino superior é estruturado com

base nos conteúdos (ou assuntos)

que devem ser trabalhados com

os alunos do decorrer de um

determinado período de tempo.

Essa relação entre assuntos

e tempo forma as matrizes

curriculares dos cursos de

graduação, anteriormente

regulamentados pelos currículos

mínimos. Essa estrutura acaba

privilegiando a informação do

aluno, deixando de lado outras

questões fundamentais para a sua

futura atuação profissional. Com as

novas diretrizes, o ensino superior

se volta para uma abordagem

que excede a simples informação

do aluno para o desenvolvimento

de aptidões, competências e

habilidades.

É claro que essa abordagem

demanda o desenvolvimento

de novas formas de ensino que

possam desenvolver no aluno sua

capacidade de atuação no mercado

a partir de um aprendizado que

lhe permita uma visão sistêmica,

atualizada e multidisciplinar. Ou

seja, fica cada vez mais clara

a necessidade de evolução do

ensino, suas técnicas e práticas,

acompanhando não apenas a

regulamentação da educação, mas

a própria sociedade em suas mais

diversas e amplas dinâmicas.

Um profissional de design
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deve ter uma formação que

permita o entendimento de todos

os conceitos envolvidos, com

urna visão de negócio que possa

contribuir para o desenvolvimento

de projetos que tragam benefícios

aos consumidores e empresas.

O design, atualmente, abrange

urna variada gama de tarefas que

envolvem desde a conceituarão

até a ambientação dos projetos,

trazendo uma multiplicidade de

significados que devem refletir na

formação do futuro profissional.

Dessa forma, surge a necessidade

de uma formação que congregue

as diversas áreas do conhecimento

que interagem entre si.

Historicamente, o ensino

de design apresenta forte

característica teórico/prática

que em situações problema são

apresentadas aos alunos, que

devem interpretá-las de diversas

formas, gerando informações

que deverão ser sintetizadas para

poderem ser processadas.

Urna vez processadas, essas

informações irão gerar resultados

(mais informação) que novamente

serão analisados e sintetizados,

dentro de uma lógica que tem

por base a criação e a redução

de variedade. Esse mecanismo

se repete até que o problema

de projeto seja solucionado,

acontecendo desde os primeiros

semestres do curso.

Os atuais conceitos

pedagógicos sugerem um

cenário no qual o aluno possa

construir o seu conhecimento,

participando ativamente da

atividade educacional, ou seja,

assumindo uma postura pró-

ativa. O curso deve propiciar

as condições sobre as quais a

formação será construída, negando

modelos prontos. O aluno passa

a ser um agente participativo da

construção do conhecimento ao

invés de ser um receptor passivo de

informações.

A criação do curso preliminar,

posteriormente denominado de

básico (ou fundamental), e a dupla

formação (estética e artesanato),

foram duas das principais

contribuições da Bauhaus para o

ensino do design. Essa estrutura

curricular e essa proposta de

formação influenciariam o ensino

de design durante muitos anos,

inclusive na HfG (Hochschule für

Gestaltung) de Ulm.

Tomas Maldonado deixa

bem clara a filosofia pedagógica

da escola de Ulm ao afirmar que

"o fazer pedagógico e o fazer

científico constituem uma unidade,

não se pode separar a pesquisa

do ato de ensinar". Essa visão

pedagógica pode ser considerada

bastante avançada para a época

e estruturar o ensino de design

sob essa vertente configurava uma

grande inovação e uma importante

contribuição para outras escolas

que se baseariam nesse modelo.

Assim, os alunos deveriam ter um

controle total sobre o processo de

design a partir da experimentação

científica, calcada em métodos

claros e bem definidos de

desenvolvimento dos projetos.

Essa capacidade de

experimentação mostra, também,



que existe a necessidade de se

desenvolver constantemente novas

formas de se ensinar design, novas

didáticas e novas técnicas de

ensino mais adequadas ao contexto

atual, fazendo com que o ensino

de design e sua atuação prática

estejam relacionados à realidade

do mercado, estimulando o aluno

a usar métodos sistemáticos, ser

criativo e motivado.

Vários autores compartilham

essa filosofia, destacando a

importância da relação que

deve existir entre o ensino e a

prática profissional, permitindo

que os futuros designers possam

compreender toda a complexidade

inerente à atividade de projeto,

simulando a realidade do mercado

e as suas variáveis ainda dentro do

ambiente acadêmico.

Conforme mostram os

profissionais de pedagogia, se

for admitido que os professores

sejam meros transmissores de

informações ou fabricantes de

especialistas, então sua função

pode ser considerada cada

vez menos necessária. A nova

realidade exige uma mudança

nesse comportamento (ou nesse

objetivo), no qual o professor não

pode se limitar a ser um simples

repetidor, sendo a sua função mais

ampla, envolvendo os aspectos

cognitivos, afetivos e psicológicos

da complexa rede de relações entre

professor, aprendizagem e alunos.

Especialistas em educação

afirmam que o processo de

ensino-aprendízagem não deve

apenas focalizar o conhecimento

completo, rígido, mas sim, procurar

conduzir a formação própria de

cada indivíduo, do seu modo de

pensar. O ensino deve familiarizar

o estudante com fontes de

informações, centros de pesquisas

e aplicação dos conhecimentos,

mantendo, dentro do possível,

uma seqüência de aquisição

de conhecimento: observação,

expressão, leitura, crítica e

aplicação; esquecendo o conceito

tradicional no qual havia formação

terminal que se consolidava com a

aquisição de um diploma.

Esse "novo estudante" (e,

por conseqüência, essa "nova

escola") deverá perceber que

sua formação é contínua e seus

conhecimentos precisam ser

renovados constantemente,

transformando-se em um

"aprendiz vitalício", assim corno o

professor. A sua competência será

formada por habilidades (natas

ou desenvolvidas), conhecimentos

(adquiridos ou produzidos) e

atitudes (inerentes ao indivíduo

ou estimuladas por contextos

diversos).

Desenvolver novas formas

de educar alunos cada vez maís

questionadores e dinâmicos é

uma das necessidades prementes

que surge dentro desse novo

cenário educacional, tendo-se

a consciência de que apenas a

memorização de fatos já não

contempla mais as exigências

do mundo atual. É preciso

adotar estratégias de educação

e formação que forneçam à

sociedade indivíduos ativos, com

pensamento flexível e capacidade

de inovação.

Assim, precisamos de cursos

de design que reflitam essas

premissas em sua fundamentação

metodológica e organização

curricular, permitindo que o aluno

passe a ter um papel fundamental

na construção de sua formação

acadêmica e profissional, de forma

interdisciplínar e integrada, com

uma postura pró-ativa que resulta

na construção de competências e

habilidades que irão resultar na

sua capacidade de atuação no

mercado.

Uma forma de se fazer isso

é trabalhando a estrutura das

disciplinas de projeto dos cursos.
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O professor não pode ser um simples
repetidor, mas desenvolver os aspectos
cognitivos, afetivos e psicológicos

fazendo com que a simulação das

vivências e situações de mercado

ganhe destaque à medida que

o conhecimento deixa de ser

fragmentado em disciplinas e passa

a ser construído de forma aplicada

no desenvolvimento dos projetos.

Estes, por sua vez, devem refletir

as áreas futuras de atuação do

profissional no mercado de design

gráfico.

Assim, temas importantes para

a formação do designer {como, por

exemplo, Semiótica, Ergonomia,

Processos e Produção Gráfica,

Análise Gráfica, Marketing, Teoria

da Informação e da Comunicação,

Cognição, Percepção, Gestão

e Planejamento) podem ser

desenvolvidos de forma aplicada

ao desenvolvimento dos projetos,

com equipes multidisciplinares

de professores dedicados às

aulas e orientações dos trabalhos

dos alunos, ao invés de serem

disciplinas isoladas no currículo.

Dentro dessa filosofia

interdisciplinar, os alunos têm

de aplicar de forma prática os

conceitos teóricos desenvolvidos

nas aulas, integrando esse

conhecimento às atividades de

projeto. Com base em estudos

realizados sobre o tema, percebe-

se que a tentativa de implantação

de uma proposta interdisciplinar

como essa, em cursos já em

funcionamento, encontra-se a

resistência dos professores, já

acostumados às suas disciplinas,

conteúdos e fronteiras bem

estabelecidas.

Já no caso de cursos

implantados desde o início tendo

como conceito básico a questão

interdisciplinar, a resistência

deixa de acontecer por parte

dos docentes para passar a ser

característica dos discentes do

curso, que passam a ser mais

exigidos no que se refere a uma

postura efetivamente pró-ativa,

assumindo a responsabilidade pela

condução de sua vida acadêmica e

pela qualidade da sua formação.

Neste último caso, os

professores assumem uma postura

mais de tutores e facilitadores do

processo do que de detentores do

conhecimento. E o aluno passa

a ter um papel imprescindível

que demanda muito mais

comprometimento e maturidade,

o que ocasiona uma atitude inicial

de reação e da desconfiança, uma

vez que não foi preparado durante

sua vida escolar para esse tipo

de atitude frente ao processo de

ensino-aprendizagem.

A partir do momento em que

se encontrar o ponto de equilíbrio

e todas as partes envolvidas

compreenderem as regras de

funcionamento e os papéis a serem

desempenhados, acredita-se que

os ganhos serão superiores tanto

no que se refere à qualidade do

processo quanto do resultado final.

A sociedade mudou, o mundo

mudou, o design rnuda o tempo

todo e a educação tem que estar à

frente desse processo.

O professor e doutor Flavio Anthero

dos Santos é Designer Industrial e

Gráfico e Coordenador dos cursos

de graduação em Design Industrial e

Design Gráfico e da Pós-graduação

em Design Gráfico da Universidade do

Valedoltajaí-Univali/SC
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Text Box
Fonte: Design Gráfico, a. 12, n. 96, p. 50-54, 2007.




