
contradições
"Humorista ou vendedor? Quem se formo nos escol os de design?"

Cada vez mais se fala em design e parece

que diferentes segmentos da sociedade vão

entendendo o papel desta atividade. Se isso vem

acontecendo em certas regiões do Brasil, em outras

acontece o contrário. 0 design continua sendo mal

entendido e associações erradas são feitas a seu

respeito. Os estudantes de design confundem o

papel da profissão e a sociedade perde a noção do

valor do design e seu papel efetivo na construção de

uma realidade melhor.

Pretendo comentar problemas pelos quais

passa a educação de design no país, do ponto

de vista do estudante e sua realidade dentro da

universidade. Como o aluno entra em um curso

de design, como lá ele se aprimora, e como de lá

ele sai.

Os maiores e constantes problemas pelos

quais passam os cursos de design é o fato de o

aluno não ter informações precisas sobre o que

é a atividade de design e como vai lidar com a

profissão. Um aluno de medicina ou de direito sofre

menos nesse aspecto, pois está mais do que claro o

que os profissionais dessas á reas fazem.

0 primeiro desafio é o estudante candidato

a um curso superior escolher sua futura profissão.

Muitas vezes o estudante se matricula em um curso

de design sem saber o que é design. Outros busca-

ram informações a respeito do curso e não encon-

traram resposta concreta. Hoje, pela vasta divisão

que o design recebeu e por diversas informações er-

radas presentes na mídia não especializada, alunos

buscam o curso pela crença de estarem entrando

em uma profissão "moderna", "do futuro", "legal",

sem saber quais são os limites de sua atuação. Ou

existem aqueles que já entram decididos a serem

designers, seguros de suas escolhas.

Ao entrarem na universidade se deparam com

matérias teóricas que tentam formar um cidadão

culto, formador de opinião, preocupado com as

questões ecológicas e humanistas. Matérias que os

façam pensar, refletir, construir um pensamento.

Por outro lado, existem as matérias práticas que

os ensinam a "projetar" produtos, serviços, ima-

gens, sistemas, informações que vão alimentar a

sociedade ávida por consumir, mas que tem que se

preocupar com o excesso desse consumo.

Talvez um dos maiores problemas do currículo

das faculdades de design seja a ausência de maté-

rias que façam a ligação do aluno com a realidade

do mercado de design. Para isso, deve haver inte-

resse e conscientização de empresas que apoiem

essa iniciativa. Sem essas empresas conscientes

sobre design, não haverá como desenvolver esse

intercâmbio. Sem a inclusão dessas matérias, a

faculdade se torna um laboratório de experiências

e testes irreais, sem conexão com o mundo real.

Outro problema das faculdades de design é

o embate entre o mercado; a competição entre as

empresas e a cultura. Ora, o designer que trabalhar

em um escritório que desenvolve embalagens,

estará envolvido diretamente com o consumo de

bens industriais, fará um projeto que provocará nas

pessoas o desejo de compra.

Ao mesmo tempo se debate se isso não seria

contrário aos ideais da metodologia de design,

criando no designer o papel de um divulgador da

cultura do país, observando a solução das necessi-

dades psicológicas dos usuários.

Em resumo, pode o aluno ser educado a ser

puro e ético, atendendo às necessidades do con-

sumidor, e ao mesmo tempo ser um provocador do

desejo de compra desse mesmo consumidor? 0 que

os professores estão ensinando a seus alunos? 0

aluno está sendo preparado para ser um humanista

ou um marqueteirot Qual problema haveria em ser

um e não ser outro? E em ser os dois?

Curricularmente falando, trata-se de um pro-

blema muito grande. Está se definindo uma série de

matérias que têm o intuito de fortalecer a formação

do aluno, mas ele as acha menos importantes que

as outras, desprezando-as. Qual é a utilidade da

matemática, da Física e dos Estudos de Problemas

Brasileiros, se isso não está ligado à realidade dos

projetos que eles estão realizando? Como tornar

essas matérias interessantes no curso?

Além disso, chamo a atenção para as matérias

que entram no núcleo comum, em que aquele que

optou por design de produto tem que fazer a mes-

ma matéria que aquela que optou por design grá-

fico. Há mesmo a necessidade desse tronco comum

de matérias, ou a escolha das matérias deveria ser

feita com base nos interesses específicos de cada

área do design? Reflitamos sobre isso.
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