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RESUMO 

 

Pensar a Linguagem Gráfica de acordo com a realidade do ensino brasileiro, tendo 
como foco a atuação do professor foi o ponto de partida para que pudéssemos observar 
o novo paradigma que o design assumiu na contemporaneidade, ou seja, a de um 
conhecimento que não deve mais ficar restrito apenas a uma formação profissional 
específica, mas a de um campo de conhecimento que pode ser compartilhado por 
aqueles que se configurem como geradores de informação visual. Relacionar o Design à 
Educação nos permitiu também pensar a sociedade contemporânea, por uma ótica 
particular – a da informação visual – onde ela e o seu fluxo assumem uma dimensão 
política revolucionaria que, de certa forma, estão proporcionando mudanças basilares 
como a do entendimento do professor como mediador fundamental no processo da 
educação. Para realizarmos esta pesquisa dividimos os conhecimentos abordados em 
três Dimensões Teóricas: de Configuração, Operacional e Temporal. Na primeira, 
apresentamos o Design da Informação como estrutura teórica formadora do pensamento 
gráfico e a sua análise do ponto de vista do uso em sala de aula; na segunda, a educação 
brasileira com foco na legislação que regula a formação da cultura visual dos brasileiros 
e a formação do professor; e por fim a terceira, que delimita a atuação dos 
condicionantes sócio-políticos e culturais do contexto social. Para confrontar nossa 
hipótese – de que a introdução de conteúdos de design gráfico na formação de 
professores de licenciaturas contribuirá para a criação de uma estrutura 
argumentativa teórica e prática que favoreça o ensino legítimo da linguagem 
gráfica na sala de aula - e a pesquisa bibliográfica adotada, encontra-se apoiado nas 
considerações obtidas através da realização de um experimento, que se configurou 
através de um Focus Group – técnica de abordagem qualitativa – cuja análise se deu 
através do discurso dos professores das licenciaturas em geral e, dos professores 
designers. Portanto, quando assumimos o design em contraponto ao espírito do sujeito 
contemporâneo constatamos que apesar da relação, entre estes dois entes ser cada vez 
mais plural e partilhada – resgatando o design do fragmento histórico e estético que a 
modernidade o fixou – a inconsciência deste sujeito quanto ao uso, as necessidades e as 
possibilidades que o design, enquanto conhecimento assume, ainda é uma barreira a ser 
ultrapassada. Entretanto, na perspectiva em que trabalhamos se configura num campo 
fértil para futuros estudos que relacionam o design, a nossa cultura material e as 
estruturas sociais que alinhavam essa relação, portanto fundamentais para a 
consolidação da sua epistemologia. Diante destas considerações concluímos que, em 
primeiro lugar a Linguagem Gráfica não está presente na escola brasileira de forma 
legítima, ainda que tenha a sua ação descrita tanto nos parâmetros legais da educação, 
quanto na sua política pública. Em segundo lugar, constatamos que o design constrói a 
nossa cultura material também por meio de agentes ‘velados’, como no caso aqui 
estudado, os professores das licenciaturas, que se utilizam do design de forma 
inconsciente no percurso da sua atuação profissional. 
 

Palavras-chave: Design da Informação, Linguagem Gráfica e Formação do Professor  

 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this work has been to consider Graphic Language in accordance with the 
reality of Brazilian teaching, focusing on the role of the teacher, in order to observe the 
new paradigm that design has adopted within contemporary society. It is now a field of 
study that should no longer be restricted to one specific professional area, but rather to 
an area of interest that may be shared by all those who create visual information. In 
relating Design to Education, this study has been able to reflect on contemporary 
society from a very particular viewpoint – that of visual information, which, together 
with the way it flows, take on a revolutionary political dimension and that, in a certain 
manner, propose a set of basic changes, such as perceiving the teacher as a fundamental 
mediator throughout the process of education. In order to conduct this research, the 
fields of study in question were divided into three Theoretical Dimensions: 
Organizational, Operational and Temporal. In the first, Information Design is presented 
as the theoretical structure for teaching graphic thought together with an analysis of how 
it is employed in the classroom; the second, considers Brazilian education within the 
legislation that regulates the teaching of Brazilian visual culture and teacher training; 
and finally, the third, outlines the role of social-political and cultural conditioning 
factors within the social context. The hypothesis – which proposes that the 
introduction of graphic design content into teacher training courses will help 
create a structure of theoretical and practical argumentation, which favours the 
legitimate teaching of graphic design within the classroom – and the adopted 
bibliography were tested, based on the considerations obtained through an experiment 
approach, achieved via a Focus Group – a qualitative approach technique – whose 
analysis was conducted through the discourse of trained teachers in general terms and 
design teachers. However, when design is placed in contrast to the spirit of a 
contemporary being it may be observed that - despite the relationship between these two 
increasingly more plural and shared entities – restoring design from the historical, 
aesthetic fragmentation that modernity has fixed upon it – the being’s unawareness of 
the use, necessities and possibilities of design still remains a barrier to be overcome. 
Therefore, within the perspectives of this current study, the field is open for future 
studies that relate design, our material culture and the social structures that have aligned 
this relationship, and which are nevertheless fundamental for the consolidation of its 
epistemology. With these considerations in mind, it may be concluded that, firstly, 
Graphic Language is not present in Brazilian schools in a legitimate form, even though 
its actions are set out not only within the legal parameters of education but also in its 
public policies. Secondly, it may be stated that design also constructs our cultural 
material through ‘veiled’ agents, as in the case herein studied, the teachers, who use 
design unconsciously throughout their professional lives.  
 

Key words: Information Design, Graphic Language and Teacher Training  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Esta pesquisa propõe seu campo de discussão nas fronteiras entre as disciplinas de 

Design, mais propriamente do Design Gráfico, e de Educação. Esta abordagem está vinculada 

ao universo de pesquisa do Projeto Ensina Design: a introdução de conteúdos de Design 

Gráfico no ensino fundamental brasileiro, coordenado pela professora Solange Coutinho do 

Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Brasil.  

O que esta pesquisa evidencia é que o ensino da Linguagem Gráfica (LG) se apresenta 

como um caso limite no âmbito da educação fundamental brasileira, considerando os diversos 

atores (os alunos, os professores e os gestores da política educacional) e os objetos 

mediadores do aprendizado desse processo (os artefatos educacionais). O nosso recorte será 

na atuação do professor das licenciaturas, entendendo este papel de forma que englobe as 

metodologias de design, ou seja, o professor como gerador de informação visual. 

Evidenciamos ainda a abrangência das questões relacionadas à linguagem visual, 

discutindo a hipótese de que a inserção intencional de conteúdos de design gráfico, mais 

precisamente os advindos do campo da linguagem gráfica1 (verbal, pictórica e esquemática), 

na formação de docentes contribuirá para o desenvolvimento do corpo teórico que possa atuar 

na busca de ferramentas para a superação desse problema.  

Na perspectiva de pensarmos que a introdução de conteúdos provenientes do design 

gráfico na formação do professor pode ser estudada através do viés da interdisciplinaridade, 

tomamos como pressuposto o entendimento da professora Rita Couto (PUC-RJ), de que o 

design brasileiro fez e faz a construção do seu corpo teórico em virtude da adoção da ação 

interdisciplinar como uma prática para se atualizar, delimitar, alargar, ou confrontar seus 

conceitos (COUTO, 1997), e, desse modo, estabelecer a interpolação de saberes. 

O movimento interdisciplinar, que agora parte do design para a educação, se articula 

com a possibilidade de construir uma estrutura argumentativa que favoreça e aproxime a 

discussão dos conceitos de cultura visual e experiência visual no contexto da sala de aula, 

com a intenção de possibilitar o desenvolvimento de um arcabouço teórico, que favoreça as 

duas áreas, e alinhave ações efetivas, conjuntas e parceiras, entre o design e as práticas 

educacionais, incluindo os seus métodos, de forma a colaborar na concepção, na organização 

informacional e na configuração de artefatos educacionais.  

                                                 
1 Adotaremos os conceitos propostos por Twyman (1979: 118), sendo ‘gráfico’ aquilo que é desenhado ou feito 
visível em resposta a decisões conscientes e ‘linguagem’ como o veículo de comunicação. 
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E, como nosso foco é discutir o design em contraponto com a educação, precisamos 

nos cercar de critérios ao propormos essa introdução de conteúdos de design instrucional e 

gráfico na formação dos professores das licenciaturas. Esclarecemos que não se trata de um 

processo de reciclagem de conhecimentos, visto que, formalmente, esse conteúdo nunca foi 

apresentado aos professores, mas, sim, de criarmos um novo panorama acadêmico para 

levarmos a discussão rumo ao amadurecimento do papel do professor frente a nossa condição 

de cidadãos pós-modernos.  

Inserir conteúdos de design na grade curricular não deve soar como uma intromissão, e 

fazemos essa ponderação por nos apercebermos que as epistemologias educacionais há muito 

se apoderaram das estruturas do pensamento social, focando no entendimento do professor e 

das questões relacionadas à sua formação, frente a perspectivas capitalistas. Já o design, por 

ter sua condição epistemológica estabelecida nas denotações comuns aos conteúdos da 

estética, começou a criar epistemologia própria a partir da pós-modernidade.  

O que propomos aqui é sairmos desse fragmento histórico-científico estético e nos 

dirigirmos à discussão do design no que lhe é singular, no que o torna uma disciplina partícipe 

da construção do pensamento social, através do design instrucional e/ou educativo. E fazemos 

isso quando nos apropriamos do design e expomo-lo como um conteúdo de formação, não 

apenas para designers, e o confrontamos interdisciplinarmente, com análises e críticas, junto 

às questões sociais que lhe são pertinentes. No caso aqui estudado, o design em confronto 

com a estrutura educacional para docentes. E quando nos propomos a fazer isso, estamos 

criando uma estrutura para discutirmos quais das suas arquiteturas de conhecimento são 

formadoras da chamada cultura visual.  

Sendo assim, nossa investigação consiste numa contribuição para a ampliação das 

epistemologias pertencentes ao design, através da adoção da sua visão como uma disciplina 

social, e fazemos isso estabelecendo uma relação triangular entre o design, a educação e o 

papel social do professor.      

Coutinho & Vanderlei (2003) afirmam que, seja de forma gráfica ou informacional, o 

design possui as ferramentas necessárias para construir mensagens visuais que evitem a 

ambigüidade e otimizem o processo de compreensão de seu significado. Neste sentido, 

discutiremos sobre como o design atua na sociedade, formando profissionais e contribuindo 

para a cultura visual, as linguagens visuais e a inteligência visual dos indivíduos em geral.  

De posse dessas afirmações podemos abrir a discussão de que o professor, ao se 

apropriar de recursos oriundos do universo do design, será um interlocutor consciente no que 

se refere aos processos de desenvolvimento da cultura visual, das diversas linguagens que ao 
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se articular com os indivíduos a constroem, fornecendo novos significados aos diversos 

símbolos que as compõem.  

 

1.1 OBJETO E OBJETIVOS DO ESTUDO  

 

Para um direcionamento eficiente da nossa ação de pesquisa e do seu 

desenvolvimento, apresentamos a seguir o objeto de estudo e os objetivos almejados.  

 

1.1.1 Objeto de Estudo  

 

O objeto do presente estudo consiste no uso da linguagem gráfica no universo da sala 

de aula brasileira.     

 

1.1.2 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral desse trabalho é discutir a introdução de conteúdos de design gráfico 

para professores das licenciaturas. 

 

1.1.3 Objetivos Específicos  

 

a) Compreender o papel do professor na sala de aula como sujeito gerador de 

informações visuais;  

b) Entender o design como disciplina facilitadora na mediação da relação 

ensino/aprendizagem;  

c) Analisar a imagem em sua condição pós-moderna no âmbito da educação;  

d) Avaliar a cultura visual e os processos pedagógicos brasileiros;  

e) Discutir o design como um fenômeno do social.  

 

1.2 HIPÓTESE DA PESQUISA  

 

O problema de pesquisa, aqui desenvolvida, emerge de uma realidade limite no âmbito 

da educação brasileira, que é o uso da linguagem gráfica em sala de aula. Esta linguagem 

gráfica será descrita com maior profundidade e a luz das pesquisas do projeto Ensina Design 

no ponto 2 do trabalho.  
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Para uma melhor compreensão do problema e do contexto do qual ele emerge 

apresentamos a Figura 1, que foi elaborada de acordo com a proposta de Booth, Colomb & 

Williams (2005: 65), no que se refere ao ciclo que um problema prático deve percorrer para 

ser considerado um problema de pesquisa. 

 

Figura 1 – Descrição do Ciclo do Problema de Pesquisa  

 

Tendo como base o gráfico acima, entendemos que o nosso tópico de estudo é o 

design da informação e a sua interface com a educação, ou seja, a linguagem gráfica na sala 

de aula. A investigação sobre a forma como os professores das licenciaturas em geral lidam 

com a linguagem gráfica neste contexto, nos proporcionará um fundamento lógico para que 

possamos entender como o design da informação pode contribuir na prática educacional das 

licenciaturas.  

De acordo com os argumentos expostos e para atingirmos os objetivos propostos, 

trazemos como hipótese a ser confrontada pela crítica científica a questão de que a introdução 

de conteúdos de design gráfico na formação de professores de licenciaturas contribuirá para a 

criação de uma estrutura argumentativa teórica e prática que favoreça o ensino legítimo da 

linguagem gráfica na sala de aula. Esta hipótese será comprovada através dos dados coletados 

e sua análise posterior.  

 

 

 



 19 

1.3 ESTRUTURA DA PESQUISA (QUADRO REFERENCIAL TEÓRICO)  

 

Esta pesquisa trabalha com três dimensões teóricas de atuação: a primeira é de 

configuração (design gráfico); a segunda, de operação (educação brasileira); e a terceira, a 

temporal (contexto sócio-político e cultural).  

Por meio deste quadro, evidenciamos as outras relações de conteúdos que aqui serão 

abordados e que, apesar de não se configurarem como entes diretos para a formação do 

arcabouço teórico da nossa discussão, contribuíram para a sua formação. Eles são a 

interdisciplinaridade, as questões teóricas do espírito do sujeito pós-moderno e o pensamento 

dos teóricos clássicos e contemporâneos da sociologia da educação. Com o conceito de 

interdisciplinaridade determinamos o caminho e o padrão da ação que a pesquisa emprega; o 

conceito de pós-modernismo nos fornece o entendimento de que o design forma a sua 

epistemologia através do espírito desse tipo de sujeito; e a sociologia da educação contribui 

com o entendimento do design como narrativa teórica também formadora do pensamento 

social. 

Podemos, ainda, ponderar que nos dias atuais o design possui o desafio de criar 

campos de interação com outras áreas de conhecimento. No que diz respeito às produções 

acadêmicas que transcorrem pela interface do design e da educação, Coutinho & Freire 

(2007:245) concordam que as 

 

 Investigações que abordem estudos neste campo de sombreamento (no 
sentido positivo) poderão beneficiar de maneira significativa à qualidade do 
ensino através da visão sistemática, organizacional e prospectiva própria da 
atividade do design da informação.  

 

E complementam,   

 

Atribuições estas que possibilitam diagnosticar e identificar problemas, 
avaliar e analisar situações de uso, e propor a otimização dos sistemas 
informacionais (instrucionais, comunicacionais, hierárquicos, estruturais, 
entre outros) dos produtos educacionais.  

 

Entretanto, esta inter-relação ainda é tímida, se considerarmos a produção científica 

verificada, e este projeto visa contribuir para alargar as esferas de conhecimento que a 

configuram esta área.   

A seguir apresentamos o Quadro Referencial Teórico proposto para a inserção de 

conteúdos de design na formação de professores das licenciaturas (Figura 2). É bom lembrar 
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que os assuntos apresentados no quadro serão abordados no transcorrer do texto, de acordo 

com o viés solicitado pela pesquisa, e que as suas abrangências decorrem das necessidades 

encontradas nas etapas do estudo bibliográfico e do estudo de campo e análise de dados, e não 

ultrapassarão os limites de metodologia e prática.  

 
Figura 2 – Estrutura do Referencial Teórico da Pesquisa 

 

Para melhor compreensão, o texto será dividido, como se segue: no ponto 1, 

trabalhamos a introdução ao tema, apresentando o objeto de estudo, os objetivos desejados e a 

metodologia empregada, no intuito de introduzir o leitor no universo da pesquisa e dos nossos 

entendimentos sobre ele; No ponto 2, abordamos a dimensão teórica de configuração, que 

trata do campo teórico no qual se conforma a pesquisa - o design da informação -, com foco 

na linguagem gráfica. Apresentamos a descrição a partir do ponto de vista de sua 

configuração como estrutura teórica formadora do pensamento gráfico e a sua análise do 

ponto de vista do seu uso em sala de aula. No ponto 3, descrevemos a dimensão teórico-
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temporal que, ao ser delimitada, evidencia a atuação dos fatores condicionantes sócio-

políticos e culturais do contexto social. No ponto 4, discorremos sobre a dimensão teórica 

operacional que trata do campo prático de atuação a pesquisa no âmbito da educação 

brasileira, mas com foco na legislação vigente que regula o ensino do que permeia a formação 

da cultura visual dos brasileiros e, na legislação pedagógica, configura a formação do 

professor.  

A análise da pesquisa será descrita no ponto 5, deste trabalho. A metodologia da 

pesquisa de campo possui uma abordagem qualitativa, cujos passos são a obtenção de dados, 

através de fontes secundárias e primárias. Como fonte secundária será efetuada a pesquisa 

bibliográfica; como fonte primaria privilegiaremos a coleta de dados na pesquisa de campo: o 

experimento piloto; o focus group, com professores especialistas em design e não-

especialistas das licenciaturas; e a análise dos dados coletados, com a utilização da técnica de 

Análise do Discurso. 

Como fonte de dados primários, analisamos os seguintes documentos legais e 

políticos: a Leis de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96); os Parâmetros Curriculares 

Nacional (PCN); Os projetos de Lei PL nº 741/07 e PL nº 1696/07, que inserem o design 

como conteúdo na educação formal da escola brasileira; e as Diretrizes Curriculares Nacional 

da Educação Básica (em seus diversos níveis). De forma secundária colaboram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE); os programas do Governo Federal Mais Educação e 

Mais Cultura; o programa Computador para Todos e o Programa Nacional de Informática na 

Educação e o Portal da Inclusão Digital (PROINFO). 

Apresentamos, ainda, um breve panorama do uso da imagem nos currículos dos 

professores de Expressão Gráfica, Matemática e Química e dos cursos de Licenciatura em 

História, Biologia, Física e Pedagogia da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. Esta 

pesquisa verificou que o design, mais precisamente a linguagem gráfica, é um conteúdo que 

não faz parte das estruturas escolares brasileiras de maneira legítima, a sua ação não está 

descrita nos parâmetros legais da educação, nem em sua política pública. E fazemos essa 

observação a partir da prática dos professores das licenciaturas, cujo uso da linguagem gráfica 

é freqüente, mas não consciente, na sua ação profissional. 

E concluímos a pesquisa, alertando para uma tomada de consciência sobre a ação 

social do design, considerando, primordialmente, a importância do mapeamento dos agentes 

velados que atuam na produção da nossa cultura material para que ela seja uma ação 

consciente e produtora de bens culturais, que atuam a nosso favor.  
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2. DIMENSÃO TEÓRICA DE CONFIGURAÇÃO: DESIGN DA INFORMAÇÃO 

 

Neste capítulo, discutiremos sobre a dimensão teórica de configuração, ou seja, 

faremos a delimitação do campo de atuação da nossa pesquisa dentro de um universo maior 

que é o Design da Informação. Nele também apresentamos a Linguagem Gráfica como nosso 

objeto de pesquisa.  

Ao falarmos da dimensão teórica de configuração estaremos abordando os conteúdos 

específicos do universo do design, no qual se configuram as considerações aqui expressas. A 

partir de definições que nos ajudam a circunscrever teoricamente os conteúdos de design 

abordados, delimitamos o nosso universo de pesquisa ao design da informação (design 

instrucional) obtendo, deste modo, o arcabouço teórico necessário para interpolar design e 

educação, tomando como parâmetro o papel social do professor.  

 

2.1 DESIGN GRÁFICO, DESIGN DA INFORMAÇÃO E LINGUAGEM GRÁFICA 

 

Tratamos de um conteúdo que literalmente está na frente de nossos olhos, no caminho 

que o nosso olhar percorre ao se deparar com os objetos que produzem a nossa cultura 

material, com as letras que a escrevemos e, assim, com a sociedade e seus valores 

representativos, agora, da nossa cultura imaterial que construímos com os tantos artefatos 

produzidos e com as relações que temos com eles.  

A narrativa teórica que apresentamos a seguir é fruto de um exame aprofundado do 

conteúdo científico produzido pelo projeto de pesquisa Ensina Design: a introdução de 

conteúdos de Design Gráfico no currículo do ensino fundamental brasileiro, do qual essa 

pesquisa faz parte. Neste caso, a pesquisa é uma frente de investigação na busca por uma 

relação legítima no ensino da linguagem gráfica no Brasil. E o que expomos no presente 

texto, se configura como um recorte de um universo investigatório mais amplo delimitado 

pelo Ensina Design.  

O nosso intuito é ratificar dois aspectos, sendo o primeiro, a contextualização teórica 

que serviu como ponto de partida para as nossas próprias proposições; e o segundo, a 

descrição dos ambientes pelos quais transcorre a investigação, cujo foco é na ação do 

professor, evidenciando a sua realidade prática da sala de aula.  

Neste sentido, cunhamos o pensamento crítico de vários pesquisadores, cujo conjunto 

de argumentos configura um panorama crítico-realístico do trinômio: 1) ambiente escolar e 

suas mensagens visuais, 2) artefatos escolares mediadores do processo de aprendizagem e, 3) 
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atores sociais deste contexto (alunos, professores e gestores). O alinhavo metodológico foi 

desenvolvido por Coutinho e colaboradores (1998, 2003, 2004, 2007) e se configuram como 

fundamentação teórica basilar para o prosseguimento das nossas críticas.  

Como comentado anteriormente, esta pesquisa situa-se na zona de intersecção que 

existe entre o design e a educação, como demonstra a Figura 3, seguinte:  

 

 

Figura 3 – Zona de Interseção Design/Educação. 

 

Para Design, adotamos o conceito de Fontoura (2002: 68): 

 

O design é um amplo campo que envolve e para o qual convergem diferentes 
disciplinas. Ele pode ser visto como uma atividade, como um processo ou 
entendido em termos dos seus resultados tangíveis. Ele pode ser visto como 
uma função de gestão de projetos, como atividade projetual, como atividade 
conceitual, ou ainda como um fenômeno cultural. É tido como um meio para 
adicionar valor às coisas produzidas pelo homem e também como um 
veículo para as mudanças sociais e políticas.  

 

E para Design da Informação, adotamos o conceito do grupo de pesquisa em Design 

da Informação da UFPE de que é a área do design que estuda os aspectos sintáticos, 

semânticos e pragmáticos dos sistemas de informação, observando a contextualização, 

planejamento e produção de interfaces gráficas da informação, assim como a aquisição da 

informação por seu público-alvo. 

 Para a definição de Linguagem Gráfica, seguimos as considerações de Coutinho & 

Freire (2007) e adotamos os conceitos propostos por Twyman (1979:118) estabelecendo 
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“como ‘gráfico’ aquilo que é desenhado ou feito visível em resposta a decisões conscientes e 

‘linguagem’ como o veículo de comunicação”.  

 Para melhor evidenciar o que definiu como Linguagem Gráfica, Twyman (1985) 

organizou a linguagem em um esquema descritivo do ponto de vista da linguística e do design 

gráfico para entendermos como ela se estrutura como pode ser observado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Definição de Linguagem Gráfica 

 

Goldsmith (1979) aponta que a linguagem gráfica opera em três níveis semióticos. O 

primeiro é o nível sintático que trabalha os componentes lingüísticos (vocábulos) e suas 

inter-relações (disposição e combinação); o segundo é o nível semântico que trabalha o 

significado (compreensão) dos componentes lingüísticos e suas relações e como os elementos 

visuais juntos adquirem significado; e por ultimo o nível pragmático que trabalha a 

linguagem gráfica como elemento de interação sócio-cultural, ou seja, a geração e uso dos 

elementos gráficos como comunicadores - estudo do uso – dependente das conversões 

socioculturais e das características individuais.  

Com base nestas definições, a pesquisa se situa de acordo com o esquema expresso na 

Figura 5: 
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Figura 5 - Configuração da Linguagem Gráfica 

 

É importante ressaltar que no âmbito desta pesquisa o design é compreendido como 

narrativa que também atua no campo da comunicação, fazendo com que as mensagens visuais 

se tornem entes colaborativos nesse processo. Sobre a questão da comunicação, Wanderley 

(2006:18) nos esclarece: 

 

A comunicação é um processo de transmissão de mensagens, ocorrendo 
através das diversas formas de linguagens, como a linguagem gestual 
(através de gestos e expressões faciais), a verbal-falada (através da fala, com 
palavras e frases) e a gráfica. Esta engloba a linguagem pictórica (com 
imagens e símbolos visuais), a verbal-escrita (registro e codificação gráfica 
da linguagem verbal-falada) e a esquemática (com marcas gráficas não 
sendo nem números, letras nem imagens).  

  

 Entretanto, devemos explicar que na concepção de Wanderley (2006) a linguagem 

gestual é aquela apontada por Twyman (1985) como não-gráfica; a verbal-falada é aquela 

representada como oral/verbal; a verbal-escrita é a gráfica/verbal, e as outras definições 

assemelham-se àquelas propostas por Twyman.  

 Entendemos, portanto, ser apropriado somarmos o conceito de linguagem já proposto 

por Twyman (1979) – a linguagem como o veículo de comunicação – com o conceito de 

linguagem proposto por Nunes (2006), onde a linguagem é pensada como uma ferramenta de 

comunicação, de transmissão de idéias, de interação social, e a sua compreensão passa, 

necessariamente, pela inclusão de fatores até então considerados externos à linguagem, tais 

como o meio ambiente, contexto de uso, fatores sociais e culturais. Nunes (2006) ainda 

declara que:  

 

[J1] Comentário: Qual a 
página? 
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O século XX pode ser definido como o século das linguagens. É nele que a 
problemática da linguagem assume uma posição contundente, em função da 
sua importância na produção do conhecimento, bem como do seu papel na 
delimitação dos critérios de validade das teorias científicas.  

 

 Twyman (1985:248-249) quando planejando ou organizando a informação, afirma que 

o “originador” deve ter em mente as necessidades do usuário sua bagagem cultural, 

experiência prévia e repertório. Ele sugere, ainda, que o estudo da linguagem gráfica deve ser 

considerado dentro de uma estrutura (rede) operacional, e identifica algumas variáveis: a) 

propósito; b) conteúdo informacional; c) essência da informação; d) configuração das 

diferentes formas de organizar os elementos gráficos da linguagem espacialmente; e) modo; f) 

meios de produção (que envolve media e tecnologia); g) investimentos disponíveis 

(financeiros, temporais, humanos); h) idade, habilidade, treinamento, interesse, circunstância 

de uso – em termos de contexto e condições de leitura.  

 Twyman aponta que essas são as condições e as variáveis a serem equacionadas 

sempre que a linguagem gráfica for utilizada. Portanto, tanto Twyman quanto Nunes alertam 

para outros fatores, ou seja, para além daqueles intrínsecos à própria Linguagem Gráfica.  

 Por outro lado, Citelli (2004) nos aproxima da questão da amplitude que as linguagens 

assumem hoje e é enfático quando coloca que “é verdade que nas duas ultimas décadas tem-se 

questionado intensamente seja a figura do professor que dita unidirecionalmente a aula seja o 

alheamento às novas linguagens”. (CITELLI, 2004:33)      

A linguagem entendida através da soma destas visões nos dará subsídios para as 

discussões propostas e contribuirá para qualificar o conhecimento no que Coutinho & Lopes 

(2008) denominam de zona híbrida que existe entre o Design, arcabouço teórico de onde 

emanam os conceitos de linguagem gráfica, e a Educação.  

Para tecer melhor este panorama sobre o contexto Design da Informação e Educação, e 

nos apropriarmos de melhor forma desse universo, vale a pena observar o fato de que a sua 

inter-relação, na atmosfera acadêmica, é ainda muito inerme, conforme fala das autoras: 

 

Se levarmos em conta à produção científica na área, tomando como exemplo 
os Congressos Internacionais de Design da Informação – Recife (2003) e 
São Paulo (2005). A presença da área temática da Educação nos dois eventos 
demonstra o olhar analítico e indutivo de seus organizadores vislumbrando a 
importância da mesma para o país. Todavia, ao fazermos um apanhado das 
comunicações nestes eventos verifica-se que esta área é ainda acanhada 
quando comparada às demais. Aproximadamente 15% das comunicações 
referem-se ao papel do design da informação na educação e, em sua maioria, 
trata-se de questões relativas às novas tecnologias. (Coutinho & Freire, 
2007: 245-246). 
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Mesmo ao fazermos uma pequena atualização e tomarmos como referência o P&D 

2006 e 2008 e o SBDI 2007 veremos que esse argumento ainda se mantém verossímil e o que 

encontramos é a manutenção do percentual já exposto. Este texto justifica empreender 

esforços na busca por entender melhor que conteúdos e aspectos da Linguagem Gráfica estão 

presentes na formação do professor brasileiro e a forma como isso se dá.    

 

2.1.1 A Linguagem Gráfica (LG) e o Projeto Ensina Design: a introdução de conteúdos 

de Design Gráfico no currículo do ensino fundamental brasileiro  

 

 Nas escolas brasileiras de ensino fundamental, sejam elas públicas ou privadas, há um 

grande número de sujeitos que passam por um processo de aprendizado da linguagem gráfica. 

Entretanto, não parece ser suficiente para o pleno uso de suas habilidades no sentido de 

desenvolverem uma ação eficaz como produção de mensagens visuais ou estruturas gráficas 

que sejam necessárias para o seu uso no cotidiano e em ações futuras.  

 Miranda (2006) comprova este problema quando apresenta a inabilidade de adultos e 

crianças como sujeitos produtores de mapas. Em seu estudo, a autora demonstra que uma 

atividade tão simples, como gerar um mapa do tipo sketch maps,2 a partir de dois pontos 

referenciais (de partida e de chegada) se torna uma ação de difícil entendimento, não 

chegando, algumas vezes, ao resultado esperado.   

Outros estudos (DARRAS, 1996, 2001, 2004; COUTINHO & FORMIGA, 2004; 

MIRANDA, 2006) colaboram para mostrar essa ineficiência educacional gráfica indicando 

que nas escolas as crianças e os adolescentes consomem mais informações visuais do que 

produzem e que os adultos possuem uma competência para o desenho semelhante ao das 

crianças e adolescentes. 

O comportamento gráfico do adulto ‘não-iniciado’, foi analisado por Darras (1996), a 

partir de um experimento realizado na França com 20 alunos de uma escola, entre 9 e 10 anos, 

e com 30 professores secundários em formação contínua. Todos tinham que retratar 

graficamente a mesma situação espacial descrita pelas instruções.  

Os desenhos foram misturados e apresentados a dois outros adultos que separaram os 

desenhos das crianças e dos adultos. Nesta classificação surgiu a necessidade de criar uma 

categoria para os desenhos que não foram identificados como produzidos por criança ou 

                                                 
2 Sketch map: produções cartográficas sem planejamento prévio (Miranda, 2006).  
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adulto – os indeterminados. Os resultados demonstraram que apenas 15% dos desenhos foram 

considerados executado por adultos, 15% indeterminado e os 70% restantes agrupados como 

desenhos infantis. 

Darras (2001) levanta a questão se existe realmente um caráter ‘artístico’ no desenho 

infantil ou se a criança realiza, na verdade, tentativas comunicacionais. Apesar desse e de 

outros questionamentos, são poucos os estudos dedicados à observação da produção gráfica 

de adultos ‘não-iniciados’ nas práticas do desenho, principalmente, quando se trata do 

professor primário. Aparentemente as produções destes adultos estão mais próximas das 

produções das crianças, compartilhando a atmosfera familiar e a tendência ao estereotipo. 

Para explicar esse ponto são levantadas questões e justificativas. Entre elas, três se 

destacam, sendo consideradas orientadoras por Darras (2001): por que eles não são artistas? 

Por que eles não possuem dons? Por que eles não conseguem reproduzir melhor o que vêem? 

Os mais metafísicos falam em desigualdade de dons e diferença de aptidões, os construtivistas 

falam das falhas na formação e da educação, enquanto os naturalistas culpam o desvio adulto 

das tendências espontâneas na infância.  

Darras (2004:106), no entanto, aponta que “abordagens críticas que testam à 

inteligência demonstram que o desempenho visual e espacial é sensível às mudanças no 

ambiente cultural”. E, embora a escola seja parte deste ambiente cultural, permanece não 

reconhecendo essas transformações.  

As habilidades e o conhecimento visual e espacial nem sempre são desenvolvidos na 

educação escolar. O autor pondera que quando comparamos o fluxo e a intensidade de 

informação visual e espacial, presentes na escola e fora dela, fica óbvio que o sistema 

educacional não está contribuindo para o desenvolvimento desses aspectos.  O que é estranho 

já que os jovens “consomem” informações gráficas.  

Para ilustrar, Darras (2004:107) apresenta um quadro (Tabela 1) que envolve 

disciplinas básicas de aguns currículos da França e do Japão, demonstrando as áreas 

relevantes para a comunicação visual: geometria para a matemática; cartografia para a 

geografia e geologia; estudos documentais para a história; anatomia para a biologia, etc.  

 

Tabela 1. – Disciplinas Escolares Básicas (currículos da França e do Japão) 

Disciplines Subject Use Practise 
Specific 

training 
Types 

Mathematics Geometry average important important drawing 

Geography / Geology Cartography important average average drawing 
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History Documentation important low low various 

Biology Anatomy, etc. important average low drawing 

Physics / Chemistry Schematics average average low drawing 

Economy Statistics important average average graphs 

Technology Industrial Design average important important drawing 

Languages Documents average rare no one various 

Visual Arts History of Art, Studio Art etc. important important low various 

Fonte: (Darras, 2004:107) 

 

Mesmo com a constatação de que a contribuição do sistema educacional é frágil no 

que diz respeito ao estímulo do desenvolvimento gráfico, entende-se que a sistematização de 

um conhecimento específico focado na compreensão, utilização e criação das informações 

visuais permitirá que os alunos tenham um desempenho cognitivo mais adequado às suas 

reais necessidades na sociedade atual.  

Portanto, podemos trazer essa discussão no que nos concerne, no sentido de que tanto 

alunos quanto professores não são preparados adequadamente, apesar do grande número de 

informação visual que consomem e produzem em sala de aula. 

 

2.1.1.1 A contribuição dos artefatos escolares para a cultura visual 

 

  Apoiando-nos, ainda, na perspectiva educacional do Ensina Design, verificamos que 

Coutinho & Freire (2007) descrevem a experiência de análise das imagens utilizadas em 

livros didáticos de ensino da língua portuguesa para crianças da 2a série do ensino 

fundamental e demonstram que o contexto referente aos Livros Didáticos também é 

problemático no que se refere ao uso da linguagem gráfica. 

 O método consistiu em trabalhar com 40 crianças de escolas do Recife, onde vinte 

delas compuseram o grupo experimental, cujas imagens testadas estavam dentro do contexto 

do exercício do livro, e as outras vinte compuseram o grupo controle, cujas imagens foram 

testadas isoladamente. Os livros utilizados foram os adotados na 2ª série do Ensino 

Fundamental: Língua Portuguesa 2, da Editora Ártica; Viver e Aprender – Português 2, da 

Editora Saraiva; e Descobrindo a Gramática 2, da editora FTD.  

 Após o experimento guiado por um método descritivo, as autoras concluíram que 

muitas das imagens testadas apresentavam algum tipo de problema que comprometia a sua 

eficácia, sua compreensão e consequente resolução dos exercícios. Outro problema referia-se 
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às informações são solicitadas pelos autores, que muitas vezes exigia dos alunos a 

representação do conceito que envolvia a imagem e não do que ela realmente representava. E, 

por fim, as autoras relataram a questão de que sugiram evidências do não respeito ao 

repertório imagético de uma criança de 2a série. 

Desse modo, podemos inferir que há um panorama que revela uma incongruência 

entre conteúdo/significado em relação às imagens trabalhadas na sala de aula de ensino 

fundamental, que tanto afeta o aluno, pois não permite a sua compreensão eficaz da atividade, 

como afeta o professor, que terá uma grande dificuldade de prever esse tipo de problema.  

Outro aspecto que as pesquisadoras evidenciaram é o fato de que o livro do professor 

sempre vem acompanhado da resposta. O que significa dizer que o próprio professor, muitas 

vezes, não avalia o grau de comprometimento que tal atividade apresenta, acarretando para ele 

uma dificuldade muito maior do que aquela a qual o seu aluno está exposto no exercício.  

Retiramos deste experimento a evidência que o contexto referente aos livros didáticos 

é problemático no que se refere à Linguagem Gráfica adotada nessa amostragem de livros 

escolares, porque demonstra que a presença da linguagem gráfica nos artefatos mediadores da 

formação do pensamento dos sujeitos está presente de forma intrínseca. Mas, como o seu uso 

não é regulamentado/legitimado pelos processos e métodos que desenvolvem esse legado, a 

sua função passa despercebida e essa não percepção é geradora de um ruído na relação 

ensino/aprendizagem. Acarretando com isso um alto custo intelectual para as futuras 

gerações.  

 

2.1.1.2 O ambiente escolar do ponto de vista das mensagens visuais 

 

Qual o universo imagético que compõe o ambiente escolar? Como descrever, do ponto 

de vista da percepção do design, o local onde as crianças têm contato direto e permanente com 

uma infinidade de estímulos visuais?  

Podemos citar como exemplos artefatos diversos como os avisos de atividades, os 

murais, os cartazes, a sinalização da própria escola, os quadros negros, enfim, toda uma gama 

de objetos visuais que articulam a criação com o ambiente de ensino no qual ela está inserida, 

com as ações, propostas pedagógicas e estrutura escolar que a escola proporciona. 

No intuito de avaliar o repertório visual nesse contexto, Coutinho & Vanderlei (2003) 

desenvolveram um estudo analítico acerca das mensagens visuais encontradas em 24 escolas 

do Recife que, de certa forma, desenvolvem intrínseca e extrinsecamente a cultura visual dos 
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seus alunos. É importante salientar que as conclusões por elas enunciadas são parametrizadas 

segundo os conceitos de Dondis (1997), Fabris (1973) e Twyman (1979).  

As autoras constataram que o universo de uso da linguagem gráfica é restrito no 

ambiente educacional, mesmo havendo um número considerável de mensagens visuais 

expostas. O uso restringe-se aos modos de simbolização verbo-numérico e pictórico, de 

configuração não-linear interrompido. Faz-se pouco uso de gráficos, mapas, matrizes, 

diagramas – pertencentes ao universo da linguagem gráfica esquemática. Tampouco se 

utilizam as configurações lineares puras ou não-lineares abertas, nos termos apresentados por 

Twyman (1979).  

Elas assinalaram ainda que, em muitos casos, o uso da linguagem pictórica 

(ilustrações) possui um conteúdo que não adiciona significado ao texto, passando a funcionar 

apenas como um elemento decorativo (por exemplo: flores, folhagens, etc.).  Outra questão 

encontrada diz respeito à recorrência de mensagens apresentando imagens estereotipadas (a 

figura do índio americano para identificar o dia do índio nacional) (COUTINHO & 

VANDERLEI, 2003: s/n). 

O trabalho destas autoras constata que existem inúmeras possibilidades de utilização 

dos métodos de configuração e modos de simbolização do uso da Linguagem Gráfica ainda 

não explorados nas mensagens no ambiente escolar.  

Miranda & Coutinho (2005) apresentam os resultado de experimentos em que 

constatam que as mensagens visuais chegam às crianças de forma inadequada. Nesse caso, 

especificamente, existe o problema da ‘humanização’ dos objetos, uma prática recorrente na 

criação de artefatos gráficos pelos professores para os seus alunos, do tipo boca, olhos ou 

nariz na representação de objetos como bule, copo, etc.  

É importante ressaltar que Coutinho (1998), em seu modelo para análise do processo 

de desenho de observação de crianças em fase escolar, denomina de não-componentes dos 

objetos, esses elementos “humanizadores”. No extenso e laborioso experimento longitudinal 

que envolveu crianças de 5 a 12 anos na Inglaterra, Brasil e França esta ocorrência se dá 

principalmente com as crianças brasileiras, em comparação com as demais. 

Ainda em relação ao ambiente escolar, no âmbito da arte/educação, Barbosa (1991:12) 

é contundente quando afirma que: 

 

As únicas imagens na sala de aula são as imagens ruins dos livros didáticos, 
as imagens das folhas de colorir, e no melhor dos casos, as imagens 
produzidas pelas próprias crianças [...] Mesmo nas escolas particulares mais 
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caras a imagem não é usada nas salas de aula de arte. Elas lecionam arte sem 
oferecer a possibilidade de ver. É como ensinar a ler sem livros. 

 

E, assim, demonstra que as crianças ficam à revelia do repertório imagético do 

professor. Neste contexto, é válido questionarmos se esse professor tem preparo e 

aparelhagem didática adequados para se sentir seguro e apto no ensino das imagens. Sabendo 

que o professor necessita dessa bagagem para direcionar o ensino/aprendizagem dos seus 

alunos, precisamos repensar a formulação de conteúdos educacionais infantis no que se refere 

ao ensino da Linguagem Gráfica. 

Outras questões, subjacentes a esta, se apresentam: como criar e avaliar os estímulos 

visuais vivenciados na escola? O que fazer para desenvolver a capacidade cognitiva das 

crianças através de práticas escolares associadas ao estudo da linguagem gráfica? Que 

conteúdo didático é possível sistematizar para superar esse panorama? Como adaptar tais 

conteúdos para as salas de aula nas escolas de ensino fundamental brasileiras? E quem será o 

profissional que conduzirá este processo de aprendizagem? 

As respostas adequadas para essas e outras perguntas não são simples, e foi na 

tentativa de respondê-las que efetuamos esta pesquisa, aprofundando os estudos sobre os 

vários componentes práticos e teóricos do design gráfico e da informação, associado ao 

conhecimento da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) que veremos no ponto seguinte desta dissertação. 

Nossa escolha residiu no papel do professor de licenciaturas em geral pelo fato de que 

ele é o profissional responsável por introduzir ‘formalmente’ conteúdos de informação visual, 

mesmo inconsciente de tal papel, formando outros atores neste imbricado sistema, 

principalmente os ligados às áreas de educação.  

 

2.2 ALFABETIZAÇÕES: A PLURALIDADE CONTEMPORÂNEA DAS LINGUAGENS  

 

Na primeira parte deste capítulo fizemos um diagnóstico do uso da linguagem gráfica 

no contexto da escola brasileira para evidenciar seu comportamento frente ao uso da 

linguagem gráfica como suporte das relações de comunicação e, consequentemente, no que 

ela afeta a condição de ensino/aprendizagem no que se refere à formatação desse processo.  

Entretanto, nosso estudo estaria incompleto se não analisássemos a escola através do 

pensamento contemporâneo da pluralidade das linguagens como ferramenta cognitiva para o 

estabelecimento da relação de ensino/aprendizagem. É por isso que acreditamos que inserir a 
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linguagem gráfica não se trata de um processo acadêmico isolado, mas, acima de tudo, uma 

reflexão sobre os saberes e o aprender contemporâneo.  

E, do ponto de vista fenomenológico, podemos refletir sobre o fato de que a sociedade 

está migrando, aceleradamente, da relação cognitiva polarizada no texto e na fala, para uma 

mais plural, onde a imagem é incorporada naturalmente como um ente construtivo da 

comunicação, informação e instrução para o aprendizado.              

Desta forma, traremos neste item de cinco momentos colaborativos à nossa pesquisa, 

no que diz respeito ao entendimento da incorporação do conceito de pluralidade de formações 

primárias num novo desenho, a fim de engendrarmos as várias maneiras de aprendermos a 

aprender, e que acreditamos, aos poucos, vá se configurando no pensamento educacional 

vigente nos próximos anos.    

Trouxemos então o processo de alfabetização de acordo com uma classificação que 

especifica os tipos de conhecimentos aos quais as pessoas devem ser introduzidas, por meios 

de sistemas de formação continua para que a educação não se torne um processo exclusivo ou 

minimamente inclusivo, e sim um processo contemporâneo de ensino dos saberes que atuam 

de fato na nossa formação. 

Contudo, devemos entender que o que fica mais evidente nessas alfabetizações é o seu 

sentido político, ou seja, o seu entendimento como germe deflagrador da criação de políticas 

públicas educacionais.   

É importante frisar que nas cinco definições, que traremos em seguida e que nos falam 

dos ‘tipos de alfabetização’, os respectivos autores consideram que ler, escrever e contar são 

pontos de partida de um processo muito maior que é a adequação das pessoas a consequente 

complexidade e pluralidade que é o espírito do sujeito contemporâneo/pós-moderno. 

Precisamos ainda entender esse processo perdendo as possíveis ingenuidades que o 

bom senso possa nos fazer ter, e entender que nessas alfabetizações  

 

A pluralidade pode insinuar visão confusa e dispersa, mas representa a 
realidade de uma vida em sociedade marcada, cada vez mais, por 
perspectivas e situações que variam muito e mantém-se em mudança 
constante, sem deixar de observar que, por traz, rugem campos de força que 
empoderam mais a uns que a outros na sociedade. (DEMO, 2007:549). 

 

É bom lembrar que estas alfabetizações são propostas como forma de se diminuírem 

os focos de exclusão social, nas diversas áreas de conhecimento que os nossos tantos saberes 

produzem, com a finalidade de que o conhecimento seja, cada vez mais, acessível.  
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No entanto, devemos ter como norte discursivo o fato de que, apesar de todo esse 

diálogo ter-se iniciado através da palavra ‘revolução’, a ótica capitalista de ensino permanece, 

baseada no lucro e na relação de desigualdade entre os diversos setores sociais que ela mesma 

produz. Cada vez mais, portanto, torna-se imprescindível nos apoiarmos em idéias, 

principalmente no setor da educação, que contribuam para que haja uma crítica científica e 

coletiva a essa ordem e assim se favoreça o caminho da igualdade social. Nesta suposta nova 

ordem, Demo (2007) e Martin (2006) apresentam:  

 

a) A alfabetização em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), já aparece de 

forma muito incipiente na LDBEN, e um pouco mais amadurecida nas Diretrizes para 

formação de professores. Ela consiste em que  

 

É o interesse, atitude e habilidade dos indivíduos de apropriadamente usar 
tecnologia digital e ferramentas de comunicação para acessar manejar, 
integrar e avaliar informação, construir novo conhecimento e comunicar-se 
com os outros com o objetivo de participar ativamente na sociedade. 
(DEMO, 2007:548; MARTIN, 2006:11)  

 

Esse tipo de alfabetização se caracteriza por trabalhar a introdução de conteúdos 

desenhados com o foco na associação das ferramentas de tecnologia da informação, com os 

diversos métodos de comunicação trabalhando em favor da construção do conhecimento e 

usando diversas linguagens como suporte, principalmente as que envolvem a inteligência 

visual dos indivíduos e compreendem um processo de sobreposição de ações que devem ser 

estimuladas, como aprender a manejar as ferramentas tecnológicas, através de práticas 

interativas e de avaliação e tomada de decisão para obtenção do conhecimento;  

 

b) A alfabetização tecnológica que, segundo Demo (2007: 548), é “a habilidade de 

usar, manejar, e entender a tecnologia. [...] supõe mais do que lidar com fatos e informação, 

abarcando a habilidade de sintetizar a informação em novos insights.” Ela já trabalha com a 

contribuição para o manejo direto de ferramentas, ambientes gráficos e o uso processual do 

hardware e software na esfera computacional. É à base da formação técnica na área;  

 

c) A alfabetização em informação está  

 

Voltada principalmente para Studet-to-Learning (aprendizagem centrada no 
estudante), considerada estratégia crucial de aprendizagem com base em 
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locais preferenciais como bibliotecas e comprometida com o cuidado 
ostensivo por parte dos professores com a aprendizagem do aluno (DEMO, 
2007:548; DEMO, 2004b). 

 

Demo e Martim complementam esta idéia, afirmando que este tipo de alfabetização 

 

Abrange conhecimentos das preocupações e necessidades de informação de 
cada qual e a habilidade de identificar, localizar, avaliar, organizar e 
efetivamente criar, usar e comunicar informação para dar conta de questões 
ou problemas à mão (DEMO, 2007:549; MARTIN, 2006:13). 

 

Podemos aqui considerar o curso de Ciência da Informação como a proposição de 

formação acadêmica, que de fato se estrutura para trabalhar os conteúdos informacionais nesta 

perspectiva;  

 

d) A alfabetização em mídia é, conforme (DEMO, 2007:549), a  

 

Capacidade de avaliar criticamente a mídia de massa e como atividade maior 
educacional e de pesquisas nos Estados Unidos e na Europa; nos Estados 
Unidos é assumida como uma série de competências de comunicação, 
incluindo habilidade de analisar, acessar, avaliar e comunicar informação 
sob muitas formas, impressas e não impressas; interdisciplinar por natureza, 
aplica-se ao manejo de ambientes eletrônicos e sempre em mudança 
acelerada, sendo sua prioridade mais fundamental a pensamento crítico.  

 

Trazendo este conteúdo para o nosso contexto é interessante narrar aqui à experiência 

de linguagem gráfica de uns professores do ensino fundamental, da rede municipal e estadual 

de ensino da cidade do Recife, que pedem aos alunos da alfabetização, ou seja, que estão em 

processo de letramento, que tragam para a sala de aula diversas embalagens com as quais eles 

tenham contato como café, leite, margarina, macarrão (exemplos dados pelas professoras) 

para que possam conhecer as variadas formas de representação das letras e, assim, efetivar o 

processo de escrita e leitura.  

No caso narrado acima, na verdade não há a alfabetização em mídia, porque não há a 

solicitação por parte do professor para que o aluno construa o pensamento crítico da 

embalagem, o seu universo de uso, ou qualquer outra crítica. As embalagens são trabalhadas 

apenas por conta do uso das letras, sílabas e palavras como foco principal da atividade.  

Este mesmo movimento evoca outra atividade, que é o uso de recortes de jornais e 

revistas nas aulas de Língua Portuguesa, também narrada por professoras do ensino 

fundamental, no mesmo experimento piloto. Neste caso sim, temos a presença de processos 
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utilizados na alfabetização em mídia, mesmo que o foco da atenção esteja na língua 

portuguesa, sendo solicitado ao aluno que faça uma crítica do conteúdo lido e apresentado em 

sala. De acordo com os professores, a atividade é desenvolvida a partir do segundo ciclo e, em 

alguns casos, ela é proposta somente com imagens e revistas em quadrinhos. 

 

e) A alfabetização visual foi  

 

Alavancada pelo poder da imagem visual, é fundamental para a 
aprendizagem no mundo atual e nutre-se principalmente da crítica da arte e 
da arte-educação; a página, em grande parte, vai sendo substituída pela tela 
como referência dominante de representação e comunicação, afetando 
profundamente a lógica e a semiótica da leitura; aos poucos torna-se 
expectativa comum que os textos sejam visualmente bem desenhados 
(DEMO, 2007: 549). (sic) 

 

A proposta é inserir conteúdos de design na formação dos professores de licenciatura, 

através de uma ação para a capacitação e não de um processo de reciclagem. Haja vista, que 

sabemos que estes conteúdos não foram apresentados formalmente aos professores e, assim 

sendo, não podem ser recuperados e/ou atualizados no seu significado.  

Entretanto, no rumo em que trabalhamos agora, em nossas considerações, buscamos 

traçar esse panorama a partir das condições filosóficas e intelectuais que a tecnologia assume 

no espírito humano, numa época em que a política de globalização foi assumida como supra-

estrutura pelo qual permeiam os diversos saberes. Delinear este cenário assume importância 

na medida em que possamos argumentar que o design, como um campo de narrativas teóricas 

e práticas, pode auxiliar no aprendizado ‘contemporâneo’, agindo como uma atividade 

intelectual suporte para que haja uma melhoria na mediação destes conhecimentos cada vez 

mais tão específico.  

Partindo do princípio de que nos propomos analisar determinados aspectos da 

educação brasileira, de forma que o design possa contribuir para a sua eficácia, cabe neste 

momento analisarmos o que já foi apresentado à luz do design. Isto significa aprofundarmos o 

conceito de alfabetização visual, visto que para se formar designer é preciso, antes de tudo, 

‘sofrer’ um processo de alfabetização visual.   
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2.2.1 Alfabetização visual e em mídias 

 

O pesquisador Pedro Demo (2007:551) reconhece que, na atualidade, “a alfabetização 

não só implica em encaixe lingüístico e social, mas igualmente que é um contínuo de níveis 

múltiplos e que, ao final das contas, aponta para a identidade cultural de cada um”. 

Com base nestas palavras, podemos entender então que a inserção dos conteúdos de 

design, discutido nesta dissertação, encontra-se no argumento de que a formação dos 

indivíduos é um ‘fazer contínuo de níveis múltiplos’, configurando-se assim como um dos 

tantos processos de sociabilização secundária pelos quais os indivíduos passam ao evoluírem 

intelectualmente na sociedade. O que destacamos, no entanto, é que, para atuar, esse processo 

precisa de controle dos parâmetros acadêmicos, tanto do ponto de vista dos conteúdos que o 

engendraram, quanto do indivíduo que sofrerá a ação oriunda dessa informação. 

Acreditamos também que falando nestas alfabetizações poderemos desenhar melhor o 

nosso objeto de pesquisa que é o uso da Linguagem Gráfica como conhecimento trabalhado 

de forma legítima na formação do professor.   

 

2.2.1.1Alfabetização Visual  

 

Discutirmos a alfabetização visual, tendo o professor como ponto de partida, é, antes 

de tudo, estarmos conscientes de que o termo ‘alfabetização’ não lhes é confortável. Os 

professores aos quais expomos o termo se sentiram inferiorizados. Muitos, por acharem que a 

ação de alfabetizar pressupõe alguém analfabeto. E do ponto de vista desses professores, e do 

nosso também, eles não são pessoas totalmente desconhecedoras deste assunto. 

Essa reação ao termo ‘alfabetização’ nos informou que o fato de que desse professores 

não terem passado por um aprendizado formal, não significa que não procuraram aprender, ao 

longo da sua formação, como se utilizar dos recursos gráficos, da linguagem gráfica e das 

hierarquias da informação, mesmo que empiricamente. 

Com base nesses argumentos, vislumbramos o fato de que, para a discussão futura de 

uma metodologia visual no sentido de introduzir conteúdos de design, não estaremos partindo 

do zero. Os professores, quando descobrem que os conteúdos de design podem auxiliá-lo na 

produção dos seus materiais e ainda contribuir para o estímulo do desenvolvimento da sua 

inteligência visual, se sentem empoderados desse conhecimento e o usam como parte 

construtiva de suas metodologias e práticas. Esses fatos foram observados no experimento 
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piloto, efetuado com professores da rede de ensino estadual e municipal e que está descrito 

em seus pormenores no item 5.2.2 do ponto5.  

De qualquer modo, aqui continuaremos a usar o termo alfabetização visual, pois o 

conjunto de argumentos e teorias científicas que se organizam numa bibliografia específica 

para defini-lo é de suma importância na formação do arcabouço epistemológico que subsidia 

esta pesquisa, mas fica o alerta para que, ao se capacitar o professor, a terminologia utilizada 

não sugira conceitos e metodologias que excluam os seus conhecimentos visuais prévios.  

A alfabetização visual nos foi apresentada através das considerações do pesquisador 

Pedro Demo. O autor ainda nos traz uma visão mais focada na história e na sua amplitude sob 

a ótica social. Este fato é de suma importância para nos situarmos nestas duas esferas e como 

a nossa abordagem epistemológica se dá pelo viés do design, achamos importante também 

analisá-la de forma mais detalhada através dos princípios da metodologia visual aplicada à 

prática profissional. 

Para tanto, apresentamos uma série de argumentações baseadas nas definições da 

pesquisadora em metodologias visuais Donis A. Dondis, que considera sujeitos visualmente 

alfabetizados aqueles que passaram por uma experiência visual metodológica que comporte 

“explorações, análises e definições” (DONDIS, 1997:5) estruturadas de forma que lhes 

permita ser aperfeiçoada ao máximo a sua capacidade de criar e de ler mensagens visuais.3   

Como nosso foco reside nos professores, cabe acrescentarmos que, no caso deles, 

também é importante trabalharmos rumo ao aperfeiçoamento do seu papel como mediador, 

entendendo mediação como circulação de significados das mensagens visuais 

(SILVERSTONE, 2002), de forma que esse entendimento abranja não só as mensagens 

visuais que ele e seus alunos criam (portanto, dentro da escola), mas também as que estão 

presentes fora do ambiente escolar.  

Ao abordarmos o conceito de alfabetização visual estamos também considerando os 

conceitos sobre inteligência visual, ou seja, sobre a nossa forma de ver, perceber, ler e 

reconhecer os objetos e formas que nos circundam e, mais ainda, que nos formam. É falarmos 

sobre a capacidade de articular a nossa percepção visual às mensagens visuais de forma que 

ampliemos o universo de possibilidades de sua compreensão. Assim sendo,  

 

                                                 
3 “Os dados visuais tem três níveis distintos e individuais: o input visual, que consiste de miríades de sistemas de 
símbolos; o material visual representacional, que identificamos no meio ambiente e podemos reproduzir através 
do desenho, da pintura, da escultura, do cinema; e a estrutura abstrata, a forma de tudo aquilo que vemos, seja 
natural ou resultado de uma composição para efeitos intencionais.” (DONDIS, 1997: 20) 
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A inteligência visual não é diferente da inteligência geral, e o controle dos 
elementos dos meios visuais apresenta os mesmos problemas que o domínio 
de outra habilidade qualquer. Esse domínio pressupõe que se saiba com que 
se trabalha, e de que modo se deve proceder. (DONDIS, 1997:136) 

 

Em razão dessas considerações, reforçamos o alerta de que, na esfera do conhecimento 

visual, o professor não é apresentado a estes domínios e habilidades de maneira formal, o que 

o faz contar apenas com a sua experiência e referência pessoal no uso de um conhecimento 

teorizado, qual seja a linguagem gráfica, que, por sua vez, é utilizado como estruturador de 

conceitos para o design. 

Tais considerações são postas para que entendamos que aproximar o professor das 

teorias e técnicas do alfabetismo visual é provocar um processo de “desenvolvimento de 

critérios que ultrapassem a resposta natural e os gostos e preferências pessoais ou 

condicionados” (DONDIS, 1997: 231), sendo um engenho intelectual que pode auxiliar o 

professor a, por exemplo, ser crítico diante da rotina de modismos e condicionamentos 

estéticos – no caso do Brasil, muito calcados na estética barroca, do ornamento, do exagero e 

da profusão de cores –.  

Dotado deste entendimento, o professor assume o caráter de um agente proativo e, 

portanto, colaborador na construção e/ou no desenvolvimento de ambientes, artefatos e, 

principalmente, na estruturação do pensamento visual voltado para educação.  

Pois, neste pensamento está intrínseco o fato de que, conhecendo a problemática dos 

diferentes níveis e formatos que o complexo escolar informação/conhecimento exige, os 

docentes conhecedores das metodologias visuais estarão munidos de parâmetros estáveis para, 

gradativamente, atuarem nesse contexto. E não apenas como meros expectadores.  

É preciso a consciência de que  

 

Ver é um fato natural do organismo humano; a percepção é um processo de 
capacitação. A prática do design tem um pouco haver com as duas coisas. 
Ouvir não implica na capacidade de escrever música, e, pelo mesmo motivo, 
o fato de ver não garante a ninguém a capacidade tornar compreensíveis e 
funcionais manifestações visuais (DONDIS, 1997:137). 

 

Sendo assim, oferecer ao professor a oportunidade de trabalhar a sua inteligência 

visual, na medida em que pudemos mapear o quanto ela pode ser estimulada ainda na sua 

formação, e o quanto ela é importante na sua atuação profissional, é provocar em todos os 

atores desse processo a reflexão sobre o fato de que saber ensinar com uma metodologia 
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visual não é saber desenhar, diagramar, ou criar mensagens visuais. Mesmo que criá-las seja a 

sua base comunicacional, ou seja, sua forma principal de se relacionar com os alunos.    

Portanto, quando refletimos sobre a inteligência visual, pensada como um conjunto de 

conhecimentos que devem ser estimulados e assim vivenciados em um campo profissional, a 

compreendemos, basicamente, através de dois momentos criativos distintos que são a ‘tomada 

de decisão’ e o ‘controle do conteúdo’. Pensar a inteligência visual pelo viés da ‘tomada de 

decisão’ e do ‘controle do conteúdo’ nos leva a questionar: será que o professor, visto que é 

ele o grande responsável por sua capacitação visual, tem o arcabouço processual e 

instrumental necessário para decidir e ter o controle da informação visual que produz? 

Esse despreparo do professor para se relacionar com a linguagem gráfica se dá desde a 

base na educação brasileira, ou seja, nas relações de ensino / aprendizagem na formação do 

professor e que se reflete futuramente na formação dos seus alunos, construindo, assim, a 

história da Linguagem Gráfica no Brasil.  

 

2.2.1.2 Alfabetismo Visual, Inteligência Visual e Design 

 

Quando relacionamos esses argumentos ao design, de maneira mais aprofundada 

temos que “a inspiração súbita e irracional não é uma força aceitável no design. O 

planejamento cuidadoso, a indagação intelectual e o conhecimento técnico são necessários no 

design e no pré-planejamento visual”. (DONDIS, 1997:136) E isso pode ser oferecido ao 

professor de forma que ele se sinta participe da construção desse conhecimento e desse 

aspecto da nossa sociedade. 

É preciso considerar ainda que “entre os dois, elementos e técnicas, e os múltiplos 

meios que oferecem ao designer, há um número realmente ilimitado de opções para o controle 

do conteúdo” (DONDIS, 1997:137). Os professores podem com esse conhecimento fazer o 

repasse dessa metodologia a seus artefatos e por consequência aos seus alunos. 

Sendo assim, acreditamos em consonância com Dondis (1997:231) que  

 

A inteligência visual aumenta o efeito da inteligência humana, amplia o 
espírito criativo. Não se trata apenas de uma necessidade, mas, felizmente, 
de uma promessa de enriquecimento humano para o futuro. Por isso o seu 
estímulo e desenvolvimento sistemático e formativo devem ser previsto aos 
professores, e sua formação já deveria está sendo pensada através de 
recursos didáticos também focados nesse tipo de preparo intelectual.  
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Estes são alguns dos motivos pelo qual este estudo trabalha no intuito de que sejam 

introduzidos conteúdos de design na formação de professores de licenciatura por 

acreditarmos, assim como Dondis (1997), que “abrir o sistema educacional para que nele se 

introduza o alfabetismo visual, e responder à curiosidade já constituem um primeiro passo 

firme e decidido” na busca por uma condição mais contemporânea no que diz respeito às 

necessidades do tipo de inteligência que se vislumbra como condicionante nos próximos 

tempos. 

Mas sabemos que esse processo demanda tempo e esforço pessoal, ou seja, do 

interesse do próprio professor; de acadêmicos para que mais pessoas de áreas correlatas 

possam desenvolver técnicas, pedagogias e conteúdos adequados; e de políticos, pois esse 

processo precisa, antes de tudo, ser legitimado pelas instituições que planejam do ponto de 

vista filosófico a educação brasileira.  

É fato que “o mundo não atingiu um alto grau de alfabetismo verbal com rapidez e 

facilidade. Em muitos países, nem mesmo é uma realidade viável. No caso do alfabetismo 

visual, o problema não é diferente”. (DONDIS, 1997: 226) Mas também é fato que 

precisamos trabalhar esforçadamente rumo a que mais professores estejam cada vez menos 

amarrados à construção, leitura e mediação de mensagens visuais, com conhecimentos 

baseados apenas no tropeço espontâneo em técnicas de metodologias visuais – quando isso 

chega acontecer –, ou, o mais freqüente, na sua livre relação prática, de observação do entorno 

e do que ele o oferece como estímulo visual.      

Para concluirmos nosso pensamento retomamos Demo (2007), quando ele fala da 

página impressa como suporte visual. Em relação às metodologias de design, podemos 

entender que esta página impressa se expande para a figura do objeto e mais tarde do artefato 

(Figura 8), ou seja, para corpos de forma visível, que assumem valores e significados na 

sociedade. 

Estes nossos objetos podem ser entendidos como mediadores de um código maior que 

é a estrutura de valoração que eles assumem enquanto entes formais e representantes deste 

sistema intelectual de valores, tornando-se assim partícipes e construtores da história e 

memória das linguagens humanas. E aqui consideramos que o professor é um dos principais 

agentes nesse contexto.     

Mas, para tanto é necessário entender que  

 

Devemos buscar o alfabetismo visual em muitos lugares e de muitas 
maneiras, nos métodos de treinamento de artistas, na formação técnica de 
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artesãos, na teoria psicológica, na natureza do e no funcionamento 
fisiológico do próprio organismo humano (DONDIS, 1997:18). 

 

O Design é um dos conhecimentos que faz uso desse corpo de teorias e precisamos 

aproximá-lo do professor, para buscarmos um diálogo epistemológico que proporcione ao 

docente, desde a sua formação, o entendimento de si como sujeito atuante, como 

comunicador, desenvolvendo e ampliando o pensamento gráfico e visual.  

Em busca de uma forma de esquematizar nosso pensamento e resumir as informações 

que foram discutidas neste item, apresentamos o gráfico abaixo: 

 

 
Figura 6 – O Processo da Alfabetização Visual 

 

2.2.1.3 Alfabetização em Mídia 

 

Antes de falarmos sobre o que seria alfabetização em mídia e como ela pode ajudar no 

ensino da linguagem gráfica, é interessante discutimos dois pontos importantes e 

correlacionados ao significado do nosso tema: a mediação como um processo educativo e o 

professor como agente mediador nesse processo.   

É importante levarmos em conta, quando falamos em design, e podemos destacar 

como interessante àqueles pontos, que o processo de mediação abre possibilidades para um 
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vasto campo de significados, construídos por vários momentos desta mediação: o objeto que 

está sendo ‘traduzido’, a linguagem que este objeto suporta e os repertórios visuais dos 

professores e alunos.  

Sendo assim, podemos entender que a mediação (simbólica ou textual) como um 

processo que “implica o movimento de significado de um texto para outro, de um discurso 

para outro, de um evento para outro. Implica a constante transformação de significados, em 

grande e em pequena escala, importante e desimportante” (SILVERSTONE, 2002:33). 

Podemos entender também que a mediação, como um processo de construção da 

relação ensino/aprendizagem, pode se dá através de artefatos visuais, na medida em que eles, 

ao circularem em nossa sociedade, acabam individual e coletivamente, direta ou 

indiretamente, consciente ou inconscientemente determinando a sua função dotada de 

significados enquanto ente visual. 

Se atentarmos as palavras de Silverstone (2002) quando ele se refere a um objeto 

multimidiático – um programa de televisão qualquer –, podemos entender que “milhões de 

pessoas terão visto o programa; muitas terão gostado; e muitas terão incorporado a linguagem 

ao do seu significado em suas próprias compreensões de mundo” (Ibidem: 41) e isso também 

se aplica a mídia impressa e os artefatos visuais que ela produz. 

Desta forma, observamos que o universo da mídia produz diversos objetos que 

compõem um conjunto de entes que se apropriam de linguagens como a audiovisual, a 

gráfica, a musical, entre outras, para manifestar seus conteúdos e atuar na sociedade mediando 

significados. Alfabetizar-se midiaticamente é desmistificar esses significados, criticando-os e, 

principalmente, avaliando-os quanto ao seu real conteúdo informacional. É expor as possíveis 

construções de significados e significantes no tempo e espaço em que elas atuam na 

conformação do ideário, e na representação imagética dele, através do repertório visual que ali 

se consolida e nos marca historicamente.  

A alfabetização em mídia é um abalo proposital na relação de confiança entre o que é 

posto na rua, informado/comunicado, gerado pelos meios de comunicação em massa e 

vivenciado pelo público possível, com a finalidade de se obter uma observação arqueológica 

das diversas camadas de discurso que os compõem (FOUCAULT, 2002).  

Os objetos produzidos por estas relações multimidiáticas são visuais e, mais ainda, são 

sociais, passíveis da incorporação das intenções dos significados, na “medida em que 

avaliamos, ou não avaliamos, nossas imagens e nossas vidas em comparação com aquelas que 

vemos na tela.” (SILVERSTONE, 2002: 43) e nos demais suportes gráficos desse processo de 

comunicação.   
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Silverstone (2003:58) nos sugere, ainda, que “a alfabetização em mídia é mais 

necessária do que nunca, precisamente porque ela é fundamental para a construção de 

identidades, o senso de nós mesmos no mundo e nossa capacidade de agir dentro dele.”  

E Reis Junior complementa que  

 

A idéia de alfabetizar para a mídia é bastante corrente em meio às discussões 
acerca da educação para a mídia. A expressão é herdeira do paralelo com a 
suposta necessidade de domínio da leitura e da escrita posterior ao advento 
da prensa e da difusão do texto impresso (REIS JUNIOR, 2005:69). 

 

Nesta perspectiva, quando trazemos esse tema para ser discutido aqui, é porque a 

mediação, no seu processo, possibilita a incorporação, a idéia de que   

 

No momento em que os significados emergentes cruzam a soleira entre o 
mundo das vidas mediadas e o da mídia viva, no momento em que as 
agendas mudam e em que a televisão, neste caso, impõe suas próprias 
formas de trabalho, uma nova realidade, mediada, ergue-se do mar, 
rompendo a superfície de um conjunto de experiências e oferecendo, 
afirmando outras. (SILVERSTONE, 2002: 40). 

 

A critica desse processo estará garantida na medida em que ela possibilita o 

entendimento do espírito contemporâneo e confere aos participantes do seu processo 

construtivo a atenção devida às diversas expressões que pode alcançar. Inclusive visuais. E 

isto, “porque a mediação rompe os limites do textual e oferece descrições da realidade, assim 

como da textualidade. (...) Os significados mediados movem-se entre textos certamente, e 

através do tempo”. (SILVERSTONE, 2002:36-37) Acrescentamos que os textos estão 

presentes também nos artefatos visuais produzidos por este contexto. 

Em suma, alfabetizar em mídia é preparar professores e alunos para entenderem os 

diversos discursos (visuais e textuais) contidos nos objetos gráficos informacionais postos em 

circulação diariamente e que contêm em si as ações de registro tecnológico e de representação 

da Linguagem Gráfica dos reflexos da nossa sociedade.  

E é por sabermos que “a mediação (...) nunca é completa, sempre transformativa, e 

nunca, talvez, inteiramente satisfatória” (SILVERSTONE, 2002:35), que devemos nos 

preparar. E quando dizemos isso, destacamos enfaticamente a figura do professor para 

aprender também, utilizando os diversos suportes midiáticos como uma ferramenta 

contemporânea para tal processo.   
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Colaboram com este pensamento Citelli (2004) e Martín-Barbero (1996) que, em suas 

palavras, “contemporanizam” os principais fatores que desencadeiam esse processo de 

mudança na perspectiva educacional: 

  

Os meios de comunicação e as tecnologias da informação significam para 
escola em primeiro lugar isto: um desafio cultural, que torna visível a 
distância cada dia maior entre a cultura ensinada pelos professores e aquela 
outra aprendida pelos alunos. Pois os meios não só descentram a formas de 
transmissão e circulação do saber como também constituem um decisivo 
âmbito de socialização através dos mecanismos de identificação/projeção de 
estilos de vida, comportamentos, padrões de gosto. É apenas a partir da 
compreensão tecnicidade mediática como dimensão estratégica da cultura 
que a escola pode inserir-se nos processos de mudança que atravessam a 
nossa sociedade (Martín-Barbero, 1996:19, grifos do autor). 

 

Somadas às palavras de Martín-Barbero (1996) temos as de Orozco Goméz (1998) que 

é ainda mais enfático quanto à necessidade de uma mudança de comportamento relacionada 

ao que será educar em tempos em que a produção tecnológica afete as nossas formas de saber:  

 

Não adianta a tecnologia reforçar o processo educativo tradicional. É 
preciso, antes de mais nada, repensar a educação e repensá-la a partir dos 
próprios educandos e, a partir daí, pensar um novo desenho do processo 
educativo, ver o planejamento desse processo e verificar para que possa 
servir a tecnologia (OROZCO GOMÉZ, 1998: 79)  

 

Saber usar as tecnologias de informação e comunicação trouxe uma mudança de 

ordem social e proporções globais. Estas mudanças desencadearam, num efeito ‘tipo dominó’, 

novos processos de reordenação do comportamento do individuo para aprender e, com isso, 

novas transformações, tendo, assim, uma ação quase cíclica sobre os saberes, que desafiam a 

todos os interessados no aprender, e que, hoje, estão refletidos nas ações mais simples das 

nossas vidas.  

Reordenar uma sociedade, com suas estruturas de conhecimento há muito engendradas 

não é uma tarefa simples, nem possuímos hoje um horizonte visível e seguro para tal. O 

discurso sobre a mudança de postura em relação ao que se precisa aprender e ensinar na 

escola não é, ainda, um tema recorrente e de aceitação fácil. Mas, necessário, se quisermos 

dar o sentido humano a essas mudanças. Não são apenas máquinas ou apenas homens nesse 

processo. Mas, sim, o reflexo invertido de ambos.  

Pensar mudanças dessa monta no sistema educacional brasileiro é pensar em nos 

depararmos com as reais dificuldades da escola relacionadas à estrutura, equipamentos, 



 46 

suporte de conteúdos, didáticas e profissionais capacitados e, ainda, com a dificuldade maior: 

a falta de uma escola que, de fato, prepare o indivíduo para o trabalho e o ensine a pensar.  

Os números que falam sobre a quantidade de jovens que chegam aos últimos períodos 

escolares e não compreendem o que lêem, ou, pior, que nem sequer lêem, são 

demasiadamente preocupantes. A educação brasileira, hoje, apenas cumpre um dos seus 

propósitos: ter crianças e jovens na escola. Mas, se elas estão sendo educadas e preparadas 

para o saber, para o trabalho, ainda é um ponto que merece consideração e, sem dúvida, anos 

de ações políticas permanentes e eficazes.   

Quando falamos em educar no Brasil recaímos sobre um tema muito complexo para 

ser trabalhado em uma pesquisa desta natureza, porque aqui o contexto do ensinar/aprender 

não está apenas imbricado com as questões pertinentes a escola em si, ou às mudanças 

naturais na ordem social da inteligência dominante. Temas como a violência, a miséria e a 

falta de perspectiva para o trabalho, numa educação que foi pensada para preparar o individuo 

para o trabalho, são condicionantes de diversas estatísticas que perpassam a escola. 

Entre esses condicionantes destacamos os números da evasão escolar por conta da 

exploração do trabalho infantil, de jovens vitimados pela violência e tráfico de drogas, e da 

quantidade de alunos com distorção idade/série, entre outras tantas que se acumulam e que de 

fato contam o lado duro e inconsequente de uma política educacional de fachada.  

Entretanto, aqui fazemos uma ressalva no sentido de que o presente governo, e 

notadamente as ações atuais do Ministério da Educação e Cultura (MEC), na gestão Haddad, 

vem empreendendo esforços para a melhoria do quadro político educacional que perdurou 

alicerçado na política neoliberal. Um exemplo desta nova visão para a realidade escolar 

brasileira é o programa de Desenvolvimento da Educação  

Mas um ponto que nos chama a atenção é que independente de classe social estes 

jovens, quando têm acesso, se identificam com essas novas tecnologias do conhecimento 

(jogos, computadores, celulares, etc.) e é para este ponto que o professor deve está preparado.   

Concordamos com a crítica de Citelli quando ele nos diz que “o discurso pedagógico 

em exercício ignora a ‘escola paralela’, a despeito de serem os media fenômenos que falam 

não só aos alunos, mas também aos professores.” (CITELLI, 2004: 28, grifo do autor)  

A escola não pode mais deixar de fora de sua proposta educacional toda a vida 

informacional que se forma fora dela. Mais do que compreender uma dada matéria, o aluno 

cada vez mais precisará articulá-la com as suas vivências e experiências. As linguagens 

contemporâneas, meios intelectuais pelo qual trafegam tantos outros saberes, contribuem para 
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isso, para que todo esse processo ganhe sentido, e o aluno se construa como um cidadão 

crítico e apto para o trabalho.     

 

2.3 ALFABETIZAÇÃO VISUAL E ALFABETIZAÇÃO EM MÍDIAS: O PROFESSOR 

COMO GERADOR DE INFORMAÇÃO VISUAL 

 

Tendo estes dois processos educacionais (alfabetização visual e alfabetização em 

mídias) como pólos comparativos e o professor como ponto de convergência, para onde 

correm as nossas análises, temos o seguinte quadro: de um lado, os objetos de circulação com 

conteúdo informativo, para uso em massa, que ao se constituírem como tal, passam por um 

processo de elaboração que envolve a linguagem gráfica, como é o caso de toda a mídia 

impressa, por exemplo; Do outro, o professor que, em sua formação, não passa pela 

alfabetização visual, se apropria desses conteúdos através de matérias de jornais e revistas e 

os utiliza como entes mediadores na relação de ensino/aprendizagem com seus alunos.  

Sendo assim, nos cabe perguntar como o professor pode garantir que seu método é 

eficaz, se na sua formação não foi prevista uma alfabetização em mídia, nem visual? 

Sobre o que esta pergunta pode elucidar, Dondis (1997:17) nos esclarece que: 

 

Os recursos de comunicação que vêm sendo produzidos e usados com fins 
pedagógicos são apresentados com critérios muito deficientes para a 
avaliação e a comparação dos efeitos que produzem. O consumidor da maior 
parte dos meios de comunicação educacionais não seria capaz de identificar 
(para recorrermos a uma analogia com o alfabetismo verbal) um erro de 
grafia, uma frase incorretamente estruturada ou um tema mal formulado. O 
mesmo se pode quase sempre afirmar no que diz respeito à experiência dos 
meios manipuláveis. As únicas instruções para o uso de câmeras na 
elaboração de mensagens inteligentes procedem das tradições literárias, e 
não da estrutura e da integridade do modo visual em si. 

 

Desta forma, podemos analisar que se desejamos o professor como um sujeito gerador 

de informação visual frente a estes dois processos de alfabetização, temos que considerar três 

questões, abordadas de forma embrionária no experimento piloto. A primeira questão diz 

respeito à aptidão do profissional em fazer a crítica constante aos objetos visuais que são 

produzidos em massa, que comunicam valores crescentes em verticalidade e horizontalidade 

conceitual e que pode ir do espírito da nossa época, representado visualmente, até o discurso 

social que ali está refletido e do qual ele é agente de circulação e estabilização simbólica. O 

professor precisa ter acesso aos conteúdos que a alfabetização em mídia conserva, 
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proporcionando a ampliação da compreensão deste contexto até o ponto em que ele consiga 

mediar os possíveis conhecimentos cujo artefato guarde em seu contexto.  

A segunda questão indica que o profissional deve estar apto do ponto de vista da 

crítica visual, da relação com as diversas metodologias para a criação, e principalmente, da 

mediação na tradução dos tantos significados que as mensagens visuais podem assumir, a 

depender dos contextos trabalhados e cuja presença está nesse diversos tipos de objetos. O 

acesso, já na formação docente, aos processos e recursos intelectuais que a alfabetização 

visual oferece, como uma possível garantia de compressão e aprendizado da relação da sua 

função social, ou seja, a de transmitir e ensinar conhecimentos, e as mensagens visuais que 

conformam nossa sociedade. 

 E, por fim, a garantia crítica de uma aptidão prática e teórica na criação das 

mensagens visuais, e o entendimento de que ela auxilia na estruturação da relação 

ensino/aprendizagem, não só como linguagem suporte, mas sim como construtora da 

representação gráfica, formal, esquemática, entre outras, dos diversos discursos que 

constituem as práticas e o ideário social. Aqui mais especificamente falamos dos recursos 

intelectuais, teóricos e didáticos que o uso da Linguagem Gráfica, objeto deste estudo, pode 

proporcionar quando oferecida como conteúdo didático que auxilie na construção da 

formação dos professores.  

 

2.4 AS ALFABETIZAÇÕES COMO CONSEQUÊNCIA DA ERA DA INFORMAÇÃO 

 

O tema que abordamos como um tópico deste capítulo é motivado pelas questões que 

permeiam a revolução das tecnologias da informação e por nosso objeto de pesquisa a fim de 

que se esclareça o contexto pelo qual nossas reflexões estão pautadas.  

 

Dizem-nos que estamos no meio de uma revolução tecnológica (o que é 
verdade, pelo menos para uma pequena parcela da população mundial) de 
amplas conseqüências, revolução na geração e disseminação de informação. 
Novas tecnologias, novas mídias, cada vez mais convergentes pelo 
mecanismo da digitalização, então transformando o tempo e o espaço sociais 
e culturais (SILVERSTONE, 2002:45 -46) 

 

Já Citelli (2004) complementa essas reflexões:  

 

Estamos diante do que alguns teóricos chamam de Era da Informação, que 
possui alcances transterritorial, capacidade de redução do tempo de tráfego 
das ocorrências, permanência e imaterialidade. Tais circunstâncias geram 
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novos processos de apreensão, convivência e circulação de eventos 
disponibilizados pelos recursos comunicacionais (CITELLI, 2004:19) 

 

Esse processo afeta a sociedade, pois promove também mudança nos paradigmas que 

atuam na estrutura da educação, tanto em níveis nacionais quanto mundiais.  

Para falarmos em Tecnologia da Informação, se faz necessário compreender que nós 

brasileiros somos resultado de uma política educacional voltada para formar para o trabalho, 

cujas bases legais já assumem uma postura fundamentada na adequação a essa nova realidade 

‘revolucionária’ e informacional, mesmo que de forma ainda incipiente, e que carrega em suas 

ações práticas, contradições fortemente agravadas pela dificuldade econômica e profunda 

desigualdade social que ainda caracterizam o Brasil. 

Estamos conscientes que apenas uma parcela da população mundial é agente nesse 

processo de mudanças. Processo este em que a informação é a principal moeda de troca, 

oscilando entre ser um conteúdo artificial e ser aquele que rompe com essa barreira e se 

configura em ação que potencialmente será conhecimento. Neste sentido, os professores estão 

inseridos na parcela que terá acesso a estes conteúdos, podendo agir conscientemente frente a 

essa realidade.  

O professor que está imerso nessa realidade deve se perguntar:  

 

O que vou fazer com todo esse poder computacional? Se toda a minha 
informação é personalizada, como vou aprender algo novo? Quem vai pagar 
pelo novo tipo de escola e retreinar os professores (ou encontra novos 
empregos para eles quando forem embora?) (SILVERSTONE, 2002:46- 47). 

 

As discussões aqui apresentadas reforçam a idéia de que hoje se faz necessário aos 

professores a apropriação de conteúdos que os permitam a consciência de que o seu papel 

supera o modelo moderno, de transmissor de ensinamentos empoderadado pela imagem da 

onisciência. E, atualmente, já se volta para outro horizonte, de mediação de conhecimentos, 

onde o docente pode, “em grande parte, substituir aulas por tarefas de aprendizagem que 

exige do aprendiz interação comunitária em ambiente de alfabetização visual, cooperativa e 

acadêmica” (DEMO, 2007:550), lembrando que aplicamos esta perspectiva principalmente 

em relação ao ambiente gráfico e virtual, que deve agregar-se a sala de aula cada dia mais.  

Então, refletir sobre estas considerações, ainda na sua formação, permite ao professor 

um campo mais amplo e atual de didáticas aplicadas à sala de aula. É importante frisar que, 

por conta dessa reordenação da inteligência coletiva em sociedade, os papéis, hoje definidos, 

estão estremecidos pelas novas especulações intelectuais que agora tentam se consolidar como 
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realidade, hora reforçando as contradições já existentes, hora como solução mágica para o 

bem estar social.  

Silverstone (2002: 52) nos alerta que: 

 

As tecnologias da mídia podem ser vistas como cultura [...] como produto de 
uma indústria cultural e como objeto da cultura mais ou menos motivada, 
mais ou menos determinante, marcada pelo engaste de tecnologias nas 
estruturas do capitalismo. 

 

É uma discussão, portanto, que se forma a partir de questões da mesma estrutura que 

deflagra suas idiossincrasias. Por isso, corroboramos a crítica feita pelo autor, que diz: 

 

É fundamentalmente uma crítica da tecnologia como cultura, e da tecnologia 
como cultura impensável fora das estruturas políticas e econômicas, 
sobretudo econômicas, que a contêm, e, sobre cuja bigorna sua produção 
diária é forjada. (SILVERSTONE, 2002: 53) 

 

Quando propomos que o professor deva imergir na realidade plural das alfabetizações, 

como uma possível garantia de uma prática docente alicerçada nas questões contemporâneas 

que o envolvem, é uma forma de evidenciar o que Silverstone (2002: 60) sugere:  

 

Precisamos compreender a tecnologia, especialmente nossas tecnologias [...] 
da informação, justamente nesse contexto, a fim de apreender as sutilezas, o 
poder e as conseqüências da mudança tecnológica. Pois as tecnologias são 
coisas sociais, impregnadas pelo simbólico e vulneráveis aos paradoxos e 
contradições eternas da vida social, tanto em sua criação como em seu uso.  

 

E, principalmente, por que é importante que se destaque que não vemos estas 

proposições aqui especuladas, a formulação de respostas, um tanto urgentes, e eficazes às 

principais questões sociais que também atuam na nossa realidade educacional, através de 

mecanismos idiossincráticos como a violência, a fome, a desigualdade social entre outras 

tantas mazelas. 

Consideramos que a grande maioria dos professores lida com estes problemas sociais, 

ou pelo menos com o reflexo deles na escola, por meio da informação (visual) que circula 

dentro e fora do ambiente escolar e com o uso das linguagens que ora apontamos como de 

grande importância que sejam formalmente trabalhadas na escola, alertando para o fato de 

que, cada vez mais, é através destas linguagens que se refletem a relação de 

ensino/aprendizagem dos seus alunos. 
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2.4.1 A Evolução do Conceito de Artefato 

 

Neste tópico, apresentamos a discussão dos vários modelos de alfabetizações, 

apostando que o design pode se inserir neles por meio de variadas formas. Para finalizá-lo 

tecemos considerações sobre design, entendendo-o como uma relação de métodos e práticas 

que são utilizadas rumo a um ajuste humano às diversas possibilidades que o pensamento 

artificial sugere. 

Para melhor discutirmos este ponto apresentaremos a Figura 7 que foi elaborada para 

demonstrar a representação gráfica de um conceito: o da ampliação da idéia de objeto, 

partindo do senso comum e somando a ele diversos conceitos acadêmicos até chegarmos a um 

entendimento mais amplo e contemporâneo do que é artefato. Este esquema foi elaborado 

tendo como base a observação da nossa experiência e de vários amigos que fizeram o 

percurso de graduação e mestrado em design, no período de 10 anos (1998 – 2008). 

Entretanto, destacamos aqui o fato de que esta graduação e mestrado foram cursados no 

Departamento de Design da UFPE,4 e a atuação profissional em Recife, ou seja, dentro de um 

contexto formado, em sua maioria, por profissionais egressos desse mesmo departamento.  

 

 

Figura 7 – Percurso Objeto/Artefato Visual na Perspectiva do Designer 

 

                                                 
4 O mestrado em design foi implantado na Universidade Federal de Pernambuco em 2003. É preciso esclarecer 
que este gráfico descreve uma trajetória que não é determinista a todos os designers formados por esta instituição 
de ensino. Principalmente, hoje que o programa já tem 5 anos de atuação. Foi possível observar que os alunos 
fazem este percurso ainda dentro da graduação, mas achamos importante para este trabalho representar dessa 
forma o ponto de partida de uma discussão que permeia todo o nosso projeto.  
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Este gráfico está aqui apresentado porque, durante o experimento piloto, muitos 

professores utilizaram a palavra artefato,5 para construir frases do tipo: “hoje, o artefato 

educacional não reflete as nossas características regionais.” Indagamos se, de fato, naquela 

fala, estariam embutidos os conceitos que nós designers incorporamos a palavra artefato ao 

longo do tempo? Se na fala do professor artefato refletia o entendimento do artificial? Em 

caso positivo, o que seria este artificial dentro do universo do professor? 

Todavia, na medida em que aproximamos o universo do professor às nossas 

considerações, observamos que o conceito de artefato pode ser partilhado por ambas às 

profissões e, como no design, ele se amplia e se incorpora às atividades das práticas 

profissionais, esse conceito de artefato cada vez mais assume a forma dos entes e objetos 

educacionais.  

Neste ponto, definimos o contexto no qual trabalhamos o design, o que nos permitiu 

mapear as diversas possibilidades que ele assume quando contextualizado sob a ótica do 

processo da alfabetização visual, para a formação de professores.  

 

 

                                                 
5 Torna-se relevante ponderar sobre o uso corriqueiro de uma palavra e o seu uso no âmbito acadêmico-
profissional, quando a ela é incorporada uma gama específica de significados que atuam conformando um 
conceito e não apenas como código escrito de determinado objeto, se essa possibilidade exclusivista existir.   



 53 

3. DIMENSÃO TEMPORAL: CONDICIONANTES SOCIAIS, POLÍTICOS E 

CULTURAIS 

 

Este ponto consiste num panorama que subsidia nossas discussões, afim de que 

possamos mapear o contexto dos condicionantes sócio-políticos e culturais que permeiam e 

constroem nosso arcabouço teórico. Abordamos a dimensão temporal na qual delimitamos 

estes condicionantes, que atuam formando o contexto social em que pesquisamos. 

Destacamos duas questões basilares do ponto: a primeira, diz respeito ao fato de que 

trabalhamos considerando o espírito do sujeito pós-moderno ou, atualizando, contemporâneo; 

e a segunda, ao fato de que a cultura que mais notadamente caracteriza o design, é a cultura 

material.  

É importante esclarecer que os temas aqui referidos, devido ao grande encadeamento 

de suas implicações na sociedade, se constituem ponto de partida para investigações 

científicas em si profundas. Entretanto, aqui fizemos um recorte, através da transversalidade 

que cada uma destas idéias nos permite de forma a auxiliar no desenvolvimento de uma 

abordagem teórica mais aprofundada para esta investigação.  

Os conceitos aqui discutidos permearão todo o texto nos demais capítulos, neste ponto, 

eles serão apresentados de forma a esclarecer e justificar a sua necessidade, formando desta 

forma um leito para discussão posterior.  

Tais condicionantes sócio-políticos e culturais colaboram como estruturas de 

pensamento suportes que atuam na formação de uma base científica que fortalece as questões 

contemporâneas dos saberes, aqui discutidos, a fim de constituir o ideário que conforma o 

nosso objeto de pesquisa (a linguagem gráfica) e o seu uso. Este foco tem o objetivo de 

compreender o que, em nossa sociedade, condiciona a hibridização do design e da educação. 

Como o campo de ação científica e social destes conhecimentos é bastante vasto, 

fizemos um recorte bibliográfico partindo do entendimento de que as idéias que formulariam 

este contexto estariam apoiadas no que eles constroem, ou seja, às reflexões e implicações que 

são transversais ao design, e não no tema em si. 

A maior consequência disso é o fato de que temos, de um lado, um referencial 

bibliográfico bastante reduzido, perdendo, portanto, em quantidade de teóricos para 

simularmos um jogo de idéias acadêmicas, mas, por outro, temos argumentos que nos faz 

ganhar em qualidade por serem bastante incisivos, e que foram determinantes para a 

formulação do caminho em que nossas idéias ganharam sentido, ao longo destes quase dois 

anos de pesquisa.  
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Os temas aqui tratados foram os parâmetros introdutórios que definiram a necessidade 

dos conteúdos da Análise do Discurso, para a constituição da estrutura de análise dos dados – 

apresentados e discutidos, respectivamente, nos pontos 4 e 5 desta dissertação –, de forma que 

a nossa abordagem fosse qualitativa e não quantitativa e, principalmente, para que nossas 

discussões recaíssem sobre uma crítica ao ensino que temos hoje no Brasil, nos fatores que o 

afetam na sua externalidade e que o fazem ser incapaz de suprir às necessidades reais dos 

brasileiros.   

 

3.1 A INTERDISCIPLINARIDADE COMO AÇÃO CIENTÍFICA PARA CONSTRUÇÃO 

DO CONHECIMENTO 

 

Discutir design e educação é uma realidade que nos faz confrontar com o 

entendimento de que precisaremos construir caminhos sólidos que liguem de maneira 

concreta estas duas áreas de conhecimento. Criar essa ponte, do nosso ponto de vista, deve ir 

além de se estabelecerem relações mutualistas baseadas nas ações de troca, parceria ou 

sobreposições de idéias.  

O que trabalhamos aqui é uma ação científica para a construção de um conhecimento 

que retornará a sociedade, cujo impacto, por ora, é impreciso, mas, com alguma certeza de 

que, para tanto, podemos utilizar ações interdisciplinares para o desenvolvimento de uma 

abordagem educacional, visando à capacitação do docente para a produção de informação 

visual.  

E, principalmente para a produção de informação visual que tem como cenário base, a 

sala de aula. Nela, os professores desenvolvem atividades que lhe conferem o papel de agente 

multiplicador dos saberes. Essa afirmação agrega um sentido ainda maior se analisamos o 

professor como um profissional que está cada vez mais envolvido no processo de construção 

da nossa cultura visual.  

A isso somarmos a afirmativa de Couto (1997), já mencionada na introdução, de que o 

design brasileiro fez e faz a construção do seu corpo teórico em virtude da adoção da ação 

interdisciplinar como uma prática para se atualizar, delimitar, alargar, ou checar seus 

conceitos. Temos ai um entendimento teórico que favorece a nossa argumentação.  

Mesmo não existindo uma definição formal finalizada para a interdisciplinaridade, o 

que se pode observar é a contribuição que essa ação gera ambos os campos de conhecimento, 

que interagem e partilham momentos comuns, acarretando um ganho significativo e afetivo, 
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no sentido que ambos se afetam, ou seja, são no momento científico seguinte, conhecimentos 

constituídos também por um e por outro. 

Podemos, assim, entender que a ação interdisciplinar é uma via de mão dupla quando 

o nosso objetivo final é o aprofundamento da narrativa científica. Vejam o que a pesquisadora 

revela em relação a esse tópico:  

 

Mesmo considerando os problemas de terminologia encontrados, o estudo 
que realizei deixou claro, para mim, o interesse social que as várias formas 
de trabalho interdisciplinar apresentam nas esferas da pesquisa, do ensino e 
da prática profissional, isto é, na geração do conhecimento, na transmissão 
do conhecimento e na aplicação do conhecimento. Apesar das diferenças de 
entendimento acerca dos requisitos indispensáveis para o estabelecimento de 
relações interdisciplinares, constatei um consenso, por parte dos autores 
estudados, sobre a importância de promover tais relações (COUTO, 
1997:36). 

 

Outro aspecto relevante ressaltado por Couto (Op. Cit.) é o fato de que a atitude 

interdisciplinar é a quebra de um pré-conceito, de uma formalidade pré-concebida do que é a 

ciência e seu uso, constituído, assim, um segundo ponto importante quando o contexto 

definido é trazer o design para a ação intelectual do professor.  

Se transpusermos estes argumentos para o contexto da sala de aula podemos entender 

que a nossa proposta é atualizar o papel do professor na perspectiva de mediador de 

conhecimentos. E fazemos isso por compreender a convivência dessa pluralidade de 

linguagens no ambiente externo ao educacional. Ele tem se apresentado, a cada dia, cada vez 

mais múltiplo do ponto de vista das novas mídias, que se apresentam como estrutura de 

suporte para a obtenção do conhecimento. Prossegue a autora: 

 

A interdisciplinaridade não é mais do que a intenção de pesquisar a 
realidade, em todas as suas relações e interconexões, através de um método 
integral de investigação. É o estudo conjunto, onde o conhecimento nasce 
interativamente, gerado que é em um nível qualitativamente diferente 
daquele existente em cada disciplina auxiliar (COUTO, 1997: 43). 

 

O que nos propomos a fazer quando introduzimos o conceito de interdisciplinaridade 

nessa pesquisa é entender a questão do professor na sala de aula “de uma forma mais 

abrangente, incluindo a intenção de pesquisar a realidade sob variados matizes” (COUTO, 

1997: 43). 

Não pretendemos com essa perspectiva formal de pesquisa estabelecer um padrão de 

comportamento contínuo, uniforme, mas, sim, um espaço aberto para criatividade como 
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componente de fundamental importância no estabelecimento de um novo campo de visão para 

o ensino brasileiro. 

Essa nova visão tem como objetivo abrir espaço para um futuro educacional eficiente, 

a partir de fatos e fatores científicos do design e da educação que se arranjam ora por 

semelhanças ou diferenças, ora por agrupamentos, ou ações isoladas e ora por contextos 

favoráveis e desfavoráveis. Mas, que possui na interdisciplinaridade uma trave de suporte – 

ligada ao contexto político educacional brasileiro – para a superação do problema do ensino 

da linguagem gráfica no Brasil.  

A finalidade desse movimento interdisciplinar, que agora parte do design para a 

educação, se articula com a possibilidade de se construir uma estrutura argumentativa que 

favoreça e aproxime a discussão dos conceitos de cultura visual do contexto da sala de aula, 

com a intenção de desenvolver uma estrutura teórica que colabore com as duas áreas e, assim, 

possa alinhavar uma ação efetiva e conjunta/parceira, entre o design e as práticas, métodos e 

artefatos educacionais.   

Desta forma, concluímos aqui com a seguinte afirmação de Couto: 

 

A interdisciplinaridade não é apenas um modismo. É uma forma de 
superação da divisão entre o domínio do pensamento teórico e o da ação 
informada [...] convém salientar que os problemas concernentes ao 
confronto, à aproximação e à possível integração dos múltiplos domínios da 
atividade humana, não se colocam apenas no plano do conhecimento ou da 
teorização, mas também, e talvez, sobretudo, no domínio da ação ou da 
intervenção efetiva no campo da realidade social e humana. (COUTO, 
1997:39-40). 

 

Portanto, discutir o design como uma ação interdisciplinar é analisá-lo frente à 

abrangência que ele assume enquanto fenômeno social, é tornar claro o que ele constrói, os 

personagens desse contexto, inclusive aqueles que não são tão claros, como é o caso dos 

professores.  

 

3.2 A CONDIÇÃO PÓSMODERNA DO DESIGN 

 

Dentro do processo de argumentação que já foi exposto podemos ressaltar o conceito 

de Cultura Visual – originário, aqui, da interação design/educação no qual podemos encontrar 

uma relação de pertinência ao conceito de Estética Cultural – mais amplo e proveniente da 

sociologia. Esse confronto de saberes nos força a criar um processo argumentativo que nos faz 

iniciar uma aproximação entre o Design e a Sociologia e que será desenvolvido neste item.  
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A aproximação torna evidente que estes conteúdos podem assumir um caráter 

colaborativo nessa empreitada para a mitigação desse contexto complexamente tripartido em: 

a) sujeitos inaptos à geração de informação visual; b) sociedade com um fluxo informacional 

crescente e multimidiático; e c) artefatos e mecanismos educacionais mediadores dessa 

relação ainda em estado bruto no uso da linguagem gráfica. 

Neste sentido, Coutinho (2007) ressalta a relação dos sujeitos com as mensagens 

visuais no seu cotidiano, ou seja, na sua vida em sociedade e, a partir disso, como se 

estabelece a sua relação com a linguagem gráfica:  

  

Nos deparamos com um intrincado processo de desenvolvimento das 
manifestações da linguagem gráfica, em suas múltiplas configurações, das 
mais simples, encontradas no universo das ruas e cidades, as plurimídia 
encontradas nos sistemas informacionais complexos. Uma proliferação de 
linguagens e com elas intricadas variáveis de comunicação (COUTINHO, 
2007:4). 

 

 Citelli (2004), a partir do contexto que nos introduz Coutinho (2007), faz uma 

abrangência desse panorama da vida social pós-moderna ou, podemos dizer, na 

contemporaneidade:  

 

Os canais de televisão informam praticamente em tempo real as oscilações 
da bolsa, o sobe e desce do dólar, mecanismos econômicos e financeiros 
sobre os quais temos pouco conhecimento, mas cujas oscilações podem nos 
alcançar a qualquer momento sob a forma do desemprego, do aumento da 
concentração de renda, da falência ou da pura condenação a incerteza. E, no 
centro deste processo, estão os computadores on-line, os telefonemas 
nervosos, as autorizações via fax, fechando empresas, quebrando bancos e 
gerando crises (CITELLI, 2004:20).  

 

Sendo assim, o que Coutinho (2006) nos traz à luz do design da informação e Citelli 

(2004) reforça com a incerteza que paira sobre nossas cabeças, tem correspondência no que 

Harvey (1992) estabelece como estética cultural pertinente à passagem da sociedade da sua 

condição moderna à pós-moderna.  

Em seu livro A Condição pós-moderna, Harvey (1992) faz uma revisão de críticos, 

pensadores e teóricos, não somente da sociologia, para justificar e criar um panorama sobre o 

que seria a vida e qual a estrutura do sentimento que move os sujeitos que são inerentes a essa 

condição sociológica. O argumento assim construído nos chama a atenção e justifica o elo 

entre o recorte do design, feito por Coutinho, e a sociologia, quando Harvey, ao extrair um 
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fragmento de Soft City de Jonathan Raban, o usa como um indicativo de como se estabelece a 

estrutura do sentimento para a condição pós-moderna:  

 Coutinho (2007: 4) complementa,  

 

Esta subjetiva corrente de signos culturais em conjunto com a avançada 
especialização da informação (como meio) criou uma ampla e emaranhada 
rede comunicacional. Os usos da linguagem gráfica são tantos quanto os nós 
e conexões dessa rede. 

 

 Por sua vez, Harvey usa, como complemento para fazer à descrição do cosmos urbano, 

um conceito, agora, de Condição Moderna para fazer o contraste e, mais uma vez, por em 

evidencia a relação do sujeito social com as imagens que produz como uma ação 

condicionadora para a estrutura social pós-moderna: 

 

À tese de que a cidade estava sendo vitimada por um sistema racionalizado e 
automatizado de produção e consumo de massa de bens materiais, Raban 
opôs a idéia de que, na prática, se tratava principalmente, da produção de 
signos e imagens (HARVEY, 1992:16).  

 

Ele ainda prossegue como definição de pós-moderno, 

 

Estamos agora no processo de despertar do pesadelo da modernidade, com 
sua razão manipuladora e seu fetiche de totalidade, para o pluralismo 
retornado do pós-moderno, essa gama heterogênea de estilos de vida e jogos 
de linguagem que renunciou ao impulso nostálgico de totalizar e legitimar a 
si mesmo. (HARVEY, 1992: 19) (grifo nosso)   

 

O argumento de Harvey (1992), quando confrontado com o nosso universo de 

pesquisa, retoma a questão que já vimos no ponto anterior, que é o fato de que essa 

pluralidade, presente no que articula o espírito do individuo contemporâneo com a sociedade, 

se reflete tanto na sua forma de assimilar, quanto de transmitir os saberes que nos formam, 

pelo fato de que eles nascem dessa maneira, pluralizados, e se preservam em sua essência.  

Sendo assim, a pluralidade das linguagens contemporâneas – outro ponto da fala de 

Harvey (1992) – e as consequentes formas de dominar o seu uso solicitam de quem pensa e 

faz a educação uma postura voltada para abarcá-la em sua estrutura de pensamento e ação. 

Diante destes pluralismos se abrem campos para discussões, independente de modismos 

acadêmicos da alta cultura, que enfatizam que, na atualidade, os sujeitos não recebem uma 

educação que desenvolva as capacidades cognoscitivas e aptidões intelectuais e que apenas 

alfabetizá-lo com letras e números supre as suas necessidades contemporâneas.  
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Portanto, se pretendemos abrir espaço para que a Linguagem Gráfica seja tratada em 

sala de aula como um conhecimento e não como ação que atua por pura experiência empírica 

(num contexto complexo que é o educar no Brasil), precisamos analisar a forma como se 

estabelece o processo educacional brasileiro, fazendo-o contrapor com estes conceitos de 

pluralismo de saberes e linguagens 

 Sendo assim, incluir design na educação formal de professores é uma ação que visa 

contribuir para uma nova escola. Pois, da mesma forma que alfabetizar, ou seja, introduzir 

conhecimentos básicos é hoje uma ação plural, incorporar as linguagens contemporâneas na 

escola é permitir e assumir a pluralidade como uma forma de condução dos saberes e a 

mediação como ação educativa.  

Diante disso, e retomando o pensamento de Harvey (1992), será que podemos fazer 

algumas indagações que, em seu cerne, indiquem uma ponte com as abordagens teóricas do 

design, de forma a abrangê-las, para que ele também pudesse ser compreendido através de um 

jogo multilinguístico, cuja boa articulação fornecesse suporte a uma rede eficaz de sistemas 

informacionais? E será que não podemos entender estes sistemas como uma rede arterial que 

sinaliza, significa e norteia a vida urbana?  

Essas perguntas não são para serem respondidas com precisão e em sua totalidade, 

mas para serem entendidas como um ato de fala que contribui para a recriação e renovação da 

narrativa teórica do design da informação, em contraponto com o que lhe é pertencente na 

educação.  

Dando continuidade as nossas indagações, precisamos mencionar que, no âmbito 

social, cada vez mais somos ligados – e a educação é reflexo disso – a objetos para 

mediarmos nossa relação com os outros e nós mesmos. A contemporaneidade nos fez sujeitos 

que se articulam com a vida através da forma construída, e precisamos nos atentar que cada 

vez menos temos objetos e cada vez mais eles nos são artefatos:  

 

Assim sendo, que é esse pós-modernismo de que muitos falam agora? Terá a 
vida social se modificado tanto a partir do início dos anos 70 que possamos 
falar sem errar que vivemos numa época pós-moderna? Ou será 
simplesmente que as tendências da alta cultura deram, como é de seu feitio, 
mais uma circunvolução e que as modas acadêmicas também mudaram sem 
um único vestígio ou eco de correspondência na vida cotidiana dos 
cidadãos? O Livro de Raban sugere que há mais coisas envolvidas do que a 
última moda intelectual de Paris ou do que a mais nova reviravolta do 
mercado de arte de Nova York. Também a mais do que a mudança do 
estilo arquitetônico que Jenks (1984) registra, embora, aqui, abordemos 
um reino que tenha o potencial de abordar mais as preocupações da alta 
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cultura da vida diária através da produção da forma construída. 
(HARVEY, 1992:18) (grifo nosso).   

 

Será que munidos dessa argumentação podemos nos perguntar o que é o artefato, ente 

resultante da metodologia design, senão a forma construída concebida, produzida e vivenciada 

na vida diária das pessoas?  

Nos anos 20, Mies Van der Rohe definiu arquitetura como “a vontade da época 

concebida em termos espaciais”. Se nos apropriarmos dessa fala e transpusermos o 

entendimento de Rohe relativo ao espaço para o artefato (conceito que cabe propriamente ao 

design), não poderíamos dizer que o Design é a vontade da nossa época concebida em seus 

artefatos?  

Quando Coutinho (2007) sugeriu a inserção de conteúdos de design no ensino 

fundamental como um fator equalizador da problemática que envolve o precário ensino da 

linguagem gráfica estava, aos olhos da sociologia pós-moderna, fazendo uma aproximação 

dos conceitos da alta cultura para a solução de um problema da vida diária. Ela sugere a 

construção de uma narrativa científica, colaborativa, entre dois campos de conhecimento: 

Design e Educação. E nós sugerimos que este tipo de superação de contexto conflituoso seja 

entendido, não apenas como um processo isolado do design, mas, também, por estarmos em 

vivência dessa condição pós-moderna dos sujeitos.  

Aqui cabe uma ressalva, pois o que Coutinho (2007) propôs foi que essa narrativa 

fosse construída a partir dos conteúdos do universo do Design da Informação – mais 

precisamente da linguagem gráfica – desde os primeiros anos escolares.  

Todavia, esta pesquisa acrescenta aos conceitos trabalhados no Ensina Design à 

necessidade de formação do professor, no sentido que ele seja um agente social, e possa 

proporcionar a colaboração numa trajetória favorável a que os sujeitos desenvolvam uma 

estrutura de pensamento mais condizente com a estrutura do sentimento que a nossa época 

exige, e não apenas o entendimento profissional do design, ou seja, a concepção e produção 

da forma construída. 

O pensamento de Barbosa (2007) também comunga dessa expectativa, mas agora no 

âmbito do entendimento científico no campo da profissionalização:  

 

Antevejo no futuro da arte-educação no Brasil, haverá outra linha centrada 
na orientação da arte-educação em direção à iniciação ao design 
especialmente para escolas de 2º grau. A consciência de que o artefato trará 
mais qualidade à vida se não tiver somente propriedades funcionais, mas, ao 
mesmo tempo, apelar para a imaginação, está começando a vir à tona. Esta 

[J2] Comentário: Qual a 
página? 
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idéia desponta, junto com a certeza de que o produtor do artefato será mais 
eficiente se tiver algum conhecimento de arte, e alguns dos programas na 
Universidade de São Paulo, organizados para professores de arte de escolas 
publicas de 2º grau com a ajuda do Centro para Design da FIESP (Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo), já enfatizaram esta tendência. 

 

Nesta perspectiva, concluímos que o fato de sermos sujeitos que seguem rumo a uma 

sociedade cada vez mais simbólica e cada vez mais imersa em códigos de comunicação 

significa que cada vez mais iremos precisar decodificar as linguagens as quais estes signos 

conformam. As linguagens escrita e falada na escola e na sociedade já assumem um lugar no 

qual estão constantemente sofrendo readequações aos condicionantes sociais que a depender 

das épocas irrompem novas necessidades aos seus agentes de uso.  

Por isso, mais uma vez destacamos que estamos aqui sinalizando um alerta no sentido 

que a sociedade se configura cada vez mais gráfica e visual, no que se relaciona ao aspecto da 

formação da estrutura do sentimento dos seus sujeitos, e não apenas propondo que o professor 

tenha aulas de design para que seja um profissional melhor. O professor forma outros 

profissionais e até outros professores, haja vista que a sua função também é de agente 

facilitador e mediador nesse processo de decodificação e recodificação dos símbolos e 

linguagens da atualidade. 

 

3.3 O PAPEL DO PROFESSOR FRENTE ÀS EPISTEMOLOGIAS DO DESIGN 

 

O presente estudo colabora com as teorias do design da informação e da educação no 

intuito de articular a necessidade de discutir o papel do professor frente à nova realidade 

multimidiática da sala de aula, fruto da condição pós-moderna, ou contemporânea, do ensino.  

Essa abordagem da condição do docente se justifica como pesquisa por tratar o 

professor não somente como um provedor do ensino das disciplinas, mas também como um 

gerador de mensagens visuais, haja vista que, para ensinar, o professor utiliza uma série de 

artefatos educacionais e suportes multimídias como elementos mediadores do aprendizado. 

São inúmeros os recursos gráficos como murais, cadernetas de presença, fichas de ensino e de 

avaliação, livros didáticos e para-didáticos, quadro negro e giz, data show, retro-projetor e 

transparências impressas, computador, televisão, aparelhos de retransmissão de imagens como 

vídeos-cassete e DVDs, aparelhos de áudio e muitos outros, que servem para facilitar a 

mediação. 
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Isso ocorre na sala de aula propriamente, ou nas estruturas físicas que a escola possa 

oferecer. Desta forma, observamos que a ação de ensinar com diversos suportes 

metodológicos pode ocorrer de forma isolada, com apenas um artefato, mas, podemos afirmar 

com tranqüilidade que a grande maioria das vezes o uso simultâneo é o mais recorrente.  

A ação de ensinar através de uma metodologia multimidiática não é nova: se o 

professor tem um livro didático, se o seu uso está associado à escrita instrutiva no quadro 

negro e se existe a cópia dessas informações pelo aluno, podemos ver o professor e o aluno 

lidando com uma informação visual sendo construída e vivenciada de diversas maneiras 

concomitantemente.  

O que pretendemos no presente contexto é enfatizar que a instrução normalizada por 

uma pedagogia pensada para o professor, com foco na adoção dos conteúdos oriundos da 

narrativa do design, pode contribuir para que durante formação se configure o 

aperfeiçoamento do docente para lidar com a construção do seu pensamento visual e, 

principalmente, do pensamento visual dos seus alunos. 

Mais uma vez justificamos que não se trata aqui de solicitar das metodologias e 

práticas pedagógicas de ensino para docentes a criação de um processo de reciclagem, onde o 

professor da licenciatura é alvo do uso de um mesmo método, já legitimado na nossa 

sociedade, mas torná-lo condizente na condição pós-moderna da sociedade brasileira no que 

se refere ao ensino.  

O professor enquanto sujeito gerador de informação visual reflete, em si, as 

contradições e os condicionantes pedagógicos que são fruto da precariedade dos vários anos 

de inconsistência de ensino das práticas visuais e imagéticas no ambiente escolar. E, assim, na 

formação negligente que preparou a sua inteligência visual. 

Quando estabelecemos a condição crítica do papel social do professor que se alicerça 

nessa narrativa comum ao design, gostaríamos de deixar claro que não o fazemos no sentido 

pejorativo, pelo contrário. Aqui, buscamos valorizar esse indivíduo, ao evidenciarmos uma 

característica do seu arcabouço metodológico que é muito pouco discutida na nossa 

sociedade, mas que merece ser destacada, que é o fato de que a figura do professor na sala de 

aula é uma referência muito forte na formação do aluno. 

O que queremos dizer com isso é que, desde sempre, o professor participa da 

construção da memória gráfica do aluno: quando copia a letra do quadro para o caderno, nos 

processos de letramento ou quando o aluno faz um cartaz e o professor atribui uma nota para 

aquele artefato. Enfim, a forma como o professor influencia graficamente o aluno é bastante 

variada e depende de diversos fatores, que vão de aspectos culturais até econômicos. Mas, o 
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que queremos destacar com esse tema é que o professor forma, mesmo involuntariamente, o 

olhar do aluno e influencia nas suas tomadas de decisão visual desde as séries iniciantes.  

E isso não acontece apenas nas aulas de artes, mas, também, e principalmente, nas de 

geografia, matemática, história, ciências e com os murais, painéis, sinalização e todo o 

ambiente gráfico que forma a escola. Sim porque uma escola, o seu espaço físico, é construída 

pelo universo imagético, esquemático e formal que lhe é peculiar. Se retirarmos tudo o que for 

de artefato gráfico que uma escola produz, que ambiente teremos? Uma repartição pública? 

Uma fábrica? 

Com estas perguntas, na verdade, nos referimos ao fato de que a linguagem gráfica 

constrói a escola de fora para dentro, ou seja, da sociedade para a educação, e isso ocorre à 

revelia de processos intelectuais formadores. Linguagem Gráfica, Design, Comunicação e 

Inteligência Visual precisam assumir a condição de conhecimento que são, e não de ação 

estanque e pouco entendido. 

Sendo assim, entender o professor como sujeito atuante no campo da comunicação e 

expressão visual pressupõe a quebra de alguns paradigmas já estabelecidos pelo papel que ele 

desempenha na sociedade. Além disso, precisamos também romper com o pensamento 

recorrente das políticas públicas educacionais e até mesmo de algumas epistemologias 

acadêmicas, que ao universo metodológico do professor e de suas práticas tem um prisma 

cujo vértice é a linguagem verbal (escrita e falada) pelo qual se dissipa e foca grande parte do 

seu conhecimento de formação.  

Mas como trazer o professor com sua profissionalização, focada na comunicação 

verbal, para abraçar a causa do desenvolvimento do pensamento visual e esquemático, 

intrínseco às epistemologias do design? Como alertá-lo para essa sua condição 

fundamentalmente pós-moderna de sujeito agudamente partícipe da construção da cultura 

visual de seus alunos? 

Estratificando o fato de que está intrínseco à sua formação o aprendizado e o uso dos 

diversos códigos contidos nas diversas linguagens que definem as condutas, as narrativas do 

conhecimento teórico e tácito, inerentes a sua cultura. 

Fazendo a análise do professor também em interpolação ao seu aluno, para, assim, 

configurá-lo como um agente fundamental no processo de facilitação das socializações 

secundárias dos mesmos. Uma consequência evidente disso é que o professor favorece ao seu 

aluno a criação de campos sociais de interação cognitiva que, por sua vez, também devem 

estar apoiados nas diversas linguagens contemporâneas da sua cultura.  
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Podemos refletir que o professor ao se apropriar dos conteúdos de design da 

informação está susceptível a criação de um campo de ampliação na sua formação, pois assim 

se pode discutir o seu papel do ponto de vista da cultura visual e de que contribui para sua 

construção.  

Confrontar cientificamente o ensino de docentes e o design é contribuir para discutir o 

seu papel social, na medida em que o professor atua não somente como construtor das 

estruturas metodológicas de ensino, mas também como um dos agentes de fomento, formação 

e principalmente de consolidação simbólica da chamada cultura visual. Aqui apresentamos o 

novo paradigma que o conhecimento de design (como conteúdo formador para não-

especialistas) assume na contemporaneidade, sendo a base para as nossas considerações, ou 

seja, introduzir design na formação de professores vai refletir o que os valores 

contemporâneos constroem em nossa sociedade.  
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4.  DIMENSÃO TEÓRICA OPERACIONAL: A EDUCAÇÃO NO BRASIL E O USO 

DA IMAGEM  

 

Este ponto consiste na apresentação da Dimensão Teórica Operacional desta pesquisa 

e se configura sob o entendimento do sistema político para a educação no Brasil e a sua 

relação com os domínios aos quais a imagem está relacionada. Fazemos então um recorte dos 

programas do governo federal que podem contribuir para inserção do design na formação dos 

professores. Abordamos a legislação brasileira, no que faz referência ao uso da linguagem 

gráfica, através da discussão da Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

(LDBEN), dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), dos projetos de Lei PL nº 741/07 e 

PL nº 1696/07, que inserem o design como conteúdo na educação formal brasileira, e das 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura e de graduação plena.  

  É bom esclarecer que a LDBEN é um conjunto de leis que fundamenta e regula a 

atuação da educação brasileira. Já os PCNs são um conjunto de normas que atuam no âmbito 

do procedimento da educação. Os PCNs não têm voz de lei, mas se baseiam na LDBEN para 

fazer suas proposições aos profissionais que ‘fazem’ a educação nacional. 

Os temas que trabalhamos, nos diversos itens que formam este ponto, consistem numa 

observação científica e crítica, sob o olhar do design, acerca da legislação brasileira, que 

delimita a filosofia da nossa educação. Nossa intenção com isso reside numa ação para se 

construir um campo argumentativo onde o design e a formação dos professores de 

licenciaturas sejam conteúdos convergentes, focados nos processos e metodologias de 

alfabetização visual, sendo ela inserida na formação de nível superior de não-especialistas em 

design. 

Acreditamos que, munidos do entendimento legal, do que hoje temos como uma 

filosofia e, por conseguinte, como política educacional podemos identificar os mecanismos e 

as estruturas legais que nos permitam construir uma discussão para a inserção de conteúdos de 

design de uma forma mais realista e, assim, mais contributiva do ponto de vista social para 

ambos os setores. Preocupamo-nos ainda em trazer uma breve análise do ponto de vista das 

políticas públicas culturais baseadas no multiculturalismo,6 e o que essa política pode 

acarretar em nossa sociedade para o design e a educação. 

                                                 
6 Associar ao entendimento das políticas públicas culturais baseadas no multiculturalismo como uma resposta à 
introdução das políticas de mercado estabelecidas pela indústria cultural no século XX. 
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Concluiremos então fazendo considerações gerais sobre a figura do professor, a sala 

de aula e as imagens que compõem este universo para criar assim mais um aspecto na 

justificativa desta pesquisa frente às ações sociais que a ela se articula e solicita.  

 

4.1 A NOSSA ESCOLA 

 

No Brasil, os anos de uma política educacional que efetivamente não garantia uma 

educação que permitisse ao povo brasileiro sair da condição de sub-cidadão geraram uma 

dívida educacional, uma dívida social, a ser paga pelos governos que administraram este país, 

mas que, na verdade, vem sendo renegociada e passada de governo a governo sem nunca ser 

saldada de fato. 

Destacamos que mesmo a realidade do ensino brasileiro se apresentando, ainda hoje, 

bastante comprometida com problemas básicos como a qualidade insatisfatória da formação 

dos professores, é preciso reconhecer que já se gesta uma política pública educacional mais 

envolvida com os esforços empreendidos para oferecer ao povo brasileiro o acesso a uma 

educação de qualidade e uma estrutura educacional fortemente relacionada à produção 

cultural do país.  

Sendo assim, quando nos propusemos a articular o design com a realidade educacional 

do Brasil, entendemos que falar do ensino do design para professores, ou qualquer outra 

categoria não-especialista, nos reportaria ao tema de ações políticas que trabalham a inclusão 

digital, pelo viés tecnológico que o design comporta, e notadamente, pelo vulto que esse viés 

assume diante das ferramentas de TIC.  

Mas logo nos deparamos com o fato de que trazer o design dessa forma seria correr o 

risco de se limitar a adotar teorias e práticas que determinam a condição filosófica da 

educação em nosso país, alinhadas, ainda, com políticas compensatórias e inclusivas. O que 

certamente não abriria o leque das possíveis ações que o design permeia, de forma a ligar as 

questões da sociedade contemporânea à realidade brasileira. 

Levando em consideração o fato de a nossa história educacional ser tão fortemente 

marcada pelas práticas exclusivas e discriminatórias, pode-se perceber com nossas leituras e 

vivências que, pensar e discutir educação no Brasil sejam em que nível, formato ou tipo de 

questionamento for, é trabalhar rumo à adoção de narrativas teóricas e ações práticas que 

tenham como um dos cernes a busca pela garantia por uma a sociedade mais nacional e justa. 

E ainda excluir das nossas metas pensamentos que colaborem com o alerta que nos trazem 

Citelli (2004: 33): 
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A difusão dos pressupostos dialógicos, interacionistas e construtivistas 
promoveu a revisão de práticas que viam nos alunos receptores passivos do 
discurso pedagógico legitimado e nos códigos verbais a única possibilidade 
de se constituir a experiência educativa formal.      

 

Mas, quando a estas constatações somamos o design preferimos adotar como norte o 

fato de que, além dessa garantia, precisamos preparar os brasileiros para o trabalho e, 

principalmente, para uma sociedade intelectualmente mais competitiva, mesmo que ainda 

dentro dos parâmetros que essa misteriosa entidade dita ‘mercado’ estabelece. Pois, assim 

como Citelli (2004) acreditamos que: 

 

A mobilidade espacial e temporal característica da nossa época ganha 
sentido particular no campo das comunicações, não apenas por envolver 
recursos técnicos que armazenam e distribuem dados, mas também por 
repercutir, sob diferentes níveis e formas, nos modos contemporâneos de ver 
e sentir (CITELLI, 2004:19). 

 

Desse modo, vimos que se quisermos chegar ao ponto de termos capital humano 

nacional, que seja e espelhe o Brasil da economia emergente que a mídia nacional e 

internacional estampa, precisamos ter consciência, mais coletiva inclusive, de que a revisão e 

questionamento das atuais pedagogias – não só através do design –, se dão devido à ótica 

capitalista que nos convoca diariamente, e que se reinventa em globalizações, corporações e 

na prática inventiva da tecnologia, da era digital e da informação. Assim sendo, essa pratica 

provocou na escola um novo contexto que Citelli (2004) nos alerta:  

 

Ocorre que, hoje, tanto os meios de comunicação passaram a funcionar como 
mediadores dos processos educativos quer formais quer informais – e não 
nos referimos apenas aos recursos a distância – como a escola deixou de ser 
a exclusiva agência de promoção educacional (CITELLI, 2004:22).      

 

Esta visão se constitui a nossa perspectiva aqui investigada. No nosso entendimento, 

tais elementos convergem para novos paradigmas que se abrem ao mundo quando a relação 

entre aprender e ser assumem esferas cujas expectativas elaboradas no espírito desse sujeito 

adotam os pensamentos da globalização.  

Ainda com relação a entendermos a educação através dessa mudança de ordem social 

Fontoura (2002: 2) nos elucida:  
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Um dos maiores desafios para este milênio será o de criar e concretizar um 
novo tipo de bem-estar. A escola como instituição social, agente passivo e 
ativo na sociedade, sofrerá e exercerá influência na nova ordem emergente. 
Será, juntamente com as outras instituições, a responsável pela formação da 
mão-de-obra para as novas ocupações. Caberá a ela prover as condições 
necessárias para a formação intelectual e criativa do ser humano.  

 

O tema educação, que doravante trabalharemos, assume aqui esta perspectiva, a de 

encontrar-se num horizonte em que o desafio é o sentimento que estrutura o nosso 

pensamento e ação. Sendo assim, trabalhamos este texto munidos de uma preocupação 

constante que nos norteia, a de que:  

 

Na primeira Revolução Industrial a máquina substituiu total ou parcialmente 
a força física do homem no processo produtivo; na de hoje, as novas 
“máquinas” estão começando a suprir, de forma total ou parcial, a 
capacidade intelectual do homem no processo de trabalho. Caminha-se 
para o reino da inteligência artificial. Um traço característico da nova 
revolução é o papel, cada vez mais importante, que desempenha a 
informação. (FONTOURA, 2002: 3) (grifo nosso) 

 

No que tangem o contexto da formação de professores, esta pesquisa colabora para 

uma tomada de consciência e a amortização do impacto desta nova realidade, imbricada na 

reestruturação da vida social vigente, cuja realidade é ainda muito pautada nas perspectivas 

destrutivas que a artificialidade dos processos de produção assumiram na contemporaneidade.  

Essa nova ordem, que tanto nos preocupa, acarretou na adoção de um novo paradigma 

que se baseia numa mudança profunda na maneira de pensar e de perceber os valores que 

formam a visão da realidade (FONTOURA, 2002) e é nesta intenção que aproximamos o 

design da educação através da ação do professor.  

 

4.2 LEI DE DIRETRIZES DE BASES DA EDUCAÇÃO7 - LEI Nº 9.394/96  

 

A LDBEN é um conjunto de leis, com 92 itens, entre artigos, incisos e parágrafos que 

regulamentam, há 12 anos, as ações educativas das instituições de ensino no país. Contudo, 

não a apresentaremos em sua integridade visto o volume de seu texto e porque trataremos 

apenas os pontos que contribuem para a discussão do Design e Educação no Brasil.  

Sobre a LDBEN, Couto (2008: 15) nos diz:  

                                                 
 
7 Os fragmentos dos textos da Lei de Diretrizes de Base (LDB), que são discutidos neste capítulo foram retirados 
do sitio <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm> em 20 de novembro de 2008. 
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A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 4.024, de 
20 de dezembro de 1961, foi elaborada com muita lentidão e com algumas 
dificuldades. Para se ter idéia, passou-se oito anos e meio entre a chegada do 
texto à Câmara Federal, em outubro de 1948, e o início dos debates sobre o 
texto, em maio de 1957, aos quais foram acrescidos mais quatro anos e meio 
para a aprovação. Ou seja, entre o encaminhamento do texto e a sua 
aprovação decorreram treze anos.   

  

Fica claro que a legislação brasileira para a educação tem em sua história uma relação 

de morosidade quanto à adoção de leis que regulem esta atividade. Entretanto, começaremos 

nossa análise pela LDBEN atual, promulgada em 1996, e pelo ponto que mais nos chama 

atenção e colabora com nosso objeto de pesquisa. Visamos com isso uma ação futura para 

pensarmos a formação do professor, no sentido de qual o papel que a educação deve ter na 

vida dos indivíduos. 

 

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na 
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino 
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 

Esta passagem enfatiza que a educação é uma ação pela qual se imbricam contextos 

como família, comunidade, trabalho, cultura e as diversas formas de organização social, e 

todos são estruturas que colaboram na formação da cultura visual: o contato e uso da 

articulação das diversas linguagens suportes, nos diversos códigos e mensagens visuais 

produzidas pelos indivíduos, dentro desse contexto, a partir das socializações que eles geram 

em si, e na sua junção. 

Prosseguindo, essa estrutura normativa foi criada para regular a atividade escolar, 

delimitar as bases políticas da gestão dos espaços educacionais, determinar o plano da ação 

prática e metodológica dos professores e gestores escolares e formalizar a permanência dos 

alunos, conferindo a todos direitos e deveres para uma educação em três níveis de ensino 

(fundamental, médio e superior):   

 

§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática 
social. 

 

Chamamos atenção para o disposto nos parágrafos citados acima, que estabelece um 

código processual político, no qual define que a ação de educar, ou seja, que a atividade 
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escolar determinada por ela, se liga ao cidadão brasileiro através do trabalho e da prática 

social. Esse fato é reforçado pelas Disposições Gerais da educação básica, desenvolvida pelos 

Estados e Municípios, que prevê em seu Art. 22º que a “educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. 

Esta legislação se organiza e se distribui quanto às responsabilidades práticas nos três 

níveis governamentais: Federal (ao qual cabe a educação superior), Estadual (ao qual cabe o 

ensino médio) e Municipal (ao qual cabe o ensino fundamental). Juntas, as três instâncias 

elaboram o Plano Nacional de Educação, cuja definição se encontra no capítulo das 

disposições transitórias:  

 

§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 
diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a 
Declaração Mundial sobre Educação para Todos. (grifo nosso) 

 

No entanto, ao analisarmos a LDBEN destacamos dois pontos que serão muito 

valiosos, quando discorrermos sobre a inserção do design na formação dos professores de 

licenciatura. O primeiro consiste em que a LDBEN é pensada para que os agentes, ao pô-la 

em prática, assumam o fato de que o Estado se responsabiliza pelo mínimo na qualidade do 

ensino:  

 

Do Direito à Educação e do Dever de Educar 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de: 
[...] 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Devemos discorrer sobre esse ponto considerando que essa é uma posição muito 

frágil, quando comparada a países cuja relação com a educação nem de longe se associa ao 

entendimento processual da mesma como sendo, por exemplo, um processo urgente para 

sanar uma ‘dívida social’ do Estado para com os seus cidadãos. E se o Estado garante apenas 

os padrões mínimos de qualidade de ensino, quem garantirá os padrões necessários à 

realidade brasileira?  

Isso de fato é uma questão preocupante, pois essas leis se baseiam na relação do 

indivíduo a ser formado para o trabalho, portanto, dentro dos padrões econômicos 
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estabelecidos para ele. E se desde a sua origem profissional só se garantirá o mínimo 

necessário, a alguém caberá a ação de complementar o todo restante para que este indivíduo, 

quando adulto, tenha reais oportunidades de inserção no mundo do trabalho. 

 Neste sentido, esse todo do qual falamos e que precisa ser preenchido, em termos 

educacionais, precisa capacitar o indivíduo para a função que irá desempenhar – visto que é 

isso que a nossa sociedade capitalista lhe cobra –, sobra na verdade para o acaso, para a 

resistência e obstinação de cada indivíduo e, em muitos casos, para a própria sorte, a sua 

formação integral e cidadã.  

Outro ponto de destaque é que essa legislação é elaborada com base no pensamento 

cientificista moderno. Neste sentido, o design no Brasil vem formando a sua construção 

epistemológica frente às questões sociais e sob influência da mediação do pensamento 

científico contemporâneo, principalmente no que tange as metodologias e práticas 

interdisciplinares.  

Essa questão deve ser seriamente considerada quando as metodologias para a efetiva 

introdução dos conteúdos de design foram estabelecidas. E isto porque o conhecimento ao 

qual a LDBEN se refere tem que continuar sendo garantido. Mas como fazer isso, se os 

mecanismos legais refletem considerações já fragilizadas pelo tempo econômico e social, que 

se passou nestes 12 anos de sua vigência?  

A ligação da educação brasileira com o pensamento moderno fica bem evidente, por 

exemplo, quando observamos o capítulo dedicado ao ensino médio, que define as suas 

características fundamentais, nos seguintes parágrafos:   

 

§ 1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna;  
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem (...) 

 

Ou nesse trecho que se refere à inserção do conteúdo de línguas estrangeiras no ensino 

fundamental.  

 

§ 5º Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamente, a 
partir da quinta série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 
possibilidades da instituição. 
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O que fica claro é que mesmo fazendo referência ao uso de linguagens 

contemporâneas como suportes para a relação ensino/aprendizagem, essa legislação pede que 

ela se estabeleça frente ao ideário moderno e, portanto, tecnicista do ensino. 

E é justamente nesta questão que identificamos um conflito, visto que a prática atual, 

no que concerne às oportunidades de trabalho na contemporaneidade, estabelece um fluxo 

migratório, de forma já bastante acelerada, para as relações de trabalho cada vez mais 

determinadas pelo conhecimento imbricado à “Era da Informação”. 

A legislação brasileira referente ao ensino precisa trabalhar em confluência com a 

realidade trabalhista que a mesma prevê como o cerne da sua essência, e inserir o design na 

formação dos docentes é torná-los partícipes da condição atual de uma sociedade 

crescentemente comunicadora e baseada nas formas visuais de comunicação.  

 

4.2.1 Um olhar mais atento aos currículos da educação Básica, Média e Superior 

 

A análise trata de outro ponto que também é estruturante para a pesquisa e que 

consiste na responsabilidade da União na organização da educação nacional. No fragmento de 

lei a seguir podemos ver que na LDBEN temos: 

         

Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; 
§ 1º Na estrutura educacional, haverá um Conselho Nacional de Educação, 
com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por 
lei. 
 

Contudo, os estabelecimentos de ensino em todos os níveis se responsabilizam pelas 

normas instituídas no artigo 12º, que disponibiliza que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - 

elaborar e executar sua proposta pedagógica [...]”. 

Em se tratando de inserir conteúdos, sejam eles de design ou de outros conhecimentos 

que, perante a lei, assumam de fato um caráter colaborativo à formação do professor, eles 

podem ser testados nas propostas pedagógicas ainda no âmbito das instituições de ensino, 

antes de passarem a constituir uma disciplina conformada a um dado currículo. 

Nesta perspectiva, podemos entender que alfabetizar para isso ou aquilo, ainda é um 

momento intelectual e educacional recente nas estruturas formadoras de conhecimentos 

aplicáveis e, consequentemente, sujeitas a muitas colaborações de ordem prática e teórica. Por 
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isso, é interessante que os espaços educacionais sejam abrigo para a experiência e, 

principalmente, para a crítica dessas experiências educacionais. E nisso a lei nos favorece. 

Não estamos propondo que se deva colocar de lado toda a proposta educacional e 

fazermos o que quisermos nestes espaços, o que chamamos a atenção é que existe um 

panorama legal para se trabalhar a contemporaneidade dos conhecimentos de forma 

contributiva e planejada. Pois, a educação brasileira, embora estruturada em bases 

modernistas e centrada no tecnicismo, abre ‘brechas’ para se trabalhar estes conhecimentos 

que o design traz em seu arcabouço.   

Trabalhamos com a perspectiva de que introduzir o design como conteúdo formador 

só se dará de forma legítima quando o professor, através da sua vivência educacional, 

construir a relação entre os conteúdos intelectuais presentes no design e o desenvolvimento da 

sua inteligência visual aliada à prática profissional.  

Em seguimento à análise, nos debruçamos agora sobre a questão da continuidade da 

estrutura legal (LDBEN) para uma formação focada no trabalho, expressa na Figura 8, abaixo. 

Devemos atentar que, no nível superior, esta característica de formação orientada ao trabalho 

está implícita na legislação, pelo fato de que tal formação é inerente a esse nível de ensino. 

 

 

Figura 8 - Estrutura Legal para a Formação Focada no Trabalho  
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A legislação apresenta um caráter normativo mais abrangente expresso em disposições 

mais gerais com o intuito de que as instituições de ensino trabalhem as particularidades 

normativas de cada profissão sob a égide de diretrizes que tem o objetivo maior de: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo;  
Art. 45. A educação superior será ministrada em instituições de ensino 
superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 
especialização. 

 

Outro ponto importante, e que devemos considerar ao criarmos projetos que trabalhem 

a inserção de conteúdos de capacitação nos cursos superiores – no nosso caso das 

licenciaturas –, é que o acesso do indivíduo ao ensino superior é baseado nos mecanismos 

intelectuais de ensino desenvolvidos nos níveis básico e médio, previsto no seguinte artigo:   

  

Art. 51. As instituições de educação superior credenciadas como 
universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de 
estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do 
ensino médio, articulando-se com os órgãos normativos dos sistemas de 
ensino. 
Art. 52. As universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por:  
I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional;  

 

Por conseguinte, o acesso a formação, ou seja, a capacitação para o trabalho almejada 

pelo indivíduo e pelo Estado – conforme a lei caracteriza – se estabelece como uma 

consequência intelectual das estruturas e das infraestruturas de ensino que os brasileiros têm 

acesso ao longo dos anos escolares, criando assim uma interdependência que é decisiva na 

hora de cursar o nível superior. Desta forma, ao analisarmos os dados da realidade que temos 

hoje, verificamos que o aluno, ao adentrar este nível de ensino, percorreu uma trajetória que 

lhe possibilitou acumular uma bagagem (intelectual, afetiva, cultural) baseada nos seguintes 

princípios:  

 

Seção III - Do Ensino Fundamental 
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
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I - o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores; 
(grifo nosso)  

 

Sendo assim, ele traz o acúmulo de vivências de um processo educativo onde as 

linguagens falada e escrita são priorizadas e onde arte e tecnologia são partes e itens escritos 

de forma incompleta, se considerarmos a atuação que ele pode ter. E quando esse aluno chega 

ao ensino médio, lhe são acrescidas outras características, descritas na Figura 8, sendo-lhe é 

facultado o direito a uma educação de conteúdo técnico: 

 

Seção IV - Do Ensino Médio - Da Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 
Art. 36-A.  Sem prejuízo do disposto na Seção IV deste Capítulo, o ensino 
médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008). 

 

Essa formação, obviamente centrada na formação direta para o trabalho, não oferece, 

do ponto de vista da lei, o acesso a outros conhecimentos, que não os especificados aos 

conteúdos da capacitação técnica, principalmente os de alfabetização visual, como vemos no 

seguinte parágrafo: 

 

Parágrafo único.  A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 
2008) 

 

Com isso, entendemos que, do ponto de vista da LDBEN, a Linguagem Gráfica, como 

conteúdo formador intelectual, não marca presença de forma específica no ensino brasileiro, 

sendo caracterizada apenas pelos dispositivos normativos, possivelmente, como Linguagem 

Contemporânea.  

Esta mesma legislação, por outro lado, nos instrumentaliza do ponto de vista legal e 

disciplinar para a inserção de conteúdo de design na formação de professores, e quiçá outras 

profissões, quando dá autonomia às instituições de ensino superior no que conferem os 

currículos de formação, não havendo assim parâmetro legal que proíba a introdução desse tipo 

de conteúdo. 
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4.3 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

 

Neste texto trabalhamos especificamente os PCNs, através dos volumes referentes à 

sua introdução e o de artes, no intuito de analisá-los junto ao objeto de pesquisa trabalhado. 

Os PCNs são adotados pelos professores como fonte de referencia teórica e prática de como 

lidar com a sala de aula e os seus conteúdos. De acordo com Fontoura (2002:61), 

 

Os PCNs são referências para a renovação e reelaboração da proposta 
curricular e dos projetos educacionais das escolas brasileiras. Trata-se de um 
conjunto de dez documentos: uma introdução; seis documentos referentes às 
áreas de conhecimento, isto é, “Língua Portuguesa”, “Matemática”, 
“Ciências Naturais”, “História e Geografia”, “Arte”, “Educação Física”; e 
outros três volumes com seis documentos referentes aos Temas Transversais 
– “Ética”, “Meio Ambiente”, “Saúde”, “Pluralidade Cultural” e “Orientação 
Sexual”. A versão preliminar destes documentos passou por um processo de 
discussão em âmbito nacional e foram publicados em 2000. 

 

Os PCNs demoraram quatro anos após a promulgação da LDBEN para serem 

lançados, e isto após muitas discussões em âmbito nacional, trabalhos e esforços do governo. 

O trecho citado acima nos passa a sensação de que milhares de palavras ficaram represadas no 

texto da LDBEN. Entretanto, antes de lermos os PCNs, já tínhamos sido alertados por alguns 

professores dessa sensação escorregadia de ‘bom moço’ que ele se anuncia.  

Usado como referencial até para vender livros didáticos (muitos estampam na sua capa 

“de acordo com o PCN”), esta carta aberta instrucional para ensino é um alinhavo de vários 

entendimentos sobre a educação e o processo educacional sob dois pilares principais: os 

currículos e os conteúdos, e alcançou os seus objetivos de possibilitar o acesso dos 

professores e gestores escolares à filosofia educacional, atingindo-os através da sua ação 

práticas. Ele se estrutura do ponto de vista dos seus objetivos da seguinte forma:  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, na explicitação das mencionadas 
capacidades, apresentam inicialmente os Objetivos Gerais do ensino 
fundamental, que são as grandes metas educacionais que orientam a 
estruturação curricular. A partir deles são definidos os Objetivos Gerais de 
Área, os dos Temas Transversais, bem como o desdobramento que estes 
devem receber no primeiro e no segundo ciclos, como forma de conduzir às 
conquistas intermediárias necessárias ao alcance dos objetivos gerais. Um 
exemplo de desdobramento dos objetivos é o que se apresenta a seguir. 
(BRASIL-PCN, 1997:48) 
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Sendo assim, nos apropriamos das palavras do professor Pedro Demo (1997), que diz 

acertadamente que os PCNs, como toda proposta do governo, têm seus ranços e avanços. No 

caso da Linguagem Gráfica, podemos dizer que ele é um avanço por constituir o único 

documento oficial da política pública educacional brasileira a utilizar o termo linguagem 

gráfica em seus tratados. O trabalho de Fontoura (2002:62) corrobora o que falamos ao 

arrazoar que “nos PCNs e na LDB, a palavra design e as atividades de design não são citadas 

em momento algum; tão pouco, cogita-se a possibilidade de se aprender e ensinar através 

destas atividades.”  

Contudo, é preciso fazer algumas ressalvas com relação a este uso, pois ele não consta 

de forma que estruture o ensino da linguagem gráfica sob nenhuma circunstância, nem no que 

se refere ao professor, nem ao aluno, muito menos na relação de ensino/aprendizagem. Sendo 

assim, o seu texto diz:  

 

Objetivo Geral do Ensino Fundamental: utilizar diferentes linguagens — 
verbal, matemática, gráfica, plástica, corporal — como meio para expressar 
e comunicar suas idéias, interpretar e usufruir das produções da cultura. 
(BRASIL- PCN, 1997:48)  

 

Esse mesmo texto é transposto para o PCN de Artes e o seu conceito é um pouco 

ampliado no sentido do contexto onde deve atuar:  

 

Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e 
corporal — como meio para produzir, expressar e comunicar suas idéias, 
interpretar e usufruir das produções culturais, em contextos públicos e 
privados, atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação. 
(BRASIL- PCN- artes, 1997: 9) (grifo nosso)  

 

O que nos chama atenção é que estas diferentes linguagens funcionam apenas como 

elemento de ligação entre os indivíduos e as práticas culturais, e não como elemento da 

relação de ensino/aprendizagem, ou como conteúdo que também necessite de um processo de 

alfabetização, como no caso na linguagem visual. O que o PCN faz em relação à Linguagem 

Gráfica é estabelecer a sua existência no âmbito da educação brasileira e como linguagem 

contemporânea. E isso é um marco introdutório positivo. Com relação aos ranços, o que nos 

chamou a atenção aparece nas primeiras linhas de apresentação dos PCNs, de forma muito 

bem elaborada, mas também muito evasiva e distributiva em uma ordem flexível:  
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Constituem um referencial de qualidade para a educação no Ensino 
Fundamental em todo o País. Sua função é orientar e garantir a coerência dos 
investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores 
brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com 
menor contato com a produção pedagógica atual. 
Por sua natureza aberta, configuram uma proposta flexível, a ser 
concretizada nas decisões regionais e locais sobre currículos e sobre 
programas de transformação da realidade educacional empreendidos pelas 
autoridades governamentais, pelas escolas e pelos professores. Não 
configuram, portanto, um modelo curricular homogêneo e impositivo, que se 
sobreporia à competência político-executiva dos Estados e Municípios, à 
diversidade sociocultural das diferentes regiões do País ou à autonomia de 
professores e equipes pedagógicas (BRASIL- PCN, 1997:13). 

 

O que nos atentamos aqui é para esse modelo de educação flexível que, por um lado, 

auxilia a diminuir as distâncias continentais do Brasil, permitindo a incorporação dos aspectos 

regionais, e, por outro lado, permite que a sua aplicação e discussão fique nas mãos dos 

professores e gestores. O problema de deixar nas mãos dos professores e demais profissionais 

de ensino não reside na discussão de suas competências, mas em não se ter mecanismos de 

controle eficazes para atuar neste contexto. Avaliar se estes conteúdos foram bem 

compreendidos e aplicados de forma adequada, por exemplo. Podemos observar os números 

publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP8 e publicado em outubro de 2003:  

 

O Brasil tem mais de 2,6 milhões de professores na educação básica e 
superior, responsáveis pela educação de 57,7 milhões de brasileiros.  Cerca 
de 80% dos docentes de ensino infantil, fundamental e médio atuam em 
escolas públicas e 15% do total estão em escolas rurais. Na educação 
superior, eles totalizam 220 mil. (site do INEP) 

 

Estes números grandiosos expressam a realidade de seis anos atrás, mas ainda servem 

como referencias para nossa discussão. Então, como ter mecanismos de capacitação, 

monitoramento e avaliação eficazes com números dessa monta e apoiados apenas por em uma 

instrução normativa e não no rigor de uma legislação? Desse modo, os aspectos positivos dos 

PCNs passam a não colaborar mais para o real controle desse processo. 

O que chamamos a atenção é que, mesmo sendo um texto de fácil leitura, mesmo 

apontando para uma direção mais atual, a sua interpretação e utilização fica a cargo dos 

professores. Sabemos que existe a proposta de formação continuada por meio de cursos e 

                                                 
8 http://www.inep.gov.br/imprensa/noticias/outras/news03_37.htm (acessado dia 20/01/2009) 
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seminários esporádicos, mas a experiência comprova que tal metodologia não garante que o 

conhecimento obtido alcançará os objetivos que os PCNs requerem. 

Com relação às questões curriculares, área em que os PCNs atuam de forma aguda, 

encontramos o seguinte texto: 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apontam questões de tratamento 
didático por área e por ciclo, procurando garantir coerência entre os 
pressupostos teóricos, os objetivos e os conteúdos, mediante sua 
operacionalização em orientações didáticas e critérios de avaliação. Em 
outras palavras, apontam o que e como se pode trabalhar, desde as séries 
iniciais, para que se alcancem os objetivos pretendidos. 
As propostas curriculares oficiais dos Estados estão organizadas em 
disciplinas e/ou áreas. Apenas alguns Municípios optam por princípios 
norteadores, eixos ou temas, que visam tratar os conteúdos de modo 
interdisciplinar, buscando integrar o cotidiano social com o saber escolar. 
(BRASIL- PCN, 1997: 41) 

 

O currículo também trata de temas cuja problematização consiste em se trabalhar as 

questões sociais que mais afligem a nossa realidade. Por conta dessa necessidade, foi adotada 

como estratégia a transversalidade, onde temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação 

sexual e pluralidade cultural são abordados. A idéia que está por traz disso consiste em 

habilitar o aluno com o propósito de que ele tenha o domínio de ferramentas que o capacite a 

se relacionar com o conhecimento de modo que ele consiga construir novas relações sociais.  

Trazer a realidade social para a sala de aula é, antes de tudo, garantir que a escola seja 

um local para a sua discussão e, ainda mais, que o aluno aprenda a partir da vivencia dos 

conteúdos e não só do seu contato com ele. Mas, como fazer isso garantindo aproveitamento 

para professor e alunos? Esta dissertação não pretende responder a tais questionamentos, mas 

lançar luz sobre eles, pois reconhecemos que existe uma grande distância entre aquilo a que se 

propõem os PCNs e aquilo que é praticado na sala se aula.  

Analisaremos a seguir como os conteúdos são propostos nos PCNs, como os 

discutidos abaixo: 

 

Propõem uma mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como fim em si mesmo, 
o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para 
que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir e 
usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. [...] 
Neste documento, os conteúdos são abordados em três grandes categorias: 
conteúdos conceituais, que envolvem fatos e princípios; conteúdos 
procedimentais e conteúdos atitudinais, que envolvem a abordagem de 
valores, normas e atitudes. (BRASIL- PCN, 1997:51) (grifo nosso) 
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Aqui, iremos nos ater a duas dessas categorias e comentar sobre elas: os Conteúdos 

Conceituais e os Conteúdos Procedimentais, que são por eles definidas a partir de estruturas 

que muito poderiam sugerir uma aproximação ao design.  

A definição de Conteúdos Conceituais se refere “à construção ativa das capacidades 

intelectuais para operar com símbolos, idéias, imagens e representações que permitem 

organizar a realidade. A aprendizagem de conceitos se dá por aproximações sucessivas” 

(BRASIL- PCN, 1997: 51). Tal definição nos leva a pensar que se trata de trabalhar o 

aprendizado através da tomada de consciência para a adoção de uma metodologia baseada nas 

propostas de alfabetização visual. Entretanto, não podemos apostar nesse argumento, porque 

verificamos que não há referencial a este tema na base bibliográfica adotada.  

A definição sobre os conteúdos conceituais prossegue com base numa argumentação 

confusa e no uso de uma bibliografia que não se aproxima de conceitos de alfabetização 

visual, de design, ou mesmo da Linguagem Gráfica, sugeridos na definição do que seria esse 

processo de educação através dos conteúdos conceituais:  

 

Para aprender sobre digestão, subtração ou qualquer outro objeto de 
conhecimento, o aluno precisa adquirir informações, vivenciar situações em 
que esses conceitos estejam em jogo, para poder construir generalizações 
parciais que, ao longo de suas experiências, possibilitarão atingir 
conceitualizações cada vez mais abrangentes; estas o levarão à compreensão 
de princípios, ou seja, conceitos de maior nível de abstração, como o 
princípio da igualdade na matemática, o princípio da conservação nas 
ciências, etc. A aprendizagem de conceitos permite organizar a realidade, 
mas só é possível a partir da aprendizagem de conteúdos referentes a fatos 
(nomes, imagens, representações), que ocorre, num primeiro momento, de 
maneira eminentemente mnemônica. A memorização não deve ser entendida 
como processo mecânico, mas antes como recurso que torna o aluno capaz 
de representar informações de maneira genérica — memória significativa — 
para poder relacioná-las com outros conteúdos. (BRASIL- PCN, 1997: 51). 

 

Entretanto, acreditamos que é importante converter essa coincidência narrativa em 

ação que nos favoreça a trabalhar a inserção dos conteúdos de design na formação de 

professores. E fazemos isso pontuando o fato de que este documento reforça a necessidade de 

um contato mais aprofundado, por parte do professor, com o ambiente simbólico, imagético e 

representacional.  

Contato este, aqui por nós sugerido por meio de processos de alfabetização visual, 

como meio de trabalharmos a inteligência visual dos professores. Pois, eles precisarão estar 

preparados para ensinar tais conceitos (o ambiente simbólico, imagético e representacional) 

nos conteúdos do ensino fundamental (matemática, história, ciências, geografia e etc.).  
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Tal aprendizado está diretamente relacionado à segunda categoria de 
conteúdos: a procedimental. Os procedimentos expressam um saber fazer, 
que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações, de forma 
ordenada e não aleatória, para atingir uma meta. Assim, os conteúdos 
procedimentais sempre estão presentes nos projetos de ensino, pois uma 
pesquisa, um experimento, um resumo, uma maquete, são proposições de 
ações presentes nas salas de aula (BRASIL- PCN, 1997: 51) (grifo nosso) 

 

O que seria de fato este conhecimento procedimental? Do ponto de vista do design, 

esses procedimentos, podem ser tratados como um planejamento e, no nosso caso específico, 

um planejamento visual. Desta forma, observamos que o PCN prevê que o professor tem que 

dominar as capacidades de planejar seus conteúdos e conseguir repassar esse planejamento 

para seus alunos.  

E, por isso, acreditamos que antes do professor ensinar ao seu aluno tais conteúdos, ele 

deva interar-se em metodologias para aproximar o design da educação, por meio de uma 

alfabetização visual, pautado na necessidade de apresentar conteúdos que ofereçam subsídio 

teórico e prático para a atividade projetual, ou seja, o trabalho de planejamento visual das suas 

atividades.  

Outro ponto a ser ressaltado acerca dos PCNs é que eles evidenciam uma série de 

conhecimentos que fazem parte da escola, mas que ficam camuflados em algumas práticas e, 

dessa forma, não se estruturam como um aprendizado formador para o professor, no sentido 

de que ele tenha um contato verdadeiro e que possa transmiti-lo ao aluno, adequada e 

eficazmente.  

Temas como o design não devem mais se restringir aos cartazes e produtos didáticos. 

Antes, precisam ser apropriados por professores e alunos, para que possam, assim, 

amadurecer do ponto de vista da cultura visual que os contextualizam. É bom lembrar que, 

segundo os PCNs, a organização do espaço escolar e da escolha de materiais para o ensino no 

ambiente escolar, ou seja, a forma como se organiza o espaço “reflete a concepção 

metodológica adotada pelo professor e pela escola” (BRASIL- PCN, 1997). 

De fato, concordamos com essa reflexão e podemos complementar que o ambiente 

visual que circunda a escola, conforme análise do Ensina Design efetuada no ponto 2, reflete 

primordialmente a falta de vivência aplicada a prática profissional, dos conteúdos de 

linguagem gráfica, por parte dos professores e do corpo gestor escolar. O que significa dizer 

que “a utilização e a organização do espaço e do tempo refletem a concepção pedagógica e 

interferem diretamente na construção da autonomia” (BRASIL - PCN, 1997).  
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A nossa escola espelha uma concepção pedagógica que não capacita o individuo para 

a relação com o universo imagético, primeiramente através da arte, presente na matriz escolar, 

e, mais ainda quanto ao design, que sequer está definido como um conhecimento que dê 

suporte a relação ensino/aprendizagem na escola. Esta relação pedagógica interfere na 

construção da autonomia do indivíduo diante dos conhecimentos, e o mesmo pode-se dizer da 

construção da autonomia visual de alunos e professores.  

As considerações que o texto do PCN traz, com relação à ocupação do espaço escolar, 

são de grande importância para as nossas observações quanto à organização da informação 

visual e dos artefatos escolares. Sendo assim achamos importante trazê-lo na integra, para que 

possamos observar a justificativa teórica que ele cria para que a comunicação visual escolar 

seja contextualizada como é, a seguir: 

 

Em um espaço que expresse o trabalho proposto nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais é preciso que as carteiras sejam móveis, que as crianças tenham 
acesso aos materiais de uso freqüente, as paredes sejam utilizadas para 
exposição de trabalhos individuais ou coletivos, desenhos, murais. Nessa 
organização é preciso considerar a possibilidade de os alunos assumirem 
a responsabilidade pela decoração, ordem e limpeza da classe. Quando o 
espaço é tratado dessa maneira, passa a ser objeto de aprendizagem e 
respeito, o que somente ocorrerá por meio de investimentos sistemáticos 
ao longo da escolaridade. 
No dia-a-dia devem-se aproveitar os espaços externos para realizar 
atividades cotidianas, como ler, contar histórias, fazer desenho de 
observação, buscar materiais para coleções. Dada a pouca infra-estrutura 
de muitas escolas, é preciso contar com a improvisação de espaços para 
o desenvolvimento de atividades específicas de laboratório, teatro, artes 
plásticas, música, esportes, etc. (BRASIL- PCN, 1997) (grifo nosso) 

 

O que está disposto na citação, acima, legitima a atividade escolar que se estabelece na 

comunicação visual e no uso da linguagem gráfica. Porém, não considera que tudo que é 

exposto nas dependências escolares formam a informação visual própria da escola. Fica claro 

que tudo é articulado no contexto escolar e, consequentemente, no pensamento do professor, 

como algo decorativo, o que a luz do design não se configura desta forma.  

É fato, que o texto do PCN e a forma como ele está exposto provoca uma maior 

facilidade para o seu entendimento, não só no caso específico do professor, e isso se o 

comparamos ao rigor da escrita legal da LDBEN. Mas a nossa principal preocupação consiste 

em sua argumentação. Senão, vejamos a frase: “quando o espaço é tratado dessa maneira, 

passa a ser objeto de aprendizagem e respeito, o que somente ocorrerá por meio de 

investimentos sistemáticos ao longo da escolaridade”. 
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Um espaço notadamente escolar que não é pensado do ponto de vista do design da 

informação, dificilmente vai se tornar um ambiente propício para aprendizagem e respeito 

como sugere o texto. Ao contrário ele se torna fértil para o excesso de informação, para as 

representações imagéticas ambíguas e cujo referencial é, em muitos casos, inadequado ao que 

se destina a realidade escolar. 

Uma crítica pertinente ao texto do PCN é que o Estado assume como verdade a 

precariedade escolar, quando na verdade deveria reverter e combater, mas não sugerir uma 

postura de acomodação diante do fato. Contar com o improviso, não é estimular a 

criatividade, como supostamente o texto sugere. Improvisar no ambiente escolar é assumir 

que na verdade Estado não tem condições de oferecer o que é necessário para a sua ação 

eficaz e recai sobre a LDBEN apenas garantir os padrões mínimos de qualidade exigida ao 

ensino brasileiro. 

Ratificamos a importância dos educadores se aproximarem dos conteúdos de design 

para que os temas trabalhados em sala de aula sejam alicerçados por diferentes perspectivas, 

que podem conferir numa ação mais próxima das necessidades reais, colaborativa e frutífera à 

cultura visual vigente. Os conhecimentos do design serão oportunos para as crianças, público 

a quem se destina a aplicação dos conteúdos, e consequentemente pelos professores, público a 

quem se destina este texto.  

  

4.4 OS PROJETOS DE LEI QUE TRATAM DA INSERÇÃO DO DESIGN NA 

EDUCAÇÃO FORMAL   

 

Neste item apresentaremos a duas vertentes que, somadas, vislumbram uma 

perspectiva para a inserção de conteúdos de design para a formação de não-especialistas em 

design. No presente caso, ambas tratam da formação ainda no nível da educação básica e 

média e atuam diretamente sobre a LDBEN e, assim dispostas, nos oferecem uma 

oportunidade que nos possibilita abrir um campo de conhecimentos para que o ensino de 

conteúdos de design seja também realizado no ensino superior, no caso específico das 

licenciaturas.  

  As duas formas de estabelecermos essa discussão não devem ser assimiladas como 

excludentes. Elas atuam expondo um contexto político-educacional e são o reflexo de um 

interesse social em legitimar conhecimentos que hoje constroem as vivências contemporâneas 
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tanto do trabalho quanto da vida em geral. Para introduzir mos nossa discussão é interessante 

observarmos atentamente a Figura 99 abaixo:  

 

 

Figura 9 – Mapa dos projetos de Lei que atuam sobre a inserção do design no ensino 
fundamental brasileiro 

 

4.4.1 Ensino/Aprendizagem: Projeto de Lei nº 741/0710 

 

Este projeto de lei foi apresentado pelos deputados Elismar Prado (PT-MG) e Frank 

Aguiar (PTB-SP) e atua diretamente sobre as diretrizes para ensino de artes na escola, 

alterando a redação do art. 26, §2º da Lei no 9.394, reformulando a definição dos conteúdos a 

serem ministrados e distribuídos entre as várias séries. A atual escrita, que já trouxemos na 

Figura 9 do item anterior, prevê:  

 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base 
nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 
clientela. 
[...] 

                                                 
9 Este projeto de lei, até 08 de fevereiro de 2009, ainda estava em tramitação na câmara dos deputados.   
10 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=109111 (Acessado dia 26/03/08) 
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§ 2º O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos. 

 

A proposta dos deputados determina que os conteúdos de música, teatro, dança, artes 

plásticas, fotografia, cinema, vídeo, design e noções sobre patrimônio artístico, cultural e 

arquitetônico devem constar da formação dos brasileiros. O projeto também prevê que os 

profissionais capacitadores desse novo conteúdo, os professores, devem ter formação na área, 

determinando um prazo de três anos para que as escolas se adaptem a nova realidade.  

Entretanto, a lei precisa ser amadurecida, haja vista como foi apresentada diante dos 

conteúdos de design e da realidade que o seu ensino está consolidando. É fato que algumas 

profissões já estão mais estruturadas para uma mudança no currículo escolar, pelo menos já 

possuem a licenciatura na área. Mas precisamos esclarecer se o design ensinado na escola 

será, ou não, o mesmo que hoje é ensinado nas universidades para a formação de profissionais 

em design. Este é ponto nevrálgico da lei: o quê do design deve ser ensinado? O quê garantirá 

esse ensino, para a formação do aluno?  

O que mais nos preocupa é como o professor vai ensinar design se na sua formação 

sequer tem contato com qualquer disciplina que o prepare para diagramação, relacionamento 

com os artefatos como mediadores de conhecimento e memória na sociedade, ou, ainda, a 

construção e decodificação de mensagens visuais.  

O projeto aqui discutido encontra-se, de 03 de julho de 2008 até hoje, na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e o prazo para emendas ao mesmo foi encerrado 

sem que tenha sido apresentada qualquer emenda. O projeto, agora, aguarda novo parecer 

para prosseguir o trâmite legal. Nessas condições, precisamos estar atentos, se desejamos uma 

lei que tenha uma correspondência na sociedade, para que haja de fato uma articulação social 

que a suporte e que dê respaldo ao seu cumprimento.  

 

4.4.2 Formação/Expressão: Projeto de Lei nº 1.696/0711 

 

O projeto de Lei do deputado Lobbe Neto (PSDB-SP), visa implementar centros de 

produção de cultura nas escolas estaduais e municipais do ensino básico, prevendo que estes 

centros desenvolvam ações nas áreas do audiovisual, das artes visuais, da música e dos 

estudos literários, filosóficos, políticos e científicos. O projeto não atua sobre a LDBEN. 

Atua, diretamente, sobre o ambiente escolar e sobre a autonomia política e pedagógica da 
                                                 
11 http://www2.camara.gov.br/homeagencia/materias.html?pk=108316 (Acessado dia 26/03/08) 
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escola. Os centros têm como objetivo valorizar a diversidade das expressões culturais que o 

ambiente escolar comporta; dar acesso ao aluno a novos conhecimentos; proporcionar o 

estímulo a sua intervenção como cidadão na escola e na sua comunidade; e auxiliar a escola 

na preparação dos alunos para a cidadania. 

Estes centros irão se constituir nos espaços que a escola oferece para que se promovam 

ações culturais. A redação da lei atribui a coordenação aos alunos, e relaciona as atividades ao 

currículo escolar e à comunidade a qual a escola pertence. Estes espaços culturais deverão 

contar com a participação do corpo docente e discente, dos funcionários e voluntários, além 

de contar para o seu funcionamento com todos os equipamentos e infra-estrutura da escola.  

É importante que façamos aqui uma análise criteriosa quanto às colocações deste 

projeto. Ele propõe uma ação que integra educação e cultura e esta é uma proposta de 

conhecimento que deve ser cada vez mais explorada, principalmente, quando falamos de uma 

formação cuja perspectiva é educar cidadãos para o trabalho. Por outro lado, não define uma 

metodologia clara para de fato se estabelecer esse tipo de equipamento educacional: escola-

centro de cultura. O que nos faz pensar que a atuação desses centros se estabelecerá sob os 

dispositivos do seguinte artigo da LEDBEN:  

 

Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia 
pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público. 

 

Continuando as nossas considerações em análise comparativa ao que a LDBEN prevê, 

veremos uma ação contraditória, principalmente, quando temos as diretrizes previstas para 

delimitar as responsabilidades do professor pra com o ambiente escolar:  

 

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e 
conforme os seguintes princípios: 
I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
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II - participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

 

Sendo assim, o projeto, confrontado com a LDBEN no que se refere às 

responsabilidades dos professores, cria um contexto contraditório para que ações educacionais 

concretas sejam construídas, quando propõe a coordenação destes espaços aos alunos e atribui 

ao corpo docente apenas a participação do processo e não a parceria na estruturação destas 

atividades. Contudo, as considerações sobre as questões pedagógicas desta escola-centro 

cultural cabem aos professores, gestores escolares e todo o corpo institucional.  

O que devemos nos atentar aqui é que o projeto propõe as artes visuais como um 

conteúdo a ser trabalhado, associado ao currículo escolar e, assim, abre um espaço para que 

sejam trabalhados conteúdos de design. O conceito de artes visuais é bastante amplo e nele 

não existe uma fronteira rígida que delimite aonde ela começa ou termina, nem onde 

começam ou terminam as demais linguagens artísticas. É um ente artístico que, 

freqüentemente, faz uso da linguagem gráfica e seus conteúdos (forma, cor, tipografia, 

textura, imagens e esquemas) como estrutura suporte de sua representação gráfica, espacial.  

Estabelecer um espaço na estrutura escolar que comporte essa linguagem e a trabalhe a 

partir das diversas formas em que ela se manifesta é uma maneira elucidativa de apresentar 

tais conteúdos e proporcionar, assim, tanto a formação quanto a expressão dos indivíduos 

participantes. Mas, fazer isso num ambiente escolar é recairmos nas mesmas questões do 

Projeto de Lei anterior: quem fará a mediação desses conhecimentos? O professor? E, que 

professor? A escola vai importar profissionais de outras áreas, sem a base pedagógica 

necessária, pra trabalhar um conhecimento formador? Qual será a participação da comunidade 

nesse processo? Qual será a participação dos mecanismos burocráticos escolares, como o 

conselho tutelar, nesse espaço? 

Sugerir que uma escola seja um centro cultural e, por isso, abrigo de manifestações 

artísticas diversas é, antes de tudo, entender que é preciso prepará-la para que ela possa ter 

uma relação didática com essas manifestações e com os conhecimentos que nelas estão 

contidos. E, certamente, esta relação não pode ser efetuada apenas pelas linguagens falada e 

escrita, mais ainda quando ela for expressa através de artes visuais.  

Trabalhar os conteúdos da expressão e comunicação visual vai muito além de jargões 

como “trabalhar o texto não-verbal” ou “contribuir para formar a expressividade gráfica”. 

Termos como esses são encontrados em materiais para a preparação do professor. Eles 

demonstram tanto a falta de clareza e de compreensão dos conteúdos que envolvem a 
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linguagem gráfica, quanto à referência eloqüente ao texto em si, como suporte maior e abrigo 

principal dos conhecimentos.  

A proposta do deputado Lobbe Neto é advinda do Parlamento Jovem Brasileiro12 e a 

sua tramitação ainda não está definida pela Mesa Diretora da Câmara, órgão de direção dos 

trabalhos legislativos e dos serviços administrativos e pô-lo em prática acarretará um longo 

processo. Sendo assim, não podemos definir se ele é uma proposta para se repensar a escola 

que temos ou mais uma prática eleitoreira.  

É bom lembrar, que a proposta para o projeto chegou ao deputado através da 

‘deputada jovem’ Rose Carla de Araújo Oliveira, de Sergipe, na primeira edição do 

Parlamento Jovem Brasileiro, realizada em 2000 na Câmara dos Deputados, e contou com o 

aval da antiga Comissão de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer e também do então Ministro da 

Cultura o músico Gilberto Gil. 

O fato é que a existência desse projeto fomenta nas esferas governamentais a 

necessidade de revermos os conteúdos dos currículos escolares ditos formadores e Demonstra 

que há uma demanda oriunda da sociedade para que a escola trabalhe as diversas linguagens 

associadas às suas manifestações culturais, como um instrumento de referência para o 

conhecimento mediado na sala de aula.  

Os dois projetos de lei abordados acima são vertentes para discussões importantes, 

pois dão suporte a nossa argumentação, contribuindo para estruturar a formação do professor 

no que tange os conteúdos de design. Eles mostram o muito que temos de caminhar para que 

o ambiente escolar, e o professor como formador desse espaço, atue na mediação da relação 

aluno e sociedade de forma eficaz.  

 

4.5 O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (PDE) 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do governo federal, elaborado e 

posto em prática pelo Ministério da Educação, visa garantir uma educação básica de 

qualidade para o povo brasileiro, acreditando que investir neste tipo de educação significa 

investir na educação profissional e na educação superior porque elas estão ligadas, direta ou 

                                                 
12 PARLAMENTO JOVEM BRASILEIRO 2007 - “A Câmara dos Deputados aprovou a criação do Parlamento 
Jovem Brasileiro por meio da Resolução n.º 12, de 2003, de iniciativa do Deputado Lobbe Neto, a ser composto 
por estudantes do ensino médio, a partir de 16 anos, matriculados tanto em escolas públicas como particulares, 
com o objetivo principal de propiciar aos jovens a vivência acerca da atividade parlamentar e sua importância 
para o exercício da cidadania de todos os brasileiros.” (acessado dia 24/12/2008 pelo site 
http://www2.camara.gov.br/eve/parlamentojovem/index.html) 
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indiretamente. O Plano em sua totalidade trabalha com 36 projetos que atuam no contexto da 

educação para garantir sua melhoria, incluindo metas de qualidade, colaborando para que as 

escolas e secretarias de Educação se organizem no atendimento aos alunos, trabalhando a 

família, propondo o nivelamento salarial do professor e outras estruturas de apoio a essa 

profissão 

Atentemos as palavras retiradas do site do programa:  

 

Na educação profissional, a principal iniciativa do plano é a criação dos 
institutos federais de educação profissional, científica e tecnológica, 
destinados a funcionar como centros de excelência na formação de 
profissionais para as mais diversas áreas da economia e de professores para a 
escola pública. Os institutos serão instalados em cidades de referência 
regional, de maneira a contribuir para o desenvolvimento das comunidades 
próximas e a combater o problema da falta de professores em disciplinas 
como física, química e biologia. 
(http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/oquee.html, 2008)   

 

Em Pernambuco já se sente a consequência do PDE nas ações referentes à educação 

superior, principalmente, em relação às licenciaturas:  

 

Centro Acadêmico do Agreste (CAA), instalado no município de Caruaru, 
iniciou o processo de interiorização da UFPE, em março de 2006. Oferece 
cinco cursos de graduação: Engenharia Civil, Design (voltado para moda, 
gráfico e produto), Economia, Administração, Pedagogia. Em 2009, passam 
a funcionar também os cursos de Licenciatura em Química, Física, 
Matemática e Engenharia de Produção. 
(http://www.ufpe.br/new/centros/caruaru.htm, 2008)  

 

Este texto apresenta o Centro Acadêmico do Agreste (CAA), no site da Universidade 

Federal de Pernambuco, e como pudemos observar, neste ano ofertará a primeira turma para 

os cursos de Licenciatura em Química, Física e Matemática. Trata-se do alinhamento com o 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que instituiu o Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), aumentando o número de 

vagas ofertadas para acesso a educação superior.  

O tema é extenso, entretanto traremos para análise, de forma concisa, os seis 

programas do PDE que contribuirão para os nosso estudo. São eles: a) Consolidação das 

Licenciaturas – Prodocência; b) Bolsa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID; c) 

Propostas para os Conteúdos Educacionais; d) Inclusão digital; e) Guia de tecnologias e f) 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) para formação de professores. 
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I – O Prodocência é um programa de consolidação das licenciaturas, que integra a 

Diretoria da Educação Básica da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) e tem como finalidade aprimorar a qualidade do ensino oferecido nas 

escolas públicas do país, através da garantia de investimentos financeiros na melhoria dos 

cursos de licenciatura voltados para a formação de professores da educação básica. Os 

recursos são destinados anualmente às instituições de ensino superior federal ou estadual para 

o desenvolvimento de projetos de apoio à melhoria do ensino oferecido em cursos de 

licenciatura, através da seleção anual de projetos por edital público.  

Este projeto nos oferece a possibilidade de que sejam apresentadas propostas para se 

trabalhar a inserção de design na formação do professor, durante a sua formação, quando esta 

perspectiva se configurar numa estrutura metodológica e prática cuja ação denote a 

necessidade de se estabelecer uma ordem processual financeira.  

 

II – O Programa de Bolsa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) está 

vinculado ao PDE, no que se refere à ação de atender ao plano de metas Compromisso Todos 

pela Educação, que pretende elevar o IDEB (Índices de Desenvolvimento da Educação 

Básica) nacional que hoje é de 3,8 para 6, até 2022. Este programa une as secretarias estaduais 

e municipais de educação e as universidades públicas em prol da melhoria do ensino nas 

escolas públicas e, na prática, oferece bolsas (no valor de R$ 300,00 mensais) da 

CAPES/MEC aos alunos das licenciaturas e de pedagogia das universidades públicas, para 

desenvolverem projetos de educação dentro das escolas da rede pública. Essa ação encontra-

se vincula ao Programa Mais Educação, e o site do governo nos diz que a sua expectativa com 

relação à ação prática é que: 

 

Nas escolas, os projetos serão desenvolvidos no contraturno das aulas e 
devem ser dirigidos a três conjuntos de alunos: 1ª a 4ª série e 5ª a 8ª do 
ensino fundamental e ensino médio. Por exemplo: a universidade apresenta 
um projeto de oficina de matemática para o ensino médio. Os alunos de 
todas as séries desse nível de ensino desenvolverão as atividades em 
conjunto. 

 

Sobre o que levou o governo federal a desenvolver tal projeto, o site do PDE nos traz 

que:  

 

A expectativa do Ministério da Educação é incentivar a carreira do 
magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores e 
que são prioritárias para o projeto: ciência e matemática de 5ª a 8ª série do 
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ensino fundamental, e física, química, biologia e matemática para o 
ensino médio. (grifo nosso) 

 

O texto continua: 

 

As universidades e secretarias devem apresentar a Capes projetos que 
reforcem e ampliem os conteúdos desenvolvidos em sala de aula, 
direcionados especificamente a uma ou mais escolas da rede. A proposta 
será elaborada com a participação dos bolsistas das universidades e da 
direção, equipe pedagógica e professores das escolas envolvidas no projeto. 
O foco são aulas inovadoras e que orientem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. (grifo 
nosso) 

 

Diante do exposto, encontramos uma ação que favorece e justifica, através da ação das 

políticas públicas, a inserção da linguagem gráfica na formação do professor, cujo viés 

comporte “aulas inovadoras e que orientem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos.” 

Este programa elucida quanto à estrutura de um plano de ação interdisciplinar, já que 

permite que o professor como aluno esteja dentro da sala de aula, apoiado metodologicamente 

por um programa teórico, cuja didática seja uma parceria entre o design e a educação. E 

oferece um campo de pesquisa em que o ensino da Linguagem Gráfica seja, apropriadamente, 

estruturado de forma que atenda as especificidades dos conteúdos de “ciência e matemática de 

5ª a 8ª série do ensino fundamental, e física, química, biologia e matemática para o ensino 

médio”, carentes de formação adequada.  

 

III – A proposta para os Conteúdos Educacionais se dá através de seleção pública via 

edital que é lançado anualmente pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), em 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, cujo conteúdo educacional é focado em 

mídias digitais, ou seja, em TCI. O site do programa nos diz quem pode fazer as proposições:  

 

As propostas podem ser apresentadas por universidades, faculdades, centros 
tecnológicos, centros e museus de ciências, instituições de ensino superior, 
organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPS), organizações 
não-governamentais (ONGs), fundações e centros de pesquisa e 
desenvolvimento sediados no Brasil, públicos ou privados, que não tenham 
fins lucrativos. 

 

Observamos que este edital orienta-se para suprir a carência do governo em expertise 

para ações nesse perfil que obtiveram sucesso na sociedade civil, no âmbito acadêmico, e que, 
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dessa forma engendrados, favoreçam a produção de conteúdos educacionais digitais 

multimídia, ofertando assim subsídio financeiro para tal.  

É importante ressaltar que:  

 

De acordo com a coordenadora-geral da TV Escola, canal da SEED/MEC, 
Viviane de Paula Viana, a produção de conteúdos nos diversos suportes 
subsidiará a prática pedagógica para tornar o aprendizado mais rico e 
instigante. “A idéia é que os professores tenham à mão materiais de 
qualidade nas diversas mídias para utilização de acordo com o projeto 
político-pedagógico da escola e de seu planejamento de curso”, afirma. “Eles 
têm total autonomia para escolher o que e quando usar. 

 

Este programa não deixa explícita a necessidade de capacitação do professor para 

utilizar as diversas mídias, mas fica subentendida esta necessidade. Assim, como deixa a 

cargo do conteúdo projetado o uso dos suportes para prática docente, ou permite a sua escolha 

pela escola. Mas será que a escola hoje tem condições de optar por determinado conteúdo 

didático digital?  

Por outro lado, o programa nos oferece um horizonte promissor, pois vislumbra um 

aprendizado mais “rico e instigante”, cujas palavras empolgadas nos permite subentender a 

sua ligação com as linguagens contemporâneas, que despertam a atenção dos alunos fora da 

sala de aula. E por propiciar mais um campo de ação interdisciplinar, visto que adota critérios 

tanto de experiências acadêmicas, quanto do meio social.    

Existem também outros três programas: a Inclusão Digital, o Guia de Tecnologia e o 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), para formação de professores, mas que 

juntos formam a maneira como o governo descreveu a trajetória de ação das questões relativas 

à inclusão digital, ao aprendizado da TIC e à estratégia para que os benefícios dos programas 

cheguem ao professor.  

Mas devemos aqui fazer uma indicação, com relação ao tema da inclusão digital, visto 

que iremos retomá-lo mais adiante no contexto do conflito que existe entre o conteúdo que é 

ensinado dentro da sala de aula e a realidade que é vivida por alunos e professores fora da 

escola. É o programa Computador para Todos, inserido no Programa Nacional de Informática 

na Educação e o Portal da Inclusão Digital (PROINFO).  

  

IV – O Programa de Inclusão Digital do governo possui o objetivo de promover o 

acesso a microcomputadores e internet, equipando as escolas com estes equipamentos e 

firmando acordo entre os ministérios da Educação, Comunicações, Planejamento, Casa Civil e 

a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) de forma a permitir a instalação de 
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banda larga (conexão rápida de acesso à internet) em 56.685 escolas públicas de ensino 

básico. A expectativa do governo é que, “depois de equipar as escolas de ensino médio em 

2007, o MEC amplie o acesso à tecnologia nas instituições públicas de 5ª a 8ª séries e, 

posteriormente, 1ª a 4ª séries”. (http://portal.mec.gov.br/arquivos/pde/includigit) 

Temos então descrita uma ação que atua na criação do acesso do corpo escolar, 

professores, gestores e alunos, aos equipamentos de microinformática e à rede mundial de 

computadores. Mas não vemos menção a nenhum processo que garanta a alfabetização em 

TIC e a sua consequente incorporação aos processos de ensino.  

Ter uma sala com vários computadores e internet banda larga garante apenas uma 

parte do processo de inclusão digital – o acesso. Transformá-lo em conhecimento, no entanto, 

é estabelecer uma relação de ensino e aprendizagem, atribuída a outra política educacional 

que tem que ser empregada, concomitantemente, entre aluno e professor e que um quinto 

programa, o Guia de Tecnologias, busca garantir. 

Este programa consiste em um guia cujo objetivo é orientar gestores na escolha de 

tecnologias capazes de melhorar a qualidade do ensino/aprendizagem. Segundo o governo, a 

abertura de editais desse tipo tem a intenção de:  

 

Ao abrir edital, o MEC analisa propostas para as áreas de ensino-
aprendizagem (metodologia e avaliação referentes aos componentes 
curriculares; alfabetização), anos iniciais do ensino fundamental; ampliação 
da jornada escolar; formação continuada de professor; fluxo escolar; leitura: 
promoção e formação de mediadores; avaliação institucional e gestão 
educacional. 

 

Este edital nos sinaliza as áreas de conhecimento educacional que estão carentes de 

reforço intelectual e cujas propostas para a superação dessa carência podem abrir espaço para 

englobar a Linguagem Gráfica no ensino, possibilitando o seu uso numa ação para melhoria 

da relação ensino/aprendizagem.   

 

V – Programa Universidade Aberta do Brasil que trata do ensino a distância que 

formará professores da educação básica. A expectativa do governo é implantar:  

 

Um sistema nacional de educação superior à distância com a participação de 
instituições públicas de educação superior e em parceria com estados e 
municípios. O principal objetivo da UAB é oferecer formação inicial a 
professores em efetivo exercício na educação básica pública que ainda não 
tenham graduação, o que significa atender a demanda de milhares de 
profissionais e propiciar formação continuada a quase dois milhões. 
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No caso dos três programas que acabamos de analisar, eles não atingem diretamente o 

nosso objeto de estudo, mas falar neles é importante, haja vista que são a resposta política 

imediata a uma reorganização da sociedade causada pelos processos de globalização.  

É relevante sabermos que temos equipamentos disponíveis para que articularmos uma 

relação de ensino/aprendizagem tendo a Linguagem Gráfica como suporte estruturador, 

formalizando para alunos e professores um nível de contato satisfatório com esse tipo de 

material. Assim como é importante saber como os professores fazem para que este acesso se 

transforme em conhecimento e não em um acúmulo de informações.        

Para finalizarmos, trazemos abaixo a Figura 10 cuja representação gráfica faz 

referência ao resumo das ações que discutimos neste item. Esclarecendo que o que 

apresentamos aqui não se configura em uma metodologia para inserir o design na formação 

do professor, mas sim num resumo das estruturas da política pública nacional, hoje vigente, 

que podem colaborar com esta ação, no sentido de que, juntas, estas ações formam um campo 

de atuação favorável a ações futuras baseadas nesta pesquisa.  

 

 

Figura 10 – Programas do PDE 

 

Concluímos aqui, com a afirmação de que existe um horizonte muito promissor e 

favorável, no que se referem às ações de políticas públicas nacionais para suporte à inserção 

da Linguagem Gráfica na formação do professor, mas é preciso a sensibilização e a pareceria 

efetiva entre design e educação para que esse quadro que hoje é favorável se transforma em 

ações concretas. 
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4.6 OS PROGRAMAS MAIS EDUCAÇÃO E MAIS CULTURA  

 

Aqui, apresentamos o Programa Mais Educação e o Programa Mais Cultura do 

governo federal para entendermos melhor como a educação no Brasil está configurada. A 

LDBEN que foi o ponto de partida de nossas análises é uma lei que tem mais de 12 anos de 

vigência e, quando estabelecida, refletia a ordem de uma política que não estava tão 

comprometida com o enfrentamento da exclusão educacional e social brasileiras. 

Sendo assim, com a intenção de trazer para discussão uma perspectiva mais atual, 

achamos importante analisá-los em contraponto com o nosso objeto de estudo a Linguagem 

Gráfica, de forma a observar possíveis ações que possam ajudar no desenho da realidade 

educacional que temos hoje no Brasil.  

  

4.6.1 O Programa Mais Educação 

 

O Programa Mais Educação é uma ação engajada com o PDE, e foi estabelecido 

através da portaria normativa interministerial Nº- 17, de 24 de abril de 2007. Organiza-se 

efetivamente através dos ministérios da Educação, o do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, do Esporte e o da Cultura. É direcionado às crianças, adolescentes e jovens da rede 

pública de ensino básico e tem como objetivo otimizar as ações e os investimentos, já 

existentes no país, para que complementem a formação escolar com uma visão integradora do 

ensino, associando atividades sócio-educativas ao contraturno escolar. Este programa foi 

posto em prática para trabalhar, de forma coordenada, as políticas sociais existentes nos 

setores da educação integral no país, tais como: as atividades extraclasses de educação 

ambiental, de lazer, esporte e atividades culturais. 

Do ponto de vista legal o programa faz um recorte muito apropriado da legislação 

brasileira, cujo viés se dá através da educação, cultura, lazer e esporte, pelo qual perpassam a 

idéia central de abrandar questões críticas da instável ordem social brasileira.     

Para isso ele se apóia no artigo 34 da LDBEN, Lei n° 9.394/1996, que determina a 

progressiva ampliação do período de permanência na escola; no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei n° 8.069/1990, que garante às crianças e adolescentes a proteção integral e 

todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, assegurando-lhes oportunidades 

que lhes facultem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, e condições de 

liberdade e de dignidade. 
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Do ponto de vista da Constituição Federal, o programa se utiliza do Artigo nº 227, 

cujos termos discorre que a família, a comunidade, a sociedade e o poder público devem 

assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária; e o Artigo nº 217 que define o 

esporte como dever do Estado e direito de cada um, reforçando o compromisso de 

democratizar o acesso às atividades esportivas como parte da formação integral de crianças, 

adolescentes e jovens.  

O que nos incitou a trazer esse conteúdo para discussão é que, ao lermos os pontos que 

este programa propõe para agir sobre a população, percebemos que existe uma consciência 

acerca dos fatores sociais que levam a escola brasileira a ser a dívida social que ela é hoje, 

havendo um claro esforço para a superação dessa condição.  

Essa mudança de postura, ou seja, assumir um caráter de enfrentamento dos reais 

fatores que tornam a escola uma instituição ineficiente (do ponto de vista da realidade do 

país), tratando-os como causa da existência desse programa, e não apenas como estatísticas 

que servem de parâmetros, gera um campo fértil para a transformação das instituições de 

ensino, cujo direcionamento é muito mais propenso a adoção de uma articulação de saberes 

mais contemporânea.  

Nesta proposta, há passos firmes rumo à igual mudança nos padrões e parâmetros do 

processo de escolarização do cidadão brasileiro. Em seu primeiro capítulo, referente aos 

objetivos, temos:   

 

Art. 1° Instituir o Programa Mais Educação, com o objetivo de contribuir 
para a formação integral de crianças, adolescentes e jovens, por meio da 
articulação de ações, de projetos e de programas do Governo Federal e suas 
contribuições às propostas, visões e práticas curriculares das redes públicas 
de ensino e das escolas, alterando o ambiente escolar e ampliando a oferta de 
saberes, métodos, processos e conteúdos educativos.  

 

Aqui já não se fala em padrões mínimos, mas, sim, no caráter integral em que a 

educação deve ser trabalhada. E essa integralidade se articula com as práticas curriculares, 

visando uma alteração no ambiente escolar. Apoiamo-nos nestas palavras para reforçar o fato 

de que, ao trabalharmos a inserção de design, não estaremos propondo um ajuste estético na 

escola. Isto, é certo, será consequência e não causa da mudança que vislumbramos. 

De fato, o que afirmamos se engaja numa escola aberta às novas perspectivas que as 

diversas linguagens contemporâneas ofertam à sociedade e cujo controle didático pode 
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auxiliar para refrescar a ação escolar, ou seja, torná-la algo prazeroso e ligado ao que, por 

enquanto, dinamiza mais os ambientes extrínsecos a sala de aula.  

No texto seguinte, podemos ler:  

 

Parágrafo único. O programa será implementado por meio do apoio à 
realização, em escolas e outros espaços sócio-culturais, de ações sócio-
educativas no contraturno escolar, incluindo os campos da educação, artes, 
cultura, esporte, lazer, mobilizando-os para a melhoria do desempenho 
educacional, ao cultivo de relações entre professores, alunos e suas 
comunidades, à garantia da proteção social da assistência social e à formação 
para a cidadania, incluindo perspectivas temáticas dos direitos humanos, 
consciência ambiental, novas tecnologias, comunicação social, saúde e 
consciência corporal, segurança alimentar e nutricional, convivência e 
democracia, compartilhamento comunitário e dinâmicas de redes. (grifo 
nosso) 

 

As propostas de educação que hibridizam estes três campos de conhecimento 

(educação, arte, cultura) configuram-se numa zona fértil para nossas considerações, 

principalmente se tivermos como elo articulador e de suporte as ferramentas de tecnologia da 

informação e comunicação e se realçarmos a necessidade de capacitar o professor no intuito 

de deixá-lo apto para trabalhar nesse contexto. 

Quanto à finalidade do Programa Mais Educação, vale a pena destacarmos aqui duas 

ações que colaboram para os nossos estudos  

 

Art. 2º O Programa tem por finalidade:  
I - apoiar a ampliação do tempo e do espaço educativo e a extensão do 
ambiente escolar nas redes públicas de educação básica de Estados, Distrito 
Federal e municípios, mediante a realização de atividades no contraturno 
escolar, articulando ações desenvolvidas pelos Ministérios integrantes do 
Programa;  
[...] 
V - promover a formação da sensibilidade, da percepção e da expressão de 
crianças, adolescentes e jovens nas linguagens artísticas, literárias e 
estéticas, aproximando o ambiente educacional da diversidade cultural 
brasileira, estimulando a sensorialidade, a leitura e a criatividade em torno 
das atividades escolares; (grifo nosso) 
[...] 
VIII - prestar assistência técnica e conceitual aos entes federados de modo a 
estimular novas tecnologias e capacidades para o desenvolvimento de 
projetos com vistas ao que trata o artigo 1º desta Portaria.  

 

Outro ponto de destaque é a questão da tecnologia, ferramenta suporte destas 

linguagens, e que precisa ser entendida e praticada pelos professores. Desta forma, será 
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oferecido um processo de alfabetização neste contexto e não apenas a aproximação e 

obrigação de uso, situação que vinha sendo praticado até os dias de hoje. 

No Capítulo III – Artigo 6º, das diretrizes para apoio aos projetos e ações, o programa 

visa fomentar a articulação de políticas sociais e a implementação de ações sócio-educativas 

para crianças, jovens e adolescentes. Nas orientações propostas, além do tempo e espaço 

educativo, é privilegiada a noção de uma formação integral e emancipada. A proposta do 

programa como um todo se fixa numa perspectiva contemporânea focalizando os atores 

(Estado, escola, família, comunidade) como agentes integrados de modo a contribuírem para a 

formação de crianças, adolescentes e adultos jovens.  

As diretrizes apontam ainda para uma relação de parceria com universidades, centros 

de pesquisas e outros campos de estudo e pesquisa na área para fomentar a geração de 

tecnologia social e a colaboração, com a qualificação e a capacitação de docentes, técnicos e 

gestores.  

Este último aspecto reforça a necessidade de se criar metodologias apropriadas, 

interdisciplinares entre o design e a educação, no intuito de capacitar em design o professor 

das licenciaturas. É neste sentido que a legislação nos oferece os meios e os mecanismos 

legais para a formulação de projetos, ações e bases teóricas da política pública educacional. 

Precisamos, portanto, trabalhar esse conhecimento na prática escolar e ainda como ação 

colaborativa para a superação de um contexto educacional conflituoso e indigno do valor de 

ser brasileiro.   

 

4.6.2 O Programa Mais Cultura 

 

O Programa Mais Cultura foi instituído no dia 04 de outubro de 2007, pela Presidência 

da Republica, através do decreto Nº 6.226, do Ministério da Cultura, e tem como objetivo 

ampliar o acesso aos bens e serviços culturais e aos meios necessários para a livre expressão 

simbólica. Além disso, o programa propõe a geração de estruturas políticas e sociais para 

qualificar o ambiente social das cidades, do meio rural, e, assim, gerar oportunidades de 

emprego e renda para os trabalhadores e de empreendimentos da economia solidária do 

mercado cultural brasileiro.  

Este programa tem como cerne o anseio de promover nas ações que ele alcançar a 

auto-estima, o sentimento de pertencimento, a cidadania, o protagonismo social e a 

diversidade cultural nos indivíduos brasileiros.  
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Do ponto de vista da legislação não fica claro por onde irá perpassar os conteúdos de 

educação, subentendendo-se que esta será uma ação transversal e não integral ao programa. 

Observamos que o decreto se estrutura focando a ação cultural, como fator de integração da 

diversidade cultural brasileira, através do respeito às diferenças e como ente fortalecedor da 

dinâmica social.  

Alertamos que a recuperação, mapeamento, catalogação, ou qualquer outra ação de 

registro dos conteúdos imagéticos é uma ação que tanto gera o fortalecimento dos saberes, 

fazeres e modos de vida de populações tradicionais, como subsidia a cultura visual brasileira 

no que se refere à preservação da sua memória, a renovação e estabilidade simbólica. Ações 

nesse sentido criam um campo imagético que colabora com a identidade visual e se articula 

com a linguagem gráfica, na medida em que a tem como suporte de sua expressão.  

Como podemos observar no artigo 2º, do decreto: 

 

Art. 2o O Programa Mais Cultura compreenderá ações voltadas: 
X - ao desenvolvimento da habilidade e do gosto pela leitura e pela escrita; 
XI - à promoção de programas de capacitação e qualificação do acesso às 
tecnologias da informação para a produção e difusão cultural;  
(http://www.cultura.gov.br/site/wp-ontent/uploads/2007/10/decreto6226.pdf) 
 

 

Estes dois momentos reforçam a idéia de que educação brasileira continua focada no 

binômio das linguagens oral/escrita e que as tecnologias de informação e comunicação estão 

citadas, apenas, para solucionar os problemas de comunicação e informação. Observamos isso 

quando só o acesso é garantido, mas o processo de empoderamento, ou seja, o de 

alfabetização nestas áreas ainda não está contemplado.   

Nosso diagnóstico, portanto, consiste em que ambas as legislações buscam equalizar a 

realidade idiossincrática que a maioria da população vive por conta das estruturas precárias de 

acesso à educação e à cultura. Então, inserir design na formação do professor é uma ação 

interdisciplinar (enquanto os conhecimentos que imbrica), e de ordem política, para construir 

a sua articulação frente à ordem social vigente. E isso se aplica quando consideramos o que já 

existe de estruturas estabelecidas nas políticas públicas para a educação e a cultura.  
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4.7 O PROFESSOR DE LICENCIATURA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA A 

SUA FORMAÇÃO 

 

Os itens discutidos neste ponto têm o seu foco no que está previsto na lei para que o 

ensino brasileiro, em seu caráter formador, seja desenvolvido. Fizemos isso com o intuito de 

criar um panorama crítico e político, que nos ajude a analisar por este prisma o nosso objeto 

de estudo. Entretanto, o cerne da nossa argumentação, também estruturada pela legislação 

brasileira de ensino, ou seja, ainda trabalhando o contexto político, tem a atenção direcionada 

para a discussão do papel do professor frente à LDBEN e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores.  

Desta forma, queremos redefinir o papel do professor por meio de uma perspectiva 

triangular que envolve o profissional de ensino, a forma como a Linguagem Gráfica chega até 

ele e os instrumentos legais que articulam este contexto. Esta distinção é feita no intuito de 

para facilitar o desenvolvimento das nossas discussões e análises, mesmo sabendo que na 

atuação do professor todos estes indicativos legais pesam sobre a conduta e os espaços de 

trabalho com o mesmo grau de importância.  

Ao longo do texto fomos pincelando o que a LDBEN prevê para a atuação dos 

profissionais da educação e, a seguir, observamos se o que a lei estipula se insere na 

sociedade, como deve ser a formação do profissional de ensino no Brasil.  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 
primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade Normal.  
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em pedagogia ou em 
nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta 
formação, a base comum nacional. 

 

Ainda colabora para a formação profissional de educação, o capítulo referente às 

Disposições Transitórias que estipula:  

 

Art. 87. É instituída a Década da Educação, a iniciar-se um ano a partir da 
publicação desta Lei. 
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, 
encaminhará, ao Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com 
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diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração 
Mundial sobre Educação para Todos. 
III - realizar programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação à distância; 

 

Podemos observar que a LDBEN atua de forma a determinar estruturas gerais para a 

formação dos professores, deixando as incumbências mais detalhadas para as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores. A lei prevê também que o professor 

precisa de capacitação sem, no entanto, determinar a periodicidade, nem os conteúdos, e 

suscita o uso de recursos do Ensino a Distância; entretanto, não há previsão quanto à 

educação para Tecnologia da Informação ou Comunicação.      

 
 
4.7.1. Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura e graduação plena 

 
A análise que segue é baseada na legislação que define a atuação dos professores de 

licenciatura. Diferentemente da LDBEN, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica,13 em nível superior, envolve o curso de licenciatura e de graduação plena e são um 

conjunto de leis mais recente, datada de 2002, cujo discurso visa complementar a LDBEN no 

que determina a atuação dos professores. Por se tratar de uma lei mais recente é também mais 

maleável, no sentido de colaborar em função da realidade de ensino que temos hoje. Tal 

legislação demonstra uma preocupação com o docente e com a busca constante pela sua 

atuação eficaz. A lei determina que o professor deva se capacitar para estar apto a:  

 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e 
procedimentos a serem observados na organização institucional e curricular 
de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e 
modalidades da educação básica. 
Art. 2º A organização curricular de cada instituição observará, além do 
disposto nos artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras 
formas de orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as 
quais o preparo para: 

 V - a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares; 

                                                 
13 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 
curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP 1. Instituída pelo Presidente do Conselho 
Nacional de Educação, Ulysses De Oliveira Panisset em 18 de Fevereiro de 2002. 
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 VI - o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 

 

A lei atribui a organização curricular às instituições que promovem esse tipo de 

ensino, e é mais clara quanto às necessidades atuais de se incorporarem um corpo de 

conhecimentos que trabalhem a formação do profissional, pensando nos mecanismos de 

inteligência correlacionados a “Era da Informação”. Outro ponto que merece destaque é que 

essa mesma lei não deixa claro quanto à capacitação do professor frente a sua relação como 

agente mediador na relação entre os seus alunos e as linguagens contemporâneas, que formam 

a nossa realidade, e especificadas na LDBEN.  

 No que diz respeito aos princípios que norteiam a formação de professores 

encontramos uma série de aspectos contraditórios quando os analisamos em uma posição de 

confronto com a realidade da prática do ensino no Brasil. Observemos o artigo a seguir:  

 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 
modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse 
preparo para o exercício profissional específico, que considerem: 
[...] 
II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista: 
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar 
similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 
formação e o que dele se espera;  
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 
possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 
consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 
mudanças de percurso eventualmente necessárias. (grifo nosso) 

 

É interessante observarmos aqui esse fenômeno legal muito recorrente na educação 

brasileira, onde a lei prevê uma prática e a sociedade, que será o palco dela, gera uma 

demanda real diferente da atuação esperada. Por exemplo, a formação do professor, hoje, não 

contempla vários conhecimentos que podem ser trabalhados em sala de aula e no universo da 

escola, como é o caso da linguagem gráfica, outras linguagens contemporâneas, arte e 

recursos de tecnologia da informação e comunicação. 

Do ponto de vista da legislação, o conceito de que o conteúdo que deve preparar o 

professor deve partir primeiramente da sua prática, no ambiente de trabalho, perpassa as 
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considerações que definem a concepção do seu currículo formador, como podemos observar 

nos seguintes artigos das Diretrizes:   

 

Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de 
formação é fundamental que se busque: 
I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação 
profissional; 
II - adotar essas competências como norteadoras, tanto da proposta 
pedagógica, em especial do currículo e da avaliação, quanto da 
organização institucional e da gestão da escola de formação. 
Art. 5º O projeto pedagógico de cada curso, considerado o artigo anterior, 
levará em conta que: 
I - a formação deverá garantir a constituição das competências objetivadas 
na educação básica; 
II - o desenvolvimento das competências exige que a formação 
contemple diferentes âmbitos do conhecimento profissional do 
professor; 
III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve 
orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes 
etapas da escolaridade; 
IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem ser 
tratados de modo articulado com suas didáticas específicas; 
(grifo nosso) 
 

Quando observamos atentamente todos os pontos a que se refere essa legislação e 

fazemos uma reflexão sobre ela, nos deparamos com dois momentos que podemos chamar de 

antagônicos: o primeiro momento se refere a uma lei rígida (LDBEN), polarizada na relação 

trabalhista e carente de conhecimentos que a atualize frente à contemporaneidade dos saberes; 

no outro momento, temos uma legislação já mais condizente com os diferentes campos de 

conhecimentos, mais flexível quanto a sua aplicabilidade e que incorpora na sua essência a 

questão de que para ensinar o professor deve estar em constante formação, como expresso no 

artigo descrito anteriormente.   

Entretanto, ambas agem regularizando a ação do profissional de ensino, e dão 

condições ao docente para agir com o discernimento por elas proposto frente às questões do 

que ele deve ou não agregar de conhecimento proativo a sua formação. No parágrafo a seguir, 

observamos que no Parágrafo Único está disposto: “a aprendizagem deverá ser orientada pelo 

princípio metodológico geral, que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a 

resolução de situações-problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas”. 

Sendo assim, quando o principio metodológico geral, envolver conteúdos que 

articulem a inteligência visual do professor e do aluno, no caso do ensino da linguagem 

gráfica, ele de fato poderá disparar esse gatilho: “ação-reflexão-ação”? Será que a ação 

proposta de fato proporcionará um campo reflexivo amplo e condizente com os conceitos 
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envolvidos nesse processo cognitivo de uso da LG e, por conseguinte, ele estará apto a julgar 

se a ação resposta do aluno é eficaz aos temas propostos?  

Continuando a análise e verificando as questões do que deve ser premente ao se propor 

um projeto pedagógico para o ensino da licenciatura, temos que:  

 

Art. 6º Na construção do projeto pedagógico dos cursos de formação dos 
docentes serão consideradas: 
I - as competências referentes ao comprometimento com os valores 
inspiradores da sociedade democrática; 
II - as competências referentes à compreensão do papel social da escola; 
III - as competências referentes ao domínio dos conteúdos a serem 
socializados, aos seus significados em diferentes contextos e sua 
articulação interdisciplinar; 
IV - as competências referentes ao domínio do conhecimento pedagógico; 
V - as competências referentes ao conhecimento de processos de 
investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica; 
VI – as competências referentes ao gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional.  
(grifo nosso) 

 

Do ponto de vista da Lei o professor é incentivado a uma ação autônoma de 

aperfeiçoamento continuado, se atualizando e capacitando como profissional para o seu 

melhor desempenho. Essa atualização pressupõe a porta de entrada para as questões que irão 

se incorporar a sua didática, prática e contextualização vindas das demandas que a sociedade 

expõe à medida que o tempo passa.  

É bom lembrar que ainda é exigido que o papel social da escola seja um ponto de 

constante fonte de busca para o desenvolvimento de metodologias e ações de ensino, e 

admitido que a construção interdisciplinar do conhecimento seja uma abordagem qualitativa e 

de recorrência para o saber. Esta questão da interdisciplinaridade como ação para a construção 

do conhecimento é contemplada como uma condição qualitativa no Art. 11, que trata da 

organização dos currículos: 

 

Art. 11. Os critérios de organização da matriz curricular, bem como a 
alocação de tempos e espaços curriculares se expressam em eixos em torno 
dos quais se articulam dimensões a serem contempladas, na forma a seguir 
indicada: 
I - eixo articulador dos diferentes âmbitos de conhecimento profissional; 
II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do 
desenvolvimento da autonomia intelectual e profissional; 
III - eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade;  
(grifo nosso) 
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Torna-se assim um pressuposto educacional associar-se ou trazer para a sala de aula, a 

atuação profissional e questões metodológicas às ações e conhecimentos externos ao universo 

docente, retomando no que Artigo 14 que contempla a questão da flexibilização de instruções 

normativas educacionais para se ter de fato uma ação eficaz:  

 

§ 1º A flexibilidade abrangerá as dimensões teóricas e práticas, de 
interdisciplinaridade, dos conhecimentos a serem ensinados, dos que 
fundamentam a ação pedagógica, da formação comum e específica, bem 
como dos diferentes âmbitos do conhecimento e da autonomia intelectual e 
profissional. 

 

Outro fato que nos chama a atenção é que nessa legislação se exige do professor uma 

olhar aguçado para as questões que determinam o espírito contemporâneo dos sujeitos, 

quando observamos que:  

 

§ 3º A definição dos conhecimentos exigidos para a constituição de 
competências deverá, além da formação específica relacionada às diferentes 
etapas da educação básica, propiciar a inserção no debate contemporâneo 
mais amplo, envolvendo questões culturais, sociais, econômicas e o 
conhecimento sobre o desenvolvimento humano e a própria docência, 
contemplando: 
I - cultura geral e profissional; 
III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 
educação.   

   

Observamos, no entanto, que estas dimensões não se articulam na sociedade. Da forma 

estanque como está exposta na lei, elas atuam sob a ação codificada e decodificada que vários 

tipos de linguagens dão suporte. A expressão e a comunicação cultural, social, política e 

econômica articula uma gama de saberes que não se baseiam apenas na fala e no texto.  

Já no texto seguinte, são incorporadas as questões de tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC):  

 

Art. 7º A organização institucional da formação dos professores, a serviço do 
desenvolvimento de competências, levará em conta que: 
[...] 
 VI - as escolas de formação garantirão, com qualidade e quantidade, 
recursos pedagógicos como biblioteca, laboratórios, videoteca, entre outros, 
além de recursos de tecnologias da informação e da comunicação; 
§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não 
prescinde da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com 
tecnologias da informação, incluídos o computador e o vídeo, narrativas 
orais e escritas de professores, produções de alunos, situações simuladoras e 
estudo de casos. 
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O que podemos observar é que a lei considera esse tipo de processamento da 

inteligência como recurso didático, através de dois contextos: no primeiro, ele é comparado 

com bibliotecas e laboratórios, ou seja, como equipamentos cuja ação didática é exteriorizada 

– supomos que ao professor –, e não implícita como de fato estes processos sugerem; e o 

segundo, como um instrumento de fonte para se obter o conhecimento necessário para a sua 

profissionalização.  

No entanto, cobra-se, através de instrumentos legais, que o professor use os recursos 

de TIC, cujo conteúdo não está garantido na sua formação curricular, tal e qual a LG, e que 

ele tenha acesso a esse tipo de conhecimento através do caráter formador que a legislação 

contempla.  

Outro ponto que nos chama atenção é a ação focada na sua atuação prática 

profissional, podemos observar esta questão nos três parágrafos que se seguem:  

 

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de 
observação e reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com 
o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-
problema. 
§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 
formação do professor. 
§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os 
componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 
pedagógicas, todas terão a sua dimensão prática. 
 

 

Acreditamos que essa prática deve ser subsidiada pela crítica científica e construtiva 

no sentido de orientar o futuro docente a ter uma relação autônoma e eficaz, frente às 

condições que terá para o seu trabalho. Nesta prática docente reside um campo para 

trabalharmos a inserção de design, sem que para isso deixemos de lado tudo o que o 

professor, mesmo quando aluno, já tenha acumulado de conhecimento visual. 

Esta legislação é mais flexível em relação às questões da real necessidade da escola 

brasileira: “Art. 14. Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que 

cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos 

articuladores nelas mencionados”. O que demonstra uma sensibilização, no sentido mais 

amplo, de que as dimensões continentais do país e a sua estrutura política se reflitam nas 

ações culturais e, principalmente, educativas, fazendo com que propostas pedagógicas para a 

docência que atendam a particularidades locais e que permitam a sua reflexão frente às novas 

considerações que enfrentamos fora da sala de aula sejam viabilizadas. 
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Apesar disso, ela ainda não prevê que como todos os setores das estruturas sociais 

estão sendo rearranjados, estes atos se refletem na criação de novas demandas profissionais 

para que se possibilite a permanência da ordem da inteligência dominante. Isto é, esta lei 

ainda não nos descreve que o ato de ensinar, ou de se ser competente na disseminação de 

conhecimentos não só destinados a capacitar os indivíduos ao trabalho, mas para a ação e 

construção social, está sendo, forçosamente, rearranjado, e está sendo re-parametrizado 

quanto às linguagens que se deva ter competência, passando, assim, paulatinamente, a 

requerer e assumir outras características, que já são estruturas de expressão e comunicação 

das chamadas Linguagens Contemporâneas pela LDBEN. 

Talvez, substituir o termo ensinar por mediar conhecimentos, agora, pode ser ainda 

algo prematuro, principalmente, quando vemos como as estruturas que estabelecem os 

princípios e a filosofia de educação são forjadas na academia e sociedade brasileira. Mas, 

educar, certamente, não é mais apostar no texto e na fala como suportes únicos e básicos para 

a elaboração e desenvolvimento da capacidade de fazer analogias dos indivíduos. E, sim, um 

ponto de partida para se incorporar ao sujeito os saberes que ele de fato necessita na sua 

integridade e não apenas em padrões mínimos e tecnicistas.  

E, fundamentalmente, deve atuar numa perspectiva mais colaborativa. E isso os 

recursos de TIC podem auxiliar. Eles existem para colaborar na atuação do profissional de 

ensino e a maior parte deles surge fora do contexto da sala de aula. Apesar disso, acabaram 

por aumentar a distancia que existe entre a escola e a vida fora dela, para qual ela deveria 

preparar. E se partirmos do olhar de considerá-los instrumentos sociais, ou redes sociais de 

conhecimento compartilhado, e não algo tão distante como exposto nas legislações que 

acabamos de analisar, podemos obter ricas ferramentas de ensino e, assim, fortes aliadas dos 

professores.  

Uma indicação que colhemos ao analisarmos esta legislação sob a ótica do nosso 

objeto de estudo é que aqueles que se aventurarem a trabalhar o design como conteúdo 

formador, independente do nível de atuação, ou seja, na educação básica ou superior, devem 

ter uma perspectiva colaborativa e, portanto, interdisciplinar, teórica e prática e de mão dupla 

entre os profissionais de design e de educação.  

É importante que possamos contar nesse processo com a colaboração de professores 

licenciados, de pedagogos e de profissionais do corpo gestor das escolas. Eles, do ponto de 

vista da legislação que estrutura a sua atuação social e do que referenda a nossa sociedade, são 

qualificados para trabalhar e construir ações neste sentido. Contudo, o corpo profissional que 

forma a escola precisa, antes de qualquer coisa, se conscientizar de que estão carentes dessa 
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formação, e que apenas o que eles trazem na sua bagagem profissional e afetiva não atende 

mais ao que é solicitado pela sociedade, dentro e fora da escola.  

Abaixo um resumo comentado as principais diretrizes que foram expostas neste 

capítulo, de forma a nos ajudar a formar um corpo de justificativas legais, para a inserção do 

design como um conhecimento formador para os professores, e um arcabouço base para 

sabermos em que a metodologia, que trabalhará para essa inserção, deverá se estruturar: 

 

1. “(a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar similar àquele 

em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e o que dele se 

espera”. O professor, ainda aluno, será estimulado a observar as questões da linguagem 

gráfica que atuam no desenvolvimento dos artefatos educacionais, como os livros 

didáticos; fazer a análise das mensagens visuais contidas no ambiente escolar; e/ou 

contribuir na diagramação dos seus próprios objetos gráficos de ensino.  

 

2. “I - considerar o conjunto das competências necessárias à atuação profissional”; e, “II - o 

desenvolvimento das competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do 

conhecimento profissional do professor”. Neste sentido, entender que o conjunto das 

competências necessárias para a atuação do professor abarca também o trânsito tranquilo 

com as chamadas Linguagens Contemporâneas, com o entendimento da Linguagem 

Gráfica como um conteúdo formador na teoria e prática da docência.  

 

3. “III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação básica deve orientar-se 

por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes etapas da 

escolaridade”; “V - as competências referentes ao conhecimento de processos de 

investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática pedagógica”, e, “§ 3º - No 

interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes curriculares de 

formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua dimensão 

prática”. Isso inclui entender que o professor precisa acumular conhecimentos para 

trabalhar na sala de aula e para si, para ser um professor. Da mesma forma, precisa 

aprender questões de didática e da sua prática pedagógica, para se fazer compreender 

aos alunos. Ele também precisa aprender a se expressar graficamente e se fazer 

entender do ponto de vista das suas mensagens visuais.  
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4. “III - conhecimento sobre dimensão cultural, social, política e econômica da 

educação.” Entender-se como um profissional da educação através destas perspectivas 

– cultural, social, política e econômica – compreende muito mais do que a 

aproximação teórica e filosófica: é saber articular o que estas dimensões constroem 

nas estruturas da expressão e comunicação em sociedade e entender que as relações 

que elas estabelecem viram memória e são retomadas na sociedade. E entender que a 

articulação desses eixos dimensionais não conforma apenas uma expressividade e ação 

dos indivíduos baseada em estruturas textuais e falada.  

 

5. “II - eixo articulador da interação e da comunicação, bem como do desenvolvimento 

da autonomia intelectual e profissional.” A compreensão de que criar um campo de 

conhecimentos, visando à formação, que favoreça a autonomia intelectual do professor 

é entender a necessidade de passar por alguns processos de alfabetização como a 

visual, em TIC e em mídia, para entender os mecanismos reais que estas estruturas de 

inteligência articulam em nossa sociedade e utilizá-las, inclusive, como material 

paradidático.  

 

Entretanto, a diretriz que mais nos favorece é a que diz:     

 

6. “§ 2º Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção 

de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de 

retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras.” (grifo nosso) 

Percebemos que a determinação da existência da formação continuada, como um ente 

legal e, assim, incorporado a formação do professor, nos oferece de imediato uma 

abertura política e de cunho educativo que propicia o trabalho rumo a uma 

metodologia que colabore para o desenvolvimento e a formação da inteligência visual 

do professor. Conseqüentemente, atuando neste processo, o design, e mais 

especificamente a linguagem gráfica, encontrará um espaço próprio e legitimo para 

atuar colaborativamente rumo a uma ação educativa eficaz e mais próxima de sua 

atuação como conhecimento contemporâneo. 

 

Desta forma, entendemos como uma oportunidade que se abre para aproximarmos 

design e professor, para que assim ele disponha de mecanismos intelectuais para solicitar ao 
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design os conhecimentos que dele provêem e responder a sociedade através de parâmetros 

reais já previstos em sua formação.   

 

4.7.1.1 Um panorama da imagem nos currículos dos professores de Expressão Gráfica, 

Matemática e Química da UFPE 

 

Para desenvolvermos este tópico, analisamos as matrizes curriculares disponíveis no 

site da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, correspondentes aos cursos de 

Licenciatura em Expressão Gráfica, Matemática e Química (Anexo I). Inicialmente, nos 

propusemos trabalhar as licenciaturas de Física e Geografia, mas estes cursos não 

disponibilizam os seus currículos via internet. Cada matriz aqui apresentada foi analisada em 

particular com observação final, geral, no que as três se relacionam ao objeto dessa pesquisa.  

O curso de Licenciatura em Expressão Gráfica possui apenas uma disciplina 

relacionada à ação educacional, Prática de Ensino dois, e nenhuma relacionada ao uso da 

Linguagem Gráfica. Nesta Licenciatura, chamou-nos a atenção a disciplina de Técnicas de 

Apresentação de Projeto, que tem como objetivo utilizar técnicas e procedimentos básicos na 

apresentação de projetos arquitetônicos e urbanísticos, nada tendo haver, portanto, com 

Linguagem Gráfica do ponto de vista do design. Verificamos que as disciplinas que envolvem 

conhecimentos e práticas de desenho é quase a totalidade do curso, todavia o uso da LG como 

suporte didático não foi encontrado. 

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Matemática possui oito disciplinas 

relacionadas ao ensino, que se configuram com introdução, prática e didática, e aspectos 

psicológicos. Outro dado que nos chama atenção é que seis das vinte e quatro disciplinas 

restantes são de geometria e não há em nenhuma delas a ocorrência direta ao uso da LG.  

A matriz curricular do curso de Licenciatura em Química oferta onze disciplinas que 

envolvem a prática do ensino e, especificamente, o ensino de química. Entre elas, as do ciclo 

profissional e as eletivas. E em nenhuma delas foi encontrado relação com o uso da LG.  

Em suma, ao observarmos as três matrizes, constatamos que o contato Licenciatura em 

Expressão Gráfica tem a educação é bastante frágil, mas, em Química, este contato é 

incentivado, havendo a presença de práticas de ensino específicas da área. Como era 

esperado, não há relato do uso da LG como conteúdo educacional, o que confirma a nossa 

idéia de que os professores não tem contato na sua formação, com nenhum conteúdo 

especifico de LG e o fazem apenas de forma indireta.  
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4.7.1.2 Um panorama da imagem nos currículos dos cursos de Licenciatura em História, 

Biologia, Física e Pedagogia da UFRPE 

 

Com relação ao desenvolvimento deste tópico, utilizamos o mesmo método de análise 

das matrizes curriculares disponíveis no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco – 

UFRPE, correspondentes aos cursos de Licenciatura em História, Biologia, Física e 

Pedagogia. (Anexo 01) 

O curso de Licenciatura em História possui em sua matriz sete disciplinas relacionadas 

às práticas de ensino. O Curso de Licenciatura em Biologia, tanto o diurno quanto o noturno, 

possui apenas três disciplinas relacionadas ao ensino. E o curso de Licenciatura em Física tem 

nove disciplinas relacionas as práticas de ensino. Nenhum deles, contudo, apresentam 

conteúdos que façam referencia direta ao uso da LG, ou que trabalhe a representação gráfica 

de seus objetos de estudo. 

O curso de Licenciatura em Pedagogia tem toda a sua grade voltada para as práticas e 

a didática do ensino e promove a formação do professor polivalente, pois ele oferece os 

conjuntos de disciplinas de Prática Pedagógica (90h/aulas) e Metodologia do Ensino 

(90h/aulas), para cada um dos conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

História, Geografia e Artes. Desse modo, habilita o professor a ensinar todos estes conteúdos 

com apenas 180h/aulas no seu currículo. Apenas este curso, de todos os analisados, oferece a 

disciplina de Legislação Educacional para os seus alunos. Mas, como todos os outros, não têm 

acesso a nenhum conhecimento referente à Linguagem Gráfica.  

Ficamos nos perguntado como será que esse professor polivalente produz o seu 

material didático de apoio para Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia 

e Artes? Certamente, de todos estes conteúdos o mais prejudicado é o ensino de artes, pois a 

sua avaliação não contempla nota ao aluno e, sendo assim, ele não o reprova. 

O ensino da imagem nos currículos analisados é ofertado apenas numa proporção de 

180h/aulas de formação para uma vida inteira de prática. O design sequer está presente neste 

contexto. Desta forma, recai para o professor capacitar-se ao sabor das suas prioridades. 

Somos levados então a concluir que existe a prática do conteúdo imagético e a sua 

recorrência, mas seu ensino é ineficiente desde a formação e, no caso do design, ilegítimo.  

De acordo com o que analisamos nestes itens, os professores são apresentados aos 

conteúdos que correspondem a sua área (física, química, biologia, matemática, história, entre 

outros), têm contato com as metodologias e práticas de ensino, absorvendo as peculiaridades 

de cada área de conhecimento, mas não têm acesso à formação em Linguagem Gráfica, que 
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poderia funcionar como mais uma ferramenta suporte para questões referentes à representação 

gráfica dos seus objetos de ensino.   

Chamou-nos a atenção também que, em alguns cursos, encontramos a presença de 

uma disciplina que sugere a apresentação do professor ao universo das TIC, através de um 

formato que poderia funcionar como alfabetização nestes conteúdos. O curso de Licenciatura 

em Química oferta a disciplina de Introdução ao Microcomputador; na Licenciatura em 

Biologia, a disciplina de Elementos de Informática; e na Licenciatura em Pedagogia, a 

Informática em Educação.  

De qualquer modo, cabe a pergunta: será que apenas uma disciplina, sempre ofertada 

no primeiro semestre da formação, garante a legitimidade e aptidão ao domínio dessas 

ferramentas como instrumentos de práticas de ensino?   

A introdução de disciplinas de informática caracteriza-se hoje como um avanço, 

entretanto, os recursos de TIC ainda ocupam um papel sem relevância na base de ensino. Nas 

demais licenciaturas a presença de algumas disciplinas que se relacionam ao uso de TIC, 

indicam apenas uma prática já induzida a sua área de conhecimento. 

 

4.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA PARA A IMAGEM E O 

DESIGN 

 

O conteúdo apresentado neste item foi um dos primeiros estudados, tornando-se assim 

o ponto de partida de muitas das considerações e críticas aqui apresentadas, sendo, portanto, 

fundamental para a realização da pesquisa. Ele se configura como um ente que colabora 

firmando, do ponto de vista do conteúdo, a dimensão teórica de operação, ou seja, onde se 

encaixa a discussão sobre os parâmetros a serem considerados ou refutados, quando disposto 

a trabalhar a inserção do design na formação de professores. 

Aqui faremos uma análise geral entre a introdução de conteúdos de design na 

formação dos professores e as estruturas políticas, temporais e culturais que hoje definem as 

perspectivas teóricas e práticas, propostas pelos teóricos que trabalham com a ação do ensino 

da arte e da formação dos professores. Com esta abordagem, temos o intuito de retirar desse 

contexto insumos que servirão como parâmetros metodológicos para subsidiar, do ponto de 

vista acadêmico, a nossa discussão. 

Entretanto, é importante salientar que a escola brasileira guarda em sua história 

características muito peculiares que provocaram consequências para o ensino das artes no 

país, mapeadas aqui por Fontoura (2002: 61): 
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No primeiro volume dos PCNs – Introdução são identificadas as quatro 
grandes tendências da tradição pedagógica brasileira. São elas, a pedagogia 
tradicional, a pedagogia renovada, a pedagogia tecnicista e aquelas marcadas 
pelas preocupações sociais e políticas. Observa que as tendências nunca se 
apresentaram em forma pura, mas sim, com características particulares, 
muitas vezes mesclando aspectos de mais de uma linha pedagógica. 

 

Nossa intenção aqui é extrair um conteúdo informacional consistente e crítico baseado 

na história dos sucessos e insucessos que o ensino da arte coloca para a formação dos 

brasileiros, complementando nossas formulações para a consolidação do ensino de design 

para não-especialistas. Damos início as nossas discussões com um trecho de Ferraz & Fusari 

que consideramos interessante, por vislumbrar o propósito do ensino da arte:  

  

Quando praticamos o ensino e a aprendizagem da arte na escola surgem 
também aspectos que se referem ao seu processo educacional. Uma delas diz 
respeito aos posicionamentos que assumimos sobre os modos de encaminhar 
esse trabalho em consonância com os objetivos de um processo educativo 
escolarizado que atenda às necessidades de cultura artística do mundo 
contemporâneo. Assim, se pretendemos contribuir para formação de 
cidadãos conhecedores da arte e para a melhoria da qualidade da educação 
escolar artística e estética, é preciso que organizemos nossas propostas de tal 
modo que a arte esteja presente nas aulas de Arte e se mostre significativa na 
vida das crianças e jovens (FERRAZ e FUSARI, 1993: 15). 

  

Barbosa (1975:90-113) com relação à formação do professor para o ensino de artes 

complementa: 

 

Antes de ser preparado para explicar a importância da arte na educação, o 
professor deverá está preparado para entender e explicar a função da arte 
para o indivíduo e a sociedade.  
O papel da arte na educação é grandemente afetado pelo modo como o 
professor e o aluno vêem o papel da arte fora da escola.  
 A arte não tem importância para o homem somente como instrumento para 
desenvolver sua criatividade, sua percepção etc., mas tem importância em si 
mesma, como assunto, como objeto de estudos.  

 

Afirmações como esta dimensionam a arte como conhecimento e a valorizam 

socialmente, ao tempo em que contemporizam os conflitos, direcionando o foco construtivo 

do ensino da arte. Assim, vemo-nos tentados a especular sobre o que devemos nos preparar 

para discutir com relação ao ensino do Design. Assuntos como: o que o design constrói em 

nossa sociedade? Em que circunstâncias ele atua e ajuda a formar, ou mesmo o que ele produz 

como resultado material em nossa sociedade? Perguntas como estas, mais inspiram que 
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delimitam um universo próprio de conhecimentos, mas elas são importantes se temos como 

finalidade chegar à construção coletiva, e não mais somente profissional, do saber-design.   

Destacamos aqui, portanto, que o ensino da arte no Brasil tem uma história que, bem 

ou mal, o consolida frente aos referenciais sociais, educativos e políticos que o construíram 

numa perspectiva didática. Ensinar design, no entanto, ainda se coloca como um diagnóstico 

científico cujo respaldo legítimo na sociedade não vem sendo efetuado de maneira que se 

formem demandas específicas que apontem neste sentido.  

Trabalhamos sobre um contexto onde são poucos os cidadãos conscientes, formadores 

de uma massa crítica, que exija do poder público que adicione conteúdos de design aos 

demais formadores da escola. Essa realidade dificulta uma discussão mais rica sobre pontos 

de vista já amadurecidos e que, somados, possibilitariam uma reflexão mais plural deste 

argumento. Por isso, nos apoiamos na maturidade histórica e política da crítica construída 

pelo conjunto de colaboradores científicos e afetivos, que proporcionam a vivência de um 

pensamento sempre alerta com relação ao ensino da arte no Brasil, o seu reflexo na legislação, 

na atuação e formação do corpo profissional e as consequências para a nossa sociedade.  

Os conhecimentos que são abordados na vivência científica da interpolação destes 

estudos se tornaram fatores de referência, de grande importância na formulação de um novo 

contexto cuja sala de aula abrigue profissionais que tenham não só o contato com a linguagem 

gráfica, mas o domínio de ferramentas intelectuais que o recomendem como um colaborador 

consciente na formação da história, da memória gráfica brasileira e, consequentemente, da 

nossa cultura material.  

Parar e tentar “entender e explicar a função da arte para o indivíduo e a sociedade”, ou 

transpondo as palavras de Barbosa para nosso contexto, ‘entender e explicar a função do 

design para o indivíduo e a sociedade’ é uma ação social de busca progressiva e em longo 

prazo dos designers, professores e demais estudiosos que colaborem nesse sentido, 

debruçando-se sobre os aspectos e rastros que os humanos deixam nos seus costumes e 

subsequentes artefatos gráficos, constituindo a sua antropologia visual nos objetos da sua 

cultura material.  

Mas, quando a constatação do design é compartilhada como ferramenta intelectual que 

atua na relação ensino/aprendizagem, ora como mediadora, ora como formadora dessa relação 

é imprescindível que questionamentos como se relacionam, visto que, ao extrapolar a 

condição de formador de um profissional específico, faz-se necessário criar um campo 

epistemológico que abrace a função social deste conhecimento e a relação de como ele 

chegará ao indivíduo que o utilizará.  
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Portanto, temos que alertar para o fato de que trabalhar o design, a linguagem gráfica, 

para formar um professor, usando como base o contexto do ensino da arte é ter em mente que:  

 

Quando mencionamos que a finalidade do processo de ensino é proporcionar 
aos alunos os meios para que assimilem ativamente os conhecimentos é 
porque a natureza do trabalho docente é a mediação da relação cognoscitiva 
entre o aluno e as matérias de ensino (LIBÂNIO, 1991, p. 54-55). 

 

Uma escola que entenda o trabalho docente dessa forma pode capacitar o professor, 

ainda aluno, sem que ele perca a bagagem de expressão e comunicação visual que tenha 

acumulado até então, ao mesmo tempo em que promove o espaço para ativar o design como 

conhecimento e para reelaborar o que por ventura precise de novos padrões estéticos. Essa 

maneira de capacitação instiga o professor para que ele repita o mesmo processo didático com 

os seus alunos, quando vivenciar esse tipo de ensino.  

Destacamos na citação de Citelli (2004:32) o que de fato queremos dizer: 

 

É claro que não se está predicando, nos contornos da escola que temos, que 
os professores tenham domínio total da pluralidade das linguagens e 
mecanismos de representação pela enorme variação de suportes 
comunicacionais. Seria idealizar um tipo que a extrema divisão do trabalho 
do nosso tempo impede vislumbrar (CITELLI, 2004:32). 

 

Este pensamento é formulado em outras palavras por Ferraz e Fusari (1993:22), em 

comparação com as aulas de artes:  

 

Que nessas aulas não basta apenas praticarmos exercícios soltos de fazer 
desenhos, pinturas, gravuras, modelagens, história em quadrinhos, vídeos, 
músicas, teatro, dentre outros. Essas atividades, nas várias modalidades 
artísticas devem vincular-se a um projeto educativo na área. Elas precisam 
mobilizar o estudo e o desenvolvimento de vivências e conceituações mais 
definidas. Atividades educativas esparsas e não originárias de conceitos, de 
idéias artísticas e estéticas, podem concorrer com o desaparecimento do 
estudo da arte propriamente dito.    

   

As autoras enfatizam que, mais do que propor conteúdos específicos de design, este 

conteúdo deve estar vinculado a um projeto educativo e, ao introduzi-lo na escola, seja para o 

professor, ou dele para o seu aluno, deve ser elaborado de tal forma que quem for apreendê-lo 

tenha suficientes conhecimentos para aguçar a sua relação afetiva, podendo a memória 

imagética que o faça enxergar a sua relação/contribuição à cultura material.  
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Acreditamos que assim o professor venha a ter o conhecimento necessário à 

experiência ativa que a antropologia visual e a cultura material, tipos de manifestações 

intelectuais em que a LG permeia, e os conhecimentos que essa articulação poderá lhe 

proporcionar. Continuando por este caminho, é importante termos em mente que, na 

preparação das propostas metodológicas e de conteúdos de ensino, a “correlação histórica e a 

contextualização do processo educativo nos fazem compreender as correntes sociais e os 

rumos pedagógicos que marcam o desenvolvimento dos conhecimentos artísticos na escola.” 

(FERRAZ & FUSARI, 1993:27).  

Neste sentido, vislumbramos um panorama em que o que está por vir, didaticamente, é 

um fazer relacionado com a história e a memória das sociedades, armazenada e expressa nos 

tantos artefatos gráficos e/ou de produtos e as relações que eles mediam na sociedade. E que 

criam um contexto próprio cujo trabalho educativo estará associado a propostas pedagógicas 

que levem em conta o que eles produziram de desenvolvimento nos conhecimentos da 

Linguagem Gráfica. 

O trabalho necessário para a constituição de um currículo que dê suporte a formação 

em conteúdos de Linguagem Gráfica para não-especialistas em design, pode ser entendido 

melhor nas palavras de Ferraz & Fusari (1993:27): “práticas educativas surgem das 

mobilizações sociais, pedagógicas, filosóficas, e no caso da arte, também artísticas e 

estéticas”. Estas mesmas forças precisarão agir, conjuntamente, no caso do design.  

Acrescentamos a tecnologia que se faz presente como suporte na relação 

informação/conhecimento a essa questão curricular. O seu entendimento e a sua aplicação em 

co-relação com os conteúdos de LG serão de suma importância na vivência do design na sala 

de aula, principalmente, quando nos referimos a trabalhá-lo em termos didáticos.   

Tomando como paradigma o ensino da arte, faz parte do nosso desafio descobrir que 

movimentos sociais, e quais propostas pedagógicas geradas por eles, darão suporte à parceria 

design/educação. Barbosa (2005:5) nos alerta:  

 

A roupa que vestem é produto de desenho, o tecido de suas roupas é produto 
das artes na indústria têxtil, a cadeira em que sentam alguém desenhou, em 
geral algum estrangeiro, mesmo que ela tenha sido produzida aqui no Brasil, 
porque temos pouca gente que foi educada para ser competente em desenho. 
E a culpa é dos fazedores de currículo.  

 

A autora nos faz, oportunamente, esta crítica ao elencar os tantos objetos que fazem 

parte e contam a história do nosso dia-a-dia, abrindo espaço para irmos além, na certeza que 

somente a formação dos professores dará início a uma modificação nesse perfil e refletindo 
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sobre o que esperamos de uma ação curricular que lhe dê suporte. É fato que estes, e outros 

objetos do estilo, fazem uso do pensamento artístico para serem concebidos, mas é preciso 

compreender que esse processo ocorre em parceria com outro tipo de conhecimento, cujo 

arcabouço teórico e prático pertence ao design.  

Devemos ter como norte que, ao ser iniciado, o processo de formação do professor 

dará início a um ciclo formado, num segundo momento, pela escola e o seu aluno e, num 

terceiro momento, pela sociedade e sua realidade gráfica e que retorna ao professor para se 

reiniciar, se reinventar. Neste sentido, um professor cuja inteligência visual foi estimulada 

desde sua formação, será o agente de uma escola que trabalhará, eficazmente, com as relações 

que as linguagens contemporâneas estabelecem na sociedade. E este será um ambiente que 

ofertará à sociedade alunos graficamente mais aptos a construírem suas próprias relações, 

mensagens e artefatos.  

Os conteúdos de linguagem gráfica, de semiótica e de comunicação visual, entre 

outros que englobam as Metodologias Visuais, são conhecimentos que dão suporte a uma 

criação orientada aos artefatos e projetos em geral. Fontoura amplia este contexto, com a 

finalidade de esclarecer sobre as possibilidades que o design assume, quando explica que  

 

O design é um amplo campo que envolve e para o qual convergem diferentes 
disciplinas. Ele pode ser visto como uma atividade, como um processo ou 
entendido em termos dos seus resultados tangíveis. Ele pode ser visto como 
uma função de gestão de projetos, como atividade projetual, como atividade 
conceitual, ou ainda como um fenômeno cultural. É tido como um meio para 
adicionar valor às coisas produzidas pelo homem e também como um 
veículo para as mudanças sociais e políticas (FONTOURA, 2002:68). 

 

Em sua essência interdisciplinar, como conhecimento e campo de atuação na 

sociedade, todos os itens elencados por Fontoura (2002) podem ser articulados por meio da 

educação, seja pela pesquisa, pela prática educacional ou simplesmente pelo conhecimento 

que serve como ponto de controle e debate para futuras considerações.   

Os objetos supracitados por Barbosa (2005) são produtos cujo processo de formação 

se deu, e se dá, através de uma metodologia projetual de design, cabendo-nos questionar 

porque, então, o conhecimento que propulsiona tantos elementos que constroem a vida social 

das pessoas fica fora da sala de aula? E porque o design ainda permanece fora das propostas 

curriculares que formam as pessoas?  

É premente esclarecer que, para suprir esta carência, precisamos criar espaços para 

debates e discussões, que possam arregimentar mais pessoas engajadas no processo de 



 118 

constituição dos conceitos e metodologias de ensino do design, para os designers e não-

designers, em nível nacional e internacional. Isto proporcionará que mais caminhos sejam 

apontados e mais propostas sejam apresentadas para os debates.  

Para concluirmos este tópico e com a intenção de termos uma referência metodológica 

para a apresentação dos conteúdos de design aos professores, temos um exemplo de grandes 

resultados no universo arte/educação. A teoria de Abordagem Triangular foi desenvolvida 

pela Educadora Ana Mãe Barbosa, quando era diretora no Museu de Arte Contemporânea 

(MAC) da Universidade de São Paulo, em 1987 e consiste em elaborar o ensino da arte 

através de três ações distintas e integradas: o fazer artístico; o ver, com a leitura da obra de 

arte; e o contextualizar, com o estudo da informação histórica. 

Citelli (2004:34) aponta que “as linguagens não-escolares costumam trabalhar com 

referencias mediativas de outra natureza. [...] visto não estarmos, necessariamente, diante de 

discursos verbais, mas de suportes imagéticos controlados por outras dimensões de tempo e 

espaços”. Desse modo, trazermos a abordagem triangular para promover o encontro do 

professor das licenciaturas com o design, pode ser alvo de várias experiências e especulações 

com a finalidade de consolidarmos o conhecimento em relação a estes dois temas.  

Transpondo os três pontos determinantes da teoria, teremos: o fazer design, a 

elaboração de artefatos gráficos didáticos; o ver design, a leitura de objetos, através de 

métodos de análise de imagens; e o contextualizar, o estudo e a memória do design e da 

tecnologia da nossa cultura material. Assim, temos uma aproximação mais precisa, com ações 

distintas e integradas, reforçada por uma experiência de sucesso. 

Neste tópico, em suma, fazemos considerações que vislumbram um panorama que tem 

por base o contexto da arte/educação no Brasil, reforçando a idéia de aproveitarmos a 

argumentação transcorrida, com a intenção de abrirmos um espaço especulativo voltado para 

a criação de metodologias para a inserção de conteúdos de design na formação de professores, 

e não para a criação e defesa de um método especifico.     

 

4.9 CONFLITO: A SALA DE AULA E AS DEMANDAS SOCIAIS 

 

Abrimos nosso tópico com um comentário pertinente do educador Pedro Demo 

(2007:544): “De modo geral, porém, pode-se dizer que as tecnologias vão bem, obrigado! O 

que vai muito mal é a pedagogia, porque ainda não despertou para esse desafio fazendo de 

conta que o mundo real é o mundo da escola”. A fala do pesquisador serve como ponto de 
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partida para os nossos questionamentos referentes à realidade educacional brasileira através 

do pensamento do design da informação. Citelli (2004:22) complementa:  

 

O discurso pedagógico, ocupado com as ações processadas na sala de aula 
constitui a natureza “única e diferenciada” da retórica escolar. As outras 
linguagens pressionam a partir “de fora”, existem na fala dos alunos e nas 
conversas dos professores, circulam entre as salas de aula, nos espaços de 
reunião, nos corredores, no pátio, têm existência “subterrânea.  

 

Demo (2007:545) arremata que não se “pode desconhecer que o advento de novas 

tecnologias acarreta mudanças peremptórias na sociedade e na economia, às quais precisamos 

responder com a devida ética e inteligência”. 

É com os argumentos de Demo, que articulamos o discurso desta dissertação junto a 

qual muitos pesquisadores da escola contemporânea se alinham: na busca de uma equidade 

entre os fatores sociais exógenos a escola, com os quais nos formamos homens e mulheres, e 

naqueles que a conformam, nos quais o atual foco consiste no ensino do letramento e nas 

decorrentes possibilidades cognitivas que ela gera ao passar dos anos.  

Sabemos, contudo, que esta defasagem educacional ocorre pela atenção excessiva na 

recorrente discussão do fazer escolar, devido justamente ao foco nas linguagens do qual esse 

letramento é código. Este foco excessivo no ler, escrever e contar, ainda é, no Brasil, 

reforçado por diretrizes educacionais oriundas de políticas públicas decorrentes de momentos 

históricos que se articularam a forças de cerceamento do pensamento humanista durante a 

ditadura militar, e que, atualmente, não possui uma referência educacional própria para se 

estabelecer frente ao pensamento neoliberal.   

Neste contexto, é preciso refletir sobre como a escola é e o que ela ensina, através do 

contraponto dado pela quantidade crescente de informação a que todos têm acesso fora dela. E 

foi por pensarmos o distanciamento escola / sociedade como um dos tantos reflexos fruto da 

atuação de uma economia de mercados global e informacional que aproximamos o design da 

informação, mais precisamente a linguagem gráfica, do universo da sala de aula.  

Podemos dizer que vivemos uma contemporaneidade escolar em que se começa a 

flertar com a política cultural advinda do multiculturalismo, havendo uma memória muito 

recente do socialismo atuando nas praticas educacionais. Mas, os mecanismos que engendram 

de fato o ensino no Brasil pouco refletem a Era das Tecnologias (digitais, informacionais) 

como algo mais que um processo de mercado, como um processo natural de mudanças.  
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Certamente, alfabetizar-se não é mais apenas ler, escrever e contar, já que 
isso se torna mero pressuposto. Nenhuma criança deixa de aprender a usar o 
computador porque não aprendeu letras e números – ela vai lidando com eles 
naturalmente e os aprende no processo de uso do computador. Não quer 
dizer que não seja útil aprender letras e números de maneira sistemática e 
adequada, até mesmo para usar todos os dedos ao digitar, mas essa 
habilidade vai virando pressuposto instrumental, tornando mais clara o que 
sempre foi: mero ponto de partida. O que importa é o que fazer com letras e 
números, e agora com tecnologias digitais (DEMO, 2007:545). 

 

Com base no citado acima, acrescentamos que cada nova era (incluídas as tecnologias 

que as caracterizam), atua como elemento de convergência para onde confluem correntes de 

pensamento, cujas temáticas mais profundas dizem respeito à representação objetivada da re-

significação dos valores vigentes e das suas consequentes atuações nos diversos campos da 

sociedade. “Não é a toa que as eras da evolução e história humana são, em geral, demarcadas 

pela sucessão de descobertas tecnológicas” (DEMO, 2007:546).  

Com isso, pensando na educação de uma maneira geral, iremos encontrar diversos 

sistemas teóricos, outros tantos questionamentos e indicações metodológicas e pedagógicas 

que este tipo de reordenação do pensamento acarreta e conforma, tornando-se assim o campo 

teórico destas ditas mudanças na estrutura social.  Acerca desse pensamento, Citelle (2004) 

estende esse raciocínio de Demo até as questões das práticas de ensino na formação dos 

professores e nos alerta que hoje:   

 

Os esquemas que regem as aulas de prática do ensino e didática, assim como 
as concepções que acompanham os cursos de graduação, por demais 
circunscritos a balizas acadêmicas nem sempre sintonizadas dialogicamente 
com as dinâmicas transformadoras da sociedade, têm contribuído muito para 
que o jovem professor ingresse na carreira no contrapé das experiências com 
os meios de comunicação e com as novas tecnologias já desenvolvidas pelo 
aluno (CITELLI, 2004:30)       

 

Além disso, é preciso atentar que, “embora seja um traço mais tipicamente 

eurocêntrico, em particular no contexto capitalista, o apreço da tecnologia vai além de ser 

uma face apenas instrumental da trajetória evolucional e histórica” (DEMO, 2007: 546).  

E isto é reafirmado quando nos deparamos com a realidade das escolas brasileiras, 

haja vista que, seja do ponto de vista educacional ou do ponto de vista das políticas que o 

predizem, ela ainda está alicerçada nesse eurocentrismo, neste ato de importação intelectual, 

que se fragiliza quando confrontadas com as condições que a diversidade social e cultural do 

Brasil produzem em nossa sociedade. 
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Afinal, precisamos nos conscientizar que a massa crítica de profissionais, teóricos, 

alunos e gestores públicos e privados, que hoje atuam no fomento e discussão das questões 

educacionais, conta com uma realidade de que o uso da estrutura da argumentação 

interdisciplinar não deve ser considerado apenas um modismo provindo das altas culturas 

intelectuais, ela na verdade pode ser entendida como uma ferramenta metodológica do 

conhecimento, originada na era do pensamento da Tecnologia da Informação, sendo assim, 

uma das tantas soluções, que já nascem junto com o problema.  

Uma das mais interessantes tendências do pensamento contemporâneo é entender que, 

mais do que cercar um problema e demarcar o universo em que ele atua, é importante 

verificar o que o torna um conflito, através dos diversos pontos de intersecção que ele tem 

com outros saberes com os quais ele se articula nas tantas instâncias sociais fora da polaridade 

principal que aparentemente pode caracterizá-lo.  

 

 

Figura 11 – Diagrama Representativo do Conflito Dentro e Fora da Sala de Aula 

 

No esquema (Figura 11) acima, expressamos o conflito entre o que é ensinado na sala 

de aula e o que é vivenciado pelo aluno fora dela, com base nas falas dos professores do 

experimento piloto. Nele, podemos observar a distância entre os dois ambientes. Uma 

observação recorrente no pensamento de vários cientistas da educação brasileira: “de fato, a 

linguagem usada na escola hoje vai tornando-se apenas uma parte das linguagens que 

necessitamos para organizar, construir e reconstruir as oportunidades sociais” (DEMO, 

2007:543).  

As palavras de Demo traduzem, à luz do pensamento científico, o que os professores 

identificam na sua prática quando declaram que há um conflito entre o que a sala de aula 

propõe e o que é proposto pelas diversas linguagens fora dela. Esse conflito também foi 

identificado em nossa pesquisa, e a distância observada e retratada no gráfico reflete o nosso 



 122 

olhar sobre o problema – e, conseqüentemente, as proposições que fizemos sobre o mesmo –, 

e denuncia como a escola é pensada e vivenciada por alunos e professores.  

E foi a partir das várias tentativas de redesenho da representação imagética destes dois 

ambientes que chegamos a uma segunda figura (Figura 12), na busca de uma síntese gráfica 

que melhor representasse o que deveríamos ter como pressuposto quando trabalhamos nosso 

pensamento em função das possíveis soluções deste problema.  

 

 

 

Figura 12 – Esquema da Relação Desejada entre a Sala de Aula e a Sociedade. 

 

Quando construímos esse gráfico procurávamos galgar nosso discurso rumo a um 

entendimento de que a sala de aula e a nossa sociedade atuam uma sobre a outra, como um 

ecossistema particular, refletindo, do ponto de vista das diversas linguagens (visual, 

audiovisual, hipertextual, verbal, escrita), os novos paradigmas necessários para a discussão 

de que os tantos conhecimentos possam atuar colaborativamente e para que a sala de aula seja 

de fato um reflexo de sua sociedade e não uma frágil mediadora entre os alunos e a realidade 

que os cerca, pelo menos no campo da LG.   

Vale aqui complementar que usamos a palavra “ecossistema”, para reforçar o caráter 

naturalista dessas mudanças e desse conflito. E para melhor entendermos, podemos ver que:     

 

Como somos produtos da tecnologia natural, é natural que pretendamos nos 
inovar, por mais que isto seja um processo arriscado. A questão é a ética da 
inovação: a quem serve... Esta consideração, por mais que seja incipiente, 
sugere que o acesso tecnológico é crucial para as oportunidades das pessoas, 
já que as oportunidades são profundamente condicionadas – não 
determinadas – pelas tecnologias (DEMO, 2007:546) 
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Destacamos o argumento de Pedro Demo porque queremos introduzir a questão da 

consequente exclusão que, automaticamente, é oferecida aos que não se apoderam do 

conhecimento tecnológico na sua realidade social. Assim, quando nos vemos diante dessas 

constatações e as relacionamos com a figura do professor, recai sob o nosso foco o 

questionamento sobre a quem serve a nossa escola quando permanece sem refletir o que de 

fato precisamos como cidadãos brasileiros. É importante esclarecer que não pretendemos aqui 

responder a esta pergunta de uma forma factual, mas, sim, ir apontado ao longo do texto os 

fatos e fatores que tentam responder o que a pergunta evoca.  

 

4.9.1 Os programas de inclusão digital: Computador para Todos, Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO) e Portal da Inclusão Digital  

 

Este item se inicia com o questionamento feito no item anterior, e que retomamos para 

discutir os programas do Governo Federal que favorecem o processo de inclusão digital. 

Sendo assim, perguntamos: a quem serve a nossa escola quando permanece sem refletir o que 

de fato precisamos como cidadãos brasileiros? 

Para iniciarmos a análise dos fatores que nos condicionam a buscar por respostas para 

essa pergunta, recaímos, forçosamente, no acesso às diversas formas de se obter 

conhecimento e, com ele, a suposta melhoria da condição dos indivíduos, cujo tema é 

recorrente e detentor de políticas públicas próprias, e que aqui são traduzidas como a questão 

da exclusão/inclusão digital. 

No Brasil podemos citar três programas do governo federal (Computador para Todos, 

Programa Nacional de Informática na Educação – PROINFO e Portal da Inclusão Digital) que 

atuam nesse contexto, mitigando a exclusão, gerando iniciativas fiscais e educacionais e 

promovendo ações políticas para a “infoinclusão”, ou seja, para dar acesso à população, 

principalmente à nova classe média brasileira. 

Quando consultamos os sites14 (no período de 08, 09, 10 de novembro de 2008), o 

PROINFO estava com problemas de acesso e não podemos efetuar a busca no seu banco de 

dados. Para os outros sites usamos o seguinte método de acesso: digitamos na ferramenta de 

                                                 
14www.computadorparatodos.gov.br/; http://proinfo.mec.gov.br/; www.inclusaodigital.gov.br/inclusão; O site do 
Observatório Nacional de Inclusão Digital (ONID) http://cadastro.onid.org.br/login/, encontrado por nós, é na 
verdade uma ferramenta digital para se cadastrarem os telecentros no Brasil, e o site do Observatório de Políticas 
Públicas para Infoinclusão (OPPI) <http://www.oppi.org.br/>, não-governamental, da Rede de Informações para 
o Terceiro Setor – RITS, mas que também estava com problemas de acesso, e por isso não pudemos avaliar as 
informações nele contidas.  
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busca a palavra “professor” e em seguida registramos as matérias que chegaram as páginas, e 

obtivemos a seguinte resposta:  

a) Computador Para Todos – chegaram apenas duas matérias que falavam das ações 

políticas para facilitar o acesso dos professores ao hardware;  

b) Portal da Inclusão Digital – vieram 128 matérias resposta e apenas uma pequena 

parte falava de assuntos que envolviam a capacitação de professores e gestores no uso, ou 

seja, no acesso ao software, e uma menor ainda falava na capacitação dos mesmos através das 

diversas linguagens que o uso do computador suscita. No Portal da Inclusão Digital 

encontramos ainda o Programa Computador Portátil para Professor.15 Este projeto é uma ação 

que se alinha com o programa Computador para Todos, para facilitar o acesso dos professores 

e cujos objetivos específicos se seguem:  

 

1. Facilitar aquisição de computadores portáteis para professores com preço 
máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) à vista, com frete incluso e configuração 
básica de acordo com a portaria do programa Cidadão Conectado – 
Computador para Todos.  
2. Auxiliar na formação intelectual e pedagógica dos professores, a 
partir da interação com as novas tecnologias da informação e 
comunicação - TIC, através da facilitação do acesso ao computador portátil.  
3. Aumentar os atuais patamares da inclusão digital e fomentar o 
desenvolvimento sustentável brasileiro.  
4. Propiciar um ambiente favorável à inovação na área de educação, 
paralelamente ao desenvolvimento de futuras tecnologias na área 
pedagógica e social, contribuindo assim para a melhoria da qualidade do 
ensino público brasileiro.  
(grifo nosso) 

 

Quando lemos este elenco de objetivos do programa do governo federal acreditamos 

ser importante destacar que no processo de inclusão digital, visto através do viés da educação, 

está previsto várias questões importantes como a formação intelectual e pedagógica, a 

alfabetização em TIC, a inovação, a criatividade. Apesar disso, nem nos objetivos, nem nas 

matérias já publicadas, encontramos qualquer menção em aproximar o professor das 

linguagens, que são os códigos básicos para o aprendizado dessa tecnologia.  

Concluímos então este ponto evidenciando que a política educacional brasileira, 

notadamente a do Governo do Presidente Lula, criou, através dos programas adotados, um 

contexto político em que, de diversas formas, podemos nos apoiar para construir a inserção de 

conteúdos de design na formação do professor. Devemos ter em mente, entretanto, que os 

                                                 
15 Este texto é um fragmento do texto geral de apresentação do programa e que se encontra na íntegra no site 
(http://www.computadorparaprofessores.gov.br/projeto/apresentacao), acessado em 09 de novembro de 2008.   
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projetos aqui elencados constroem a política pública de um conteúdo específico (os de 

inclusão digital, o de acesso a informação), e que cabe aos estudiosos da área de educação e 

aos legisladores atentarem para as particularidades de cada um deles e em que o design pode 

auxiliá-los, no momento de inserção dos conteúdos para as licenciaturas.  
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5. METODOLOGIA, DISCUSSÕES E REFLEXÕES   
 

Este ponto consiste na apresentação da metodologia adotada para o confronto do 

arcabouço teórico com a realidade do profissional de educação, desenvolvendo os 

mecanismos intelectuais de validação, ou não, da hipótese desta pesquisa. Nele são feitas as 

discussões e reflexões sobre a legitimidade da inserção de conteúdos de design para a 

formação de professores de licenciatura com base na análise das falas dos docentes 

entrevistados.  

Neste contexto, buscamos uma metodologia que se concentrasse na figura do professor 

como agente fundamental de nossas consultas e diagnósticos, o que possibilitou que as 

repostas à investigação se constituíssem num campo de idéias e argumentos ricos, composto 

de vários pontos de vista. Esta metodologia nos permitiu esboçar um panorama 

interdisciplinar, que abordasse o problema do ponto de vista do design, da educação e da 

legislação vigente, que pode atuar a favor das nossas proposições, e foi desenhada de forma a 

buscar nos discursos do docente o eco de nossos entendimentos e indicadores de dados 

condizentes com a ação real de ser professor. 

 

5.1 A NATUREZA DO ESTUDO E O TIPO DE PESQUISA  

 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa visto que o tema central ainda é muito 

recente na busca da formação de um corpo teórico, construindo assim certo grau de 

dificuldade para compor variáveis quantitativas. Com a pesquisa procuramos examinar 

aspectos de caráter mais subjetivo nos dados e participantes com os quais nos propomos a 

trabalhar. Adotamos aqui as palavras de Liebscher (1998:672) que diz que “para aprender 

métodos qualitativos é preciso aprender a observar, registrar e analisar interações reais entre 

as pessoas, e entre pessoas e sistemas”.  

A pesquisa qualitativa difere da quantitativa por conta da maneira como os dados são 

tratados e da forma de apreensão de uma dada realidade. Giovinazzo (2008) afirma que, no 

caso da pesquisa qualitativa, o mundo é conhecido por meio de experiência e senso comum 

(conhecimento intuitivo), em oposição às abstrações (modelos) da pesquisa quantitativa.  

Esclarecermos que, mesmo existindo uma diversidade entre os trabalhos qualitativos, 

eles obedecem a um conjunto de características essenciais que identificam uma pesquisa deste 

formato. Sendo elas: “ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; caráter descritivo; significado que as pessoas dão às coisas e à sua 
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vida como preocupação do investigador; enfoque indutivo” (GIOVINAZZO, 2008 e 

GODOY, 1995). 

Fica evidente o que pretendemos quando a escolha metodológica incide sobre a análise 

de dados, num viés que permita a inferência do pesquisador, na medida em que o seu olhar 

converge sobre pessoas e sistemas, pontos importantes para análise do problema. 

Acreditamos, apoiados nas palavras de Oliveira (2004:116), que “a diferença está no fato de 

que o método qualitativo não tem a pretensão de numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas”. 

É bom lembrar que nosso campo de exploração se sustenta numa disciplina - o design, 

que está ainda em processo de formação de suas epistemologias – e, por isso, formalizamos 

uma pesquisa que não homogeneizasse as informações primárias, facilitando assim a ‘re-

compreensão’ de dados pelas demais gerações que se debruçarem sobre esses argumentos.  

Temos a consciência, entretanto, de que escolher uma abordagem qualitativa é 

também trabalhar com métodos menos estruturados, quando comparados ao rigor métrico dos 

dados quantitativos, mas que aqui se justificam quando o que buscamos é uma abordagem 

mais extensa e flexível com os entrevistados. No entanto, compreendemos que as informações 

geradas por esse caminho, de cunho subjetivo, possibilitam um alcance e riqueza de detalhes 

amplos originando um campo informacional vasto e com mais possibilidades de dados brutos 

virem a se tornar conhecimento.  

Good & Hatt (1968:134) são contundentes quando afirmam que:  

 

A pesquisa moderna deve rejeitar como falsa dicotomia a separação entre 
estudos qualitativos e quantitativos ou entre ponto de vistas estatísticos e 
não-estatísticos, em virtude de que não existe importância com relação à 
precisão das medidas, uma vez que o que é medido continua a ser uma 
qualidade. 

 

Oliveira (2004:116) complementa: 

 

Torna-se necessário verificar, em sentido contrário, de que maneira 
pretendemos analisar um determinado problema ou fenômeno, ou seja, o 
enfoque a ser adotado é que na realidade vem a exigir do pesquisador uma 
metodologia de conotação quantitativa ou qualitativa.  

 

Sendo assim, o problema desta pesquisa pede dados que sejam qualificáveis, visto que 

nos propomos a entender a opinião de um determinado grupo de agentes e esta abordagem 

permite uma maior profundidade para a interpretação das particularidades, dos 
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comportamentos ou atitudes dos participantes aqui envolvidos. Outro aspecto que justifica a 

escolha do tratamento qualitativo é que pretendemos extrair informações que possam ser úteis 

como indicadoras do funcionamento de estruturas sociais. No nosso caso, o que diz respeito à 

cultura visual sendo trabalhada em sala de aula.  

Podemos classificar ainda esta pesquisa como exploratória, visto que para atingirmos 

nossos objetivos específicos comungamos da opinião de Dias (2000:142), quando a autora 

comenta que uma pesquisa deste caráter objetiva: “estimular o próprio pensamento científico, 

por meio da concepção mais aprofundada de um problema e da geração de novas idéias ou 

hipóteses a serem testadas em pesquisas futuras”. 

Por conseguinte, compreendemos que a nossa proposta com esta metodologia é 

também de abrir espaço para outras tantas abordagens futuras, trazendo para nossa realidade o 

caráter generoso que o conhecimento imbrica na sociedade quando o objetivo é somar-se aos 

outros tantos já desenvolvidos até aqui.  

 

5.2 FASES DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa configura fases distintas e complementares entre si: a pesquisa 

bibliográfica; o experimento piloto; o Focus Group com professores especialistas em design e 

não-especialistas; e, a análise dos dados através da técnica de análise do discurso. Em cada 

fase esperamos atingir objetivos específicos, conforme vemos na Tabela 2, abaixo:  

 

Tabela 2 – Fases da Pesquisa e Enumeração dos Objetivos Específicos 

FASES DA PESQUISA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Pesquisa Bibliográfica 
(fonte secundária de dados) 

- Definir o problema;  
- Analisar a bibliografia existente; 
- Analisar a bibliografia complementar. 

2. Coleta de dados –  
Etapa I: Experimento Piloto 
(fonte primária de dados) 

- Iniciar os contatos com os professores de acordo 
com o entendimento sobre a questão da cultura visual, 
interdisciplinaridade e o design como conteúdo de 
formação de professores de licenciaturas. 

3. Coleta de dados – 
Etapa II: Focus Group com 
professores especialistas em design 
e não-especialistas 
(fonte primária de dados) 

- Gerar novas idéias em relação à formação da cultura 
visual na sala de aula e a inserção de conteúdos de LG 
na formação de professores e a legislação brasileira 
que atua sobre essas circunstâncias; 
- Estimular o pensamento crítico do pesquisador em 
relação à observação de necessidades práticas e 
teóricas de artefatos de ensino; 

4. Análise dos dados coletados - Analisar os dados obtidos através da técnica de 
análise do discurso.  
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5.2.1 Primeira fase: a pesquisa bibliográfica 

 

A bibliografia definida para esta pesquisa abrange três áreas distintas do 

conhecimento. Estas áreas foram estabelecidas no interesse de subsidiar as três dimensões 

teóricas que configuram essa pesquisa, porque entendemos que esta fase tem como finalidade 

“colocar o pesquisador com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado 

assunto” (MARCONI & LAKATOS, 1996:66) 

A coleta de dados secundários visa dar subsídios para analisarmos a dimensão teórica, 

operacional e temporal, trabalhando as epistemologias que definem o design da informação 

(especificamente, a linguagem gráfica), a formação docente para as licenciaturas e o recorte 

político e social em que atuam: a interdisciplinaridade, a pós-modernidade e a construção 

social que isso implica. Esta divisão se fez necessária porque entendemos que “uma 

bibliografia pertinente oferece meios para definir e resolver, não somente problemas já 

conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas não se cristalizaram 

suficientemente” (MARCONI & LAKATOS, 1996: 66). 

Trabalhar com o design de forma teórica nos ofereceu a possibilidade de constatarmos 

que esta disciplina ainda está em formação e, por conseguinte, as bases que configuram as 

teorias do seu conhecimento se encontram em desenvolvimento. Em outras palavras, é 

podermos lidar com um território ainda não cristalizado, incerto e propenso a abraçar muitas 

discussões interdisciplinares, em sua constituição. 

 

5.2.2 Segunda fase: o experimento piloto  

 

O Experimento Piloto consistiu de uma aula, ministrada durante o módulo de Design, 

do Curso Arte Contemporânea Fundamental, em que apresentamos para alguns professores da 

rede de ensino estadual e municipal parte dos conteúdos de nossas pesquisas, na intenção de 

termos um primeiro contato com os docentes e para verificarmos se as respostas dos mesmos 

se coadunavam às nossas ideias.  

O curso foi oferecido pela Diretoria de Cultura da Fundação Joaquim Nabuco – 

FUNDAJ, instituição pública federal que atua nas áreas da cultura, pesquisa e documentação, 

ligada ao Ministério da Educação, aos professores em geral, da rede pública de ensino 

fundamental, para capacitá-los frente às diversas linguagens contemporâneas (arte visual, 

audiovisual, dança, música, design). Ele se propôs a formar o olhar do professor para a arte e 
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o design e para auxiliá-lo a melhorar a sua atuação profissional, a partir da compreensão 

destes conteúdos de acordo com o viés da educação. 

Fomos convidados a ministrar o módulo de Design, no dia 23 de outubro de 2008, 

para duas turmas (manhã e tarde) de quarenta professores em média. Nesta aula, além de 

apresentarmos o conceito de Linguagem Gráfica para a educação, trabalhamos também o 

conceito de Retórica Visual, apresentados pela mestranda em design Maria Teresa de 

Carvalho Poças. 

Este curso teve a seguinte abordagem de conteúdo:   

1) Ação Teórica: definição coletiva do que é design. Focar essa definição em três 

pontos: a) Atividade projetual visual; b) Conteúdos de Linguagem Gráfica; c) 

Conteúdos de Retórica e Comunicação visual; 

2) Discutir a finalidade destes conteúdos no ambiente e artefatos escolares; 

3) Apresentar conceito de forma definido didaticamente através da LG; 

4) Definir didaticamente Retórica e processos de comunicação visual; 

5) Ação Prática: a criação de uma peça gráfica, cuja função estivesse proposta pelas 

atividades escolares e pensando nos conteúdos que apresentamos na ação teórica 

anterior. 

O curso foi tão bem sucedido que hoje a instituição estuda a possibilidade de oferecê-

lo novamente (2009), com carga horária de 40h/aulas. A sugestão partiu dos professores que 

participaram, demonstrando que eles têm interesse em vivenciar esse tipo de conhecimento. 

Os resultados iniciais incidiram, principalmente, sobre dois pontos: o primeiro, é que, 

com a prática, pudemos entender o sentimento de rejeição com o termo ‘alfabetização visual’. 

Para os professores, o termo supõe que a informação prévia do seu conhecimento visual seria 

descartada e eles, assim como as crianças que sofrem o processo de letramento, estariam 

partindo do zero; O segundo foi reflexo da metodologia usada na aula. A partir de três 

perguntas, citadas abaixo, os professores refletiram sobre o seu fazer profissional, as suas 

experiências afetivas e práticas, e pudemos observar que os docentes estão ligados à 

linguagem gráfica, utilizando-a como conteúdo estruturante da sua relação de ensino, que eles 

não sabem disso e que eles, ao tomarem conhecimento do fato, se sentem empoderados e 

adotam esse conhecimento na sua perspectiva para si.  

As perguntas foram: 

I. Vocês consideram o professor como um sujeito consumidor de informação visual 

para sua formação profissional? 
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II. Vocês consideram o professor, em sua função social, como um sujeito atuante na 

formação da “cultura visual”? Como? 

III. Vocês consideram o professor como sujeito gerador de informação visual? 

As respostas conseguidas depois da discussão que se seguiu foram uma sucessão de 

relatos de experiências pessoais de identificação, misturados aos três ‘sim’ que esperávamos; 

posteriormente, houve a constatação de que existe um conhecimento formal, a linguagem 

gráfica, que pode ajudá-los na sua conduta profissional e que fica velado por não ser 

apresentado formalmente em sua profissão. 

Neste Experimento Piloto apresentamos apenas os conceitos da Linguagem Gráfica, 

aprofundando as questões relativas à forma, e os de Retórica Visual no que se relaciona à 

gramática visual. Ressaltamos que os professores se apropriam deste conhecimento através 

das suas práticas, mesmo com um universo restrito de informações sobre ele, tornando 

possível a discussão a respeito da construção de mensagens visuais, de objetos contendores de 

tal potencial e assim a posterior criação de artefatos visuais baseados nestas discussões.  

Desta forma, os professores que participaram do Experimento Piloto, tiveram uma 

amostra do que poderia ser introduzido do conteúdo. Eles reagiram de forma muito 

satisfatória, chegando a identificar onde estariam as possíveis lacunas que seriam preenchidas 

por meio do uso da linguagem gráfica como ferramenta intelectual de construção de ações e 

práticas educativas.   

Com este experimento, obtivemos a possibilidade de traçar uma visão mais abrangente 

do tema, pois trabalhamos com pessoas de diferentes atuações, mas que se configuram social 

e profissionalmente como articuladoras da construção do pensamento visual, mesmo sem 

tomar conhecimento disso.  Contemplando, assim um panorama que atuou sobre três vetores 

pelos quais perpassam nosso horizonte: o design, a educação e a condição social que favorece 

a sua ação interdisciplinar.  

Os resultados desta aproximação (Anexo 02) foi um panorama de artefatos gráficos, 

pensados em tempo restrito, analisados quanto aos materiais que se tinham disponíveis. O que 

nos chamou a atenção foi a discussão sobre hierarquia da informação, uso de tipografias, uso 

das cores e um debate que polarizava entre o fazer analógico e o fazer com o apoio digital.  

No final, as peças apresentadas pela turma da manhã, foram três cartazes (quadro de 

humor, cardápio da merenda escolar, quadro dos aniversariantes do mês) e uma e-cartilha 

(esboço, mas com a intenção do mapa do site e da arquitetura de informação para o mesmo). 

Já na turma da tarde tivemos quatro cartazes, mas o grupo se identificou mais com os 



 132 

conceitos de retórica visual que são importantes para o design, mas não se configuram como 

foco da nossa discussão e, por isso, não serão apresentados nesta dissertação. 

A experiência foi de grande valia para a presente pesquisa e nos fez amadurecer, 

entendendo que, apesar do foco principal desta pesquisa ser a inserção de conteúdos de design 

na formação dos professores, esse é um universo bem mais amplo. E isso nos impulsiona a, 

no futuro, continuarmos trabalhando com o que pudemos classificar como uma das condições 

pós-moderna do design, no que se refere à apresentação do design para a formação de não-

especialistas em geral.  

 

5.2.3 Terceira fase: o focus group.  

 

Apresentamos o Focus Group para compor a terceira fase da pesquisa: a abordagem 

qualitativa. O método surgiu nas últimas décadas, da Antropologia e da Sociologia, e ganhou 

espaço em áreas como Psicologia, Educação, Design, Administração de Empresas. A técnica 

focus group consiste numa entrevista que envolve uma discussão objetiva, conduzida ou 

moderada, e que introduz um tópico a um grupo de respondentes, direcionando a discussão 

sobre o tema de forma não-estruturada e natural (GIOVINAZZO, 2008 e PARASURAMAN, 

1986). A função do método de entrevista focus group – pequenos grupos – é a coleta de dados 

que auxilia na avaliação de conceitos ou identificação de problemas (CAPLAN, 1990). 

Sobre o focus group, Giovinazzo (2008), completa: 

 

O foco ou o objeto de análise é a interação dentro do grupo. Os participantes 
influenciam uns aos outros pelas respostas às idéias e colocações durante a 
discussão, estimulados por comentários ou questões fornecidos pelo 
moderador (pesquisador ou outra pessoa). Os dados fundamentais 
produzidos por essa técnica são transcritos das discussões do grupo, 
acrescidos das anotações e reflexões do moderador e de outros observadores, 
caso existam. 

 

A opção pelo Focus Group foi pautada na perspectiva de obtermos resultados que 

apontasse um campo ideário que nos auxiliasse na avaliação de conceitos como o uso da 

imagem e da linguagem gráfica em sala de aula, e da construção da cultura visual. E na busca 

pela identificação do professor, das suas percepções, atitudes, sentimentos e ideias acerca do 

tema. Desta forma, precisávamos ao nosso favor da atuação de um método cujas 

características gerais são: 
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[...] envolvimento de pessoas, reuniões em série, homogeneidade dos 
participantes quanto aos aspectos de interesse da pesquisa, geração de dados, 
natureza qualitativa e a discussão focada em um tópico que é determinado 
pelo propósito da pesquisa (KRUEGER, 1994 e GIOVINAZZO, 2008). 

 

E, ainda, conjugar as ideias dos professores em contraponto com o que estamos 

assimilando de nossas leituras e observações, contribuindo substancialmente para que as 

futuras discussões tenham uma base argumentativa sólida e rica de vivências, vindas dos 

apontamentos de atos de fala de quem vive o ensino como sua ação social e profissional. E, 

assim, permitindo que as nossas expectativas fossem liberadas do rearranjo bibliográfico 

imbricado ao tema.   

Desse modo, acreditamos que estamos munidos de subsídios intelectuais mais 

condizentes com as necessidades do panorama acadêmico contemporâneo que encontramos, 

cuja perspectiva do que ainda pode ser feito é tão rica, tão cheia de articulações intelectuais, 

quanto o quadro que nos deparamos nessa nossa leitura das legislações para o ensino da 

imagem no Brasil: 

 

Atualmente, para a ciência social, as duas principais técnicas de coleta de 
dados qualitativos são a entrevista individual e a observação participante em 
grupos. O Focus Group, como uma entrevista em grupo, combina elementos 
dessas duas abordagens. A aplicação dessa técnica permite coletar dados em 
curto espaço de tempo e em quantidade adequada, embora não se possa 
argumentar com plena convicção sobre a espontaneidade das colocações 
emitidas pelos participantes. Apesar disso, algumas das informações 
registradas pelo Focus Group serão potencialmente de grande valia, visto 
que dificilmente seriam coletadas através da simples observação da 
realidade. (Giovinazzo, 2008) 

 

E por fim, escolhemos o Focus Group porque corroboramos com a opinião de Dias 

(2000) e Johnson (1994), que nos apontam que a sinergia entre os participantes leva a 

resultados que ultrapassam a soma das partes individuais. E acreditar nisso nos possibilitou 

alargar o nosso universo de abordagem do tema, o que nos trouxe considerações importantes 

tanto para a epistemologia do design, quanto para o pensamento da ação social da educação.  

 

5.2.3.1 O experimento: o Focus Group e o Jogo do Professor Designer 

  

Este experimento foi elaborado sob a coordenação da professora Ana Maria Andrade, 

do Departamento de Design da Universidade Federal de Pernambuco, estando aqui presentes 

nossas preocupações com a eficácia da experimentação, para garantir o seu bom 

[J3] Comentário: Qual a p.? 
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funcionamento e, principalmente, para que dele retirássemos informações com o máximo de 

qualidade para observação e posterior análise. 

Este experimento foi estruturado com dois grupos de trabalho: um grupo, com cinco 

participantes de não-especialistas em design (professores e pedagogos), em 17 de dezembro 

de 2008, das 17h as 18h30. O outro grupo contou com quatro participantes especialistas em 

designers (professores), em 22 de dezembro de 2008, das 14h as 15h30. Os encontros 

ocorreram na sala Aloísio Magalhães, da FUNDAJ, em Recife, Pernambuco. Com o 

experimento, criamos um campo argumentativo que objetiva confrontar o pensamento dos 

especialistas e não-especialistas frente às mesmas questões. 

Para a primeira atividade de Focus Group que desenvolvemos, quanto à disposição e 

recrutamento dos participantes, optamos por trabalhar com os professores das licenciaturas de 

Educação Artística (artes cênicas), História, Língua Portuguesa e Língua Espanhola e duas 

pedagogas, configurando, assim, cinco participantes com idades e experiência variadas, mas 

todos voltados à educação. 

Para a segunda atividade, participaram quatro professores do Departamento de Design 

da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, sendo dois professores do Campus Recife e 

dois do Campus do Agreste, cujas experiências de ensino foram vivenciadas na UFPE e em 

instituições privadas. 

O trabalho teve como proposta configurar a discussão sob a mediação por um 

pesquisador-professor e designer interno ao processo, assessorado pela professora Ana 

Andrade e observado pela mestranda Maria Teresa de Carvalho Poças. Este trabalho encontra-

se registrado em áudio e transcrito. As discussões foram conduzidas de forma semi-

estruturada através de um roteiro apresentado aos entrevistados no dia da discussão e que 

consistiu nas etapas descritas abaixo:  

I. – Apresentação da discussão; 

II. – Mapeamento dos conceitos de Cultura Visual, Alfabetização Visual, Design e 

linguagem Gráfica. (Este mapeamento se deu de forma escrita, através de uma 

folha resposta por que o não-conhecimento destes conceitos não deveria causar 

constrangimento, e a nossa intenção era que eles dissessem o que sabiam); 

III. – Conhecimentos sobre a Legislação apresentada; 

IV. – Considerações sobre o jogo; 

V. – Discussões sobre os conceitos da Figura 9 que se encontra no item 4.3 do ponto 

4 desta dissertação; 

VI. – Considerações finais. 
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Para que os professores estivessem preparados para a discussão eles receberam 

previamente um jogo, o “Jogo do professor Designer” (Apêndice – A), que foi entregue aos 

dois grupos e que visava estimulá-los e deixá-los nivelados para que todos pudessem discutir 

o tema a partir de um ponto de partida comum, mas sem abdicar do entendimento pessoal.  

O jogo consta de dois tabuleiros (T-I e T-II), nove cartas e quatro cartelas de adesivos. 

O primeiro tabuleiro (T-I) tem um resumo da legislação que apóia o professor (LDBEM, 

Diretrizes da Licenciatura e os PCNs) e o segundo (T-II) consta de um espaço em branco 

apenas com as bordas (laterais, inferior e superior) demarcadas, que se configura num espaço 

limite para a diagramação das cartas.  

O jogo e suas regras foram entregues aos entrevistados e lhes foi solicitado o 

desenvolvimento de uma atividade que teriam de levar pronta no dia do Focus Group. Esta 

atividade consistiu em que os professores 1) pensassem nas suas atividades, 2) dessem uma 

ordem de importância a cada uma delas e, 3) as diagramassem (T-II), utilizando para isso as 

cartas e as cartelas de adesivo.   

Esse tipo de estruturação do Focus Group com professores previamente estimulados 

nos proporcionou uma boa qualidade de argumentação, clareza quanto às colocações, grande 

participação de todos os entrevistados e um clima de descontração em que todos se sentiram a 

vontade para falar, sem constrangimentos, sem o acirramento de opiniões que poderiam 

causar um aproveitamento negativo em relação ao tempo e às proposições ali geradas.  

Os participantes tiveram um papel fundamental ao corpo desta pesquisa, pois somaram 

a ela os seus pontos de vista, desenvolvendo-a, fazendo-a crescer rumo a uma perspectiva 

cada vez mais interdisciplinar, colaborativa e plural na sua constituição.  

Do uso da técnica de focus group, portanto, ficou o aprendizado, pois ela, como 

Caplan (1990) defende, constrói uma progressão natural dos assuntos, partindo de tópicos 

mais gerais até chegar ao foco específico da pesquisa.  

 

5.2.4 Quarta fase: análise dos Dados / análise do Discurso 

 

Sem dúvida, a fase de análise do discurso é a mais complexa de todo o processo, pois 

não é simples, nem fácil, fazer a validação dos dados obtidos nas entrevistas e nos grupos 

focais porque tratamos com um alto grau de subjetividade no que diz respeito às respostas 

dadas. Dias (2000) nos alerta que alguns estudiosos consideram essa técnica como:  
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Falta de rigor quantitativo na análise e que os resultados não podem ser 
generalizados ou projetados para uma população maior, ou ainda que seriam 
diferentes se fossem reunidos outros participantes com outro moderador, 
utilizando outro guia de entrevista. 

 

Acreditamos que esta variação na condução do mesmo tema não é prejudicial, pois 

contribui para fortalecer a construção de um campo científico especifico. Todavia, achamos 

pertinente apontar as palavras de Johnson (1994) quando este rebate tais críticas lembrando 

que “os grupos focais são úteis quando os pesquisadores buscam soluções criativas e 

inovadoras, coletando informações não facilmente obtidas por outras técnicas.”  

De acordo com estes argumentos e, principalmente, preocupados com a apresentação 

coerente de dados validados e válidos ao universo da pesquisa é que nos apoiamos nas 

ferramentas de conteúdos que a análise do discurso pode proporcionar - funcionando como 

elo que ligou nosso pensamento às informações trazidas por nossos participantes.  

No que se refere ao conceito de análise do discurso, utilizamos neste trabalho as 

abordagens e considerações proposta por Foucault (2002), partindo do principio de que a 

análise do discurso é o estudo de uma prática discursiva que não se situa entre os dois pólos, 

opostos e demarcados, da Filosofia Analítica (pólo da formalização) em que, sobre o discurso, 

é tentada uma redução por meio da lógica, e a Hermenêutica (pólo da interpretação) em que a 

partir de uma frase buscam-se as outras às quais tal frase remeteria. 

Entretanto, é válido complementar este justificativa com a visão das pesquisadoras 

Chiaro & Leitão (2005:350) que, sobre análise do discurso, nos trazem o seguinte ponto: 

 
A argumentação como atividade social e discursiva que se realiza pela 
justificação de pontos de vista e consideração de perspectivas contrárias, 
com o objetivo último de promover mudanças nas representações dos 
participantes, sobre o tema discutido. 

 

Sobre a análise do discurso proposta, no contexto do Design e Educação, Coutinho & 

Lopes (2008) e Nunes (2006) esclarecem:  

 
O entendimento da linguagem, de uma forma geral, é importante para o 
contexto deste artigo, de forma a entendê-la como um fenômeno social e não 
apenas como um conjunto de códigos e/ou símbolos que transcorrem em 
virtude de uma ordenação lógica, regulada por regras objetivas de 
funcionamento. 
Neste caso, é mais apropriado o entendimento da linguagem como proposto 
por Nunes (2006), a linguagem é pensada como uma “ferramenta” de 
comunicação, de transmissão de idéias, de interação social, e sua 
compreensão passa necessariamente pela inclusão de fatores até então 
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considerados “externos” á linguagem, tais como o meio ambiente, contexto 
de uso e fatores sociais e culturais.   
A linguagem entendida dessa forma subsidia de forma basilar quando a sua 
discussão é levada para a zona híbrida que existe entre o Design, arcabouço 
teórico de onde emanam os conceitos de linguagem gráfica e a Educação.  

 

Entretanto, podemos acrescentar às considerações dos pesquisadores o fato de que 

Foucault assume a linguagem como ente constitutivo do nosso pensamento e, em 

consequência, do sentido que damos às coisas, à nossa experiência, ao mundo, quando 

transformamos esse sentido em conhecimento. 

Com relação à produção de um discurso, o que destacamos é que a linguagem deve 

servir como base para esse ato dos sujeitos e que a análise tem foco nas relações da linguagem 

com ela própria (o que e como se diz) e nas relações entre a linguagem e o mundo dos sujeitos 

(porque se diz e o que se pretende ao dizê-lo). Para Foucault (2002), cada um de nós nasce 

num mundo construído pela linguagem e nele os discursos estão agindo há muito tempo, 

circulando, se retroalimentando e nos tornando sujeitos e derivados desses discursos. 

Diante do que Foucault nos traz, entender a linguagem implica entender o 

conhecimento que se tem de uma nova maneira, não mais visto como natural e 

intrinsecamente lógico, ‘axiomatizável’, autofundado, suficiente e guardado em seu 

objetivismo. Portanto, entendermos o conhecimento como produto de discursos cuja lógica é 

construída permanentemente, cuja axiomatização é sempre problemática, cuja fundamentação 

tem de ser buscada fora de si, numa construção interdisciplinar, por exemplo, incorporando os 

discursos que são, ao mesmo tempo, contingentes e subjetivos. Entretanto, é justamente 

porque são contingentes que os discursos nunca podem ficar de fora do acontecido e, por isso, 

dos poderes16 que este acontecimento coloca em circulação.  

Nesta pesquisa, os discursos podem nos revelar um contexto (conjunto de regras que 

atuam num dado período histórico e numa dada sociedade) que determina ou condiciona 

aquilo que pode ser dito. E, em termos de ‘conteúdos’, limites e formas de se manifestar, é 

importante salientar que recorrermos aos contextos pela importância que tem, na medida em 

que vale a pena lembrar, conservar e reativar a sua existência, considerando que esses 

contextos são o conjunto de discursos, cujo pronunciamento está sancionado pelo conteúdo de 

verdade que se lhes atribui. 

Cabe destacar que Foucault (2002) usa a palavra episteme para designar “o conjunto 

básico de regras que governam a produção de discursos numa determinada época.” O que 

                                                 
16 O poder nas relações discutido por Foucault (2002) não é o nosso foco na construção do texto, por isso não o 
detalharemos aqui.  
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também adotamos no corpo e considerações desta pesquisa. E com relação a esse conceito, 

Chiaro & Leitão (2005:350) completam que:  

 

A ênfase sobre a negociação e mudança – características definidoras da 
argumentação – confere a este tipo de discurso uma dimensão epistêmica 
que o institui como recurso privilegiado de mediação em processo de 
construção do conhecimento que ocorrem em contextos sociais diversos.       

 

Continuando, temos que uma episteme age informando as práticas (discursivas e não-

discursivas) e elaborando assim o seu sentido, ao mesmo tempo em que funciona em 

decorrência de tais práticas.  

Destacamos ainda que nada que esteja velado pelos discursos aqui analisados interessa 

a nossa análise de pesquisa. Por que, assim como o discurso foucaultiano, entendemos que 

uma análise desse tipo não deve partir de uma estrutura suposta ou de um sujeito autor. O que 

pretendemos é analisar tais discursos fazendo referência ao fato de que mais do que subjetivo, 

o discurso subjetiva. 

Para Foucault, é importante ler o texto no seu volume e externalidade (monumental) e 

não na sua linearidade e internalidade (documental), trata-se de uma análise [que toma] dos 

discursos na dimensão de sua exterioridade. E é isso o queremos trazer para a nossa pesquisa, 

justificando a nossa fase de análise dos dados através da análise do discurso. Entendemos, 

então, que o que mais interessa é tomar o texto menos por aquilo que o compõe, e mais pelos 

contatos de superfície que ele mantém com o que o cerca.  

Sendo assim, concluímos este capítulo nos apoiando nas palavras de Chiaro & Leitão 

(2005:357) para refletir sobre os conteúdos que formam a metodologia escolhida para análise 

dos dados e do nosso foco no papel do professor em sala de aula: 

 

Embora a argumentação [...] possibilite reflexão, discussão, e construção de 
novos sentidos, o processo social de construção de novos sentidos, o 
processo social de apropriação do conteúdo curricular depende 
significativamente da mediação do professor na medida em que suas ações 
discursivas conferem estatuto epistêmico ao discurso do aluno.  

 

E com estas palavras evidenciamos a importância de analisar o discurso do professor 

frente as nossas considerações, visto que ele assume também a função de auxiliar na 

construção e formação do conhecimento de seus alunos, na medida em que ele estimula o 

desenvolvimento da produção do seu próprio discurso.  
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5.2.4.1 Focus Group: com os professores de licenciaturas em geral  

 

Fase 1 – Apresentações 

  As apresentações foram breves, com bastante descontração, visando comprovar o 

envolvimento de todas as participantes do grupo com o ensino de nível superior, todas eram 

mulheres entre 28 e 46 anos. 

 

Fase 2 – Questionários – Mapeamento dos conceitos de Cultura Visual, Alfabetização 

Visual, Design e Linguagem Gráfica 

De um modo geral as respostas a este questionário foram bem elucidativas, e nos 

deram subsídio para entender o que esperar do professor ao apresentar o que ele assimilou dos 

conteúdos de design. Aqui, ora apresentaremos as falas na integra, ora apenas os comentários 

que nos são pertinentes, para assim garantirmos uma boa análise dos dados obtidos.  

As repostas nos permitiram mapear o que o professor já compreende quando falamos 

de elementos como cultura visual, alfabetização visual, design e linguagem gráfica. É bom 

lembrar que este questionário foi apresentado antes de começarmos a atividade do Focus 

Group e também é parte do nosso experimento. 

Para o conceito de Cultura Visual as respostas que se apresentaram ficaram 

polarizadas entre as linguagens que lhe dão suporte, com destaque para a moda, e o 

entendimento do conceito do que seria visual como um conhecimento inerente ao pensamento 

estético. Duas respostas nos chamaram a atenção, portanto, apresentamos na íntegra para 

analisarmos:  

 

Fala participante A: “tudo o que um povo, uma etnia, um grupo social 
produz e expressa visualmente e passa através das suas linguagens visuais 
especificas e características. A expressão de seus costumes através de 
desenhos, objetos elementos que se manifestam visualmente”.  
 
Fala participante D: “pensando que somos uma sociedade também 
imagética, cultura visual aproxima-se, para mim, de um conjunto simbólico 
que traduz essa tal sociedade, costume e seus processos”. 

 

Nestas duas falas encontramos um grande número de referentes que atuam na nossa 

cultura visual, nossos objetos e nossas linguagens, mesmo que de forma genérica. E 

verificamos que as participantes usaram o recurso de separar as palavras (cultura e visual) 

para depois defini-las juntas. O que pudemos observar é que já encontramos um terreno que 

favorece a nossa intervenção.  
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O mesmo recurso de separar as palavras foi utilizado em relação ao conceito de 

alfabetização visual: para o conceito de alfabetização tivemos respostas que se polarizaram 

em duas compreensões: educar e aprender; para o conceito de visual obtivemos outras duas 

compreensões: linguagem e elemento estético. E como alfabetizar é uma ação, temos como 

definição desta ação os conceitos de compreensão e leitura. O termo alfabetização, por ser 

extraído da educação, sugere um contato maior com o universo de conhecimento dos 

professores e, naturalmente, tivemos a sua comparação com o letramento, quando para ação 

foi designado termo “leitura”.  

De forma geral, as respostas foram bem próximas ao conceito que trabalhamos aqui. 

Apenas destacamos a resposta da participante A, que nos diz: “formar, educar, através das 

linguagens visuais. É educar a pessoa a ler as coisas e observá-las a partir do que se vê”. 

(grifo nosso). Chamamos a atenção para o termo ‘as coisas’ que revela um relativo 

entendimento dos conteúdos discutidos neste questionário (Figura 7), mas, essencialmente, o 

entendimento de que a nossa cultura material está num nível bastante primário, ou seja, ainda 

oriundo do senso comum.  

Em relação ao conceito de Design, verificamos um maior grau de dificuldade para sua 

definição, o que era natural que acontecesse. Isso fica ainda mais claro quando umas das 

professoras, a participante B conceitua design como “algo que indica e estuda tudo referente à 

forma e cor”. O ‘algo’, apesar de vir acompanhado com o verbo estudar, não o associa ao 

design como um conhecimento. O mais recorrente foi entendê-lo como uma linguagem, ou 

como uma organização. Entretanto, o que se fez presente foi o entendimento de que os objetos 

e a sua função, as estruturas de cor e forma fazem parte do universo de atuação do design.  

A participante D nos trouxe a seguinte fala: “organização... orientação estética para 

maior funcionalidade dos objetos e artefatos”, revelando, numa compreensão geral, que o 

design ainda permanece ligado a sociedade através do que ele construiu e constrói, através da 

sua narrativa histórico-estética, principalmente por sua pouca aproximação com a educação. 

E, se o design foi um termo difícil de descrever, as respostas relacionadas ao termo 

Linguagem Gráfica foram as mais diversas possíveis, o que demonstrou um alto grau de 

dificuldade de entendimento do seu significado por parte dos membros deste grupo.  

A solução por elas encontrada repousou sobre algumas expressões que, ao nosso olhar, 

são ecos vazios de falas encontradas nos PCNs e na bibliografia em geral que tenta tratar do 

assunto, mas não através do entendimento do design como uma metodologia de ensino. 

Encontramos termos como “escrita visual”, “expressar graficamente”, “codificação de 

mensagens”, “código não-verbal” que, na verdade, revelam que aquilo que não é escrito ou 
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falado na sala de aula, não tem um significado ou uma identidade própria, conferindo a 

categoria de negação do referente principal, nesse caso a escrita e a fala.  

Como o termo linguagem gráfica foi apresentado em um questionário e todas se viram 

constrangidas a responder, tivemos respostas que utilizaram o mesmo recurso das perguntas 

anteriores, qual seja definir os termos separadamente para ter um conjunto final. Em relação à 

linguagem, como código de expressão; e para definir gráfica, como o entendimento de grafia 

e escrita, reforçando mais uma vez a idéia de que aprender se relaciona a ler e escrever, como 

entes fundamentais do ensino e não como pontos de partida para todo o conhecimento que 

está por vir. 

A partir dessas observações, chegamos a especular que alguns professores entendem o 

ato de desenhar como uma das ações da escrita e não como um ato de comunicação. Mas, a 

constatação desse fato requer um estudo mais apropriado, com uma pesquisa própria. 

Entretanto, achamos pertinente ponderar aqui essa questão porque, certamente, em pesquisas 

futuras, onde se estruturarão metodologias para os professores, conteúdos como este devem 

ser abordados e esclarecidos.  

Sendo assim, concluímos essa fase entendendo que os professores tem muito pouco 

contato com os conteúdos de design, ficando a sua compreensão no senso comum, e que não 

enxergam em si ou na sua função o quanto o design faz parte dos conteúdos que por eles 

trabalhados. E isso justifica a necessidade de mais investigações que esclareçam e evidenciem 

a proximidade entre as áreas da educação e do design, para o professor e para o seu aluno. 

 

Fase 3 – Conhecimentos sobre a Legislação apresentada – Paramentos Curriculares 

Nacionais (PCN); Leis de Diretrizes de Base da Educação (LEDEN); Diretrizes da 

Licenciatura. 

A partir do primeiro momento do Jogo do Professor Designer, demos início à análise 

do discurso de algumas falas dos professores das licenciaturas (pinçadas da primeira dinâmica 

de focus group e aqui organizadas com Fnº), que são relativas às questões que nos deparamos 

nas leituras e referentes à fragilidade do contato do docente com a legislação que os apóia. 

Temos então que:   

 

F 29: É, assim, a gente no curso de licenciatura lá na Federal (UFPE), a 
gente tem as disciplinas que a gente cursa no CE (Centro de Educação), e aí 
a gente vê as leis, né? PCN, a gente não viu isso, a gente vê mais as leis, as 
LDBs, e... bem... a gente vê, mas a gente vê meio... não tão visto assim, não 
é... inclusive tem um pouco dessa dificuldade o pessoal de licenciatura em 
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geral assim, bom vou falar em Letras, um pouco de repulsa, assim, ao que se 
refere às leis, mas... a gente escuta isso nas disciplinas... 

 
F 31: É geral do curso, porque o pessoal meio que não se intere... não é que 
não se interessa, não consegue, não sei se é uma falta de relacionar, eu acho, 
sabe?, essa teoria com a prática, (...) o pessoal de literatura quando vai pro 
CE meio que não acha interessante, gosta mais das disciplinas do Centro de 
Artes e Comunicação – CAC, mais relacionadas realmente com a disciplina 
de licenciatura e não consegue ver a relação das leis, é... e a prática, não 
consegue um pouco relacionar isso. Então a gente vê muito superficialmente. 
Tem as disciplinas, mas a gente vê superficialmente. 
 
F 32: Eu concordo com (...), eu acho que o curso de Cênicas também tem 
um pouco isso... assim, as pessoas entram pra ser atores, atrizes e aí... 
 
F 34: ...como não tem bacharelado, vai pra licenciatura, e aí as disciplinas do 
CE ficam meio segundo plano, né? E aí, as leis, a pessoa às vezes decora, às 
vezes nem liga, assim, é... faz porque tem fazer, né?, no curso, porque é 
obrigatório, mas, assim, eu conhecia o PC, a... eu não conhecia as diretrizes 
da licenciatura, isso é da universidade, né? Da UFPE? 
 
F 40: Eu, por ter feito Pedagogia, tenho contato pra frente e pra trás, né? 
[risos] Não tem pra onde fugir, não. No entanto, as diretrizes da licenciatura, 
e aí é muito interessante, porque vocês aí vão pra lá e vêem isso de forma 
muito superficial; a gente estuda exaustivamente LDB e as diretrizes, mas 
não as diretrizes da licenciatura, e aí, assim, exaustivamente, acaba sendo um 
pouco de exagero, porque as diretrizes, acaba sendo um contato maior pra 
gente de pedagogia, se a gente adentra pelas questões de currículo, 
principalmente, né? 

 

A fala 40 reforça a idéia que expressamos sobre a importância da participação efetiva 

dos profissionais da educação no interesse em se criar um currículo, seja ele pra formação do 

professor, ou pra qualquer outra categoria não especializada em design, pois este profissional 

possui contato com a legislação, e se na prática este contato não é o ideal, na teoria ele existe, 

e lhe fornece mecanismos teóricos para estender esse tipo de conhecimento até tornar-se um 

profissional habilitado para pensar junto com os designers, essa ação interdisciplinar.   

Quando o assunto em questão é a legislação brasileira para o ensino, e para essa 

discussão trouxemos a LDBEN, os PCNs e as Diretrizes das Licenciaturas, constatamos o que 

se segue: primeiro, os professores em sua formação têm um contato bastante superficial da 

legislação; segundo, os pedagogos possuem em seu currículo disciplinas voltadas para a 

legislação de ensino, Legislação Educacional (45h) e Educação Infantil e Currículo (45h) cujo 

conteúdo apresenta a legislação sem, entretanto, analisá-la.                                             

Por fim, percebemos que o contato com a LDBEN e com os PCNs é mais comum do 

que com as Diretrizes, fazendo com que o professor se distancie justamente de uma legislação 
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que é mais flexível, disciplina a sua ação concreta do ponto de vista da filosofia da educação e 

cujo conteúdo já se abre mais para as proposições do ensino contemporâneo.    

 

F 45: Em relação, assim, às diretrizes da licenciatura, né?, que eu até achei 
bem interessante estar aqui, porque a discussão que a gente tinha na 
graduação, eu não sou de Pedagogia, né?, fiz licenciatura em História, 
embora eu tenha feito bacharelado também, e a gente tinha essa discussão 
justamente de que a formação, principalmente nos cursos que têm 
licenciatura e bacharelado, ela acaba tendo uma crise de identidade, que 
o pessoal se sente bacharel mesmo quando é só licenciado, né?, então o 
pessoal não assume que vai ser professor, né?, fica numa outra perspectiva 
de formação como se fosse ser pesquisador, e não... é, como se a pesquisa 
não fosse um componente da docência. Então as diretrizes da licenciatura, 
por incrível que pareça, quando a gente trabalhou, a gente trabalhou numa 
perspectiva muito mais política, né?, de discutir nesse sentido, até porque o 
bacharel em História, ele não é reconhecido como profissional, né? Então a 
gente discutiu nesse sentido, né? Então, quando eu revi ela aqui foi que eu 
tomei consciência que deve fazer mais ou menos uns quatro anos que eu não 
vejo [risos] alguma discussão semelhante, né? (grifo nosso) 

 

Outra questão aqui importante, quando nosso olhar vislumbra ações e pesquisas 

futuras em trabalhar o design numa perspectiva que englobe questões de abrangência maior na 

sociedade e não apenas aos problemas e metodologias voltados unicamente para o design, é 

considerar a possibilidade de estudar a estruturação de uma licenciatura na área. Esta 

colocação, no entanto, deve ser considerada sob diversos pontos de vista.  

Sob o ponto de vista tanto das constatações provenientes do mercado de trabalho, pelo 

motivo que a Fala 45 aponta (ler grifo), quanto dos parâmetros acadêmicos, estruturas 

políticas e educacionais favoráveis, e principalmente, se há espaço na sociedade que respalde 

uma ação neste sentido. Mas havendo, tornamos a enfatizar, o conteúdo destinado ao ensino 

da prática do design difere do destinado à preparação para docência.  

Talvez o design precise ainda amadurecer social e epistemologicamente, como 

narrativa teórica suporte da relação ensino/aprendizagem para no futuro se configurar como 

conhecimento licenciado.     

Com relação à LDBEM temos:  

 
F 49: A LDB, ela é mais crua, né?, é mais enxuta, e aí ela vem com um 
verniz pedagógico muito bonitinho, dos modismos, né, de, de... um 
determinado período da História da Educação. E aí, pra mim, ela é mais bem 
resolvida do ponto de vista de identidade do que os PCNs de História, pelo 
menos, né? Até por se tratar de uma lei mesmo, né? 

 
F 51: Mas ainda assim, eu acho que tem alguns probleminhas. Eu acho que 
tem algumas questões com relação ao que é o objetivo de ensino e tudo o 
mais, nesse sentido. 
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Em relação a essa fala achamos interessante trazer a baila o que o pesquisador Pedro 

Demo (1997, p. 10) nos diz sobre a LDBEN:  

 

Já a LDB é uma lei “pesada”, que envolve muitos interesses orçamentários e 
interfere em instituições públicas e privadas de grande relevância nacional 
como escolas e universidades. Não teria qualquer condição de passar com 
um texto “avançado” no sentido de ser a “lei dos sonhos do educador 
brasileiros”. Como o Congresso Nacional é sobretudo um “pesadelo”, as leis 
importantes não podem deixar de sair a sua cara, e são, pelo menos em parte 
também um pesadelo. Lei realmente “boa” só pode provir de um congresso 
“bom”. Não é, obviamente o nosso caso, pelo menos por enquanto. (grifos 
do autor) 

 

Reencontramos nestas falas, o respaldo tanto do ponto de vista do professor, quanto do 

pesquisador, para algo que já havíamos tratado no item 4.2 referente à LDBEN (Lei 9394/96), 

dela ser uma lei dura e ainda muito baseada na estrutura do pensamento social moderno. E 

concordamos com os apontamentos da seguinte fala:  

 

F 53: (...) E o interessante é quando a gente consegue fazer... trazer um 
pouco, né?, da realidade das escolas, da vida, do que a gente está vivendo e a 
legislação, né? Agora, como ela colocou antes, né?, a legislação, ela é 
política, né?, ela passa por uma discussão política de verbas, de outras coisas 
e que aí não atende realmente ao que a gente queria, né? Tanto que a 
primeira Lei de Diretrizes e Bases, ela não passou, né?, a primeira não, a 
primeira desse, de 96, né? Ela não passou e só depois que Darcy Ribeiro 
formulou essa que foi aprovada, mas a que o povo participou mais, a que a 
sociedade participou mais, essa não foi aprovada. Então... porque a 
legislação traz muito esse caráter político, da questão econômica, da questão 
social. E os parâmetros, eles vêm como parâmetros, mas na realidade as 
redes de ensino, as escolas começam a levar como se fosse uma orientação 
legal, né?, e na verdade não é...  

 
Ainda com relação à LDBEN, ao contexto que esta fala aponta, Demo (1997, p. 10) 

elucida:  

 

Neste sentido, ao lado de ranços que a lei preserva, há avanços 
incontestáveis que vão – em grande parte – por conta da mão do Senador 
Darcy Ribeiro, freqüentemente mal interpretado como “inventor”, por ter 
intercalado no processo decisório sua proposta oriunda do senado (Demo, 
1997) (grifos do autor) 

 

Já com relação aos PCNs tivemos várias falas que nos dão o seguinte panorama:  
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F 47: É, e quase eu conseguiria discutir conceito por conceito o PCN de 
História, né?, porque foi um estudo cansativo mesmo, assim, uma coisa... lia 
e relia e vinha e ia ver qual era a formulação teórica que permitia o pessoal 
colocar aquilo ali. E, particularmente, em relação ao PCN de História, o 
resto aí eu não sei, né?, porque eu li por alto e um ou outro, assim, porque, 
por exemplo eu não fiz leitura do PCN de Matemática, né?, não fiz... é... 
mas, em relação aos PCNs de História, a sensação que dá é que o pessoal 
pegou vários referenciais teóricos na História, assim como também 
vários referenciais da Pedagogia também, então, pra mim, é uma salada, 
e isso pra mim faz uma clare... uma falta de clareza, né?, você me 
perguntou em relação a isso, né?, não em relação ao texto, né?, o texto tá 
claro, agora pra mim não tá claro o que é que inspirou o texto. Porque o 
pessoal mistura tantas fontes que eu não sei de onde é que eles tiraram. 
Porque pra mim algumas abordagens que eles falam são inclusive 
contraditórias, não é? 
 
F 45: (...) “os PCNs, até por causa do mestrado, né?, porque aí eu fui, no 
mestrado eu fui pra Educação, aí eu tive que aprofundar mais, né? Além 
daquelas disciplinas que a gente tem no último ano de formação 
praticamente, infelizmente, né?, os licenciandos só no último ano de 
formação é que têm mais contato com os conteúdos pedagógicos, é... além 
desse tempo, né?, a gente teve a chance de rever esses conteúdos no 
mestrado, porque eu fui pra Educação, né?, e aí os PCNs, a gente aprofundou 
muito mais do que a LDB por causa da área de pesquisa que era justamente 
em ensino de História. E aí isso também dá uma particularidade pra mim, 
porque eu me sinto praticamente ignorante no resto dos parâmetros 
curriculares e quase...” 
 
F 56: No curso que eu dou aula, eles utilizam o PCN, os PCNs pra meio que 
embasar a teoria, né? Porque curso de idioma, cada uma que crie a sua 
metodologia, né? E aí você tem altas metodologias, assim e tal, que o 
pessoal começa a elaborar, e aí, lá no curso que eu dou aula, eles utilizam os 
PCNs como base pra metodologia deles. 
 
F 56: No curso que eu dou aula, eles utilizam o PCN, os PCNs pra meio que 
embasar a teoria, né? Porque curso de idioma, cada uma que crie a sua 
metodologia, né? E aí você tem altas metodologias, assim e tal, que o 
pessoal começa a elaborar, e aí, lá no curso que eu dou aula, eles utilizam os 
PCNs como base pra metodologia deles. 
 
F 57: Tá no planejamento da escola... 
 
F 58: Sobre essa coisa de, de, da clareza mesmo, como ela estava dizendo 
que os PCNs, principalmente nas redes públicas, acabam assumindo um 
papel legal mesmo, nos cursos de formação de professores, no caso de 
Pedagogia e no antigo magistério, não sou tão antiga assim não, é... isso 
aparece mesmo, o que parece como a parte legal mesmo da educação são os 
PCNs. Porque isso acaba vindo com um texto mais maleável, e não duro 
como a lei; ele aponta também, ele é uma orientação, né?, então, assim, ele 
tem essa redação de orientação, então, principalmente quando se modifica 
muita coisa, né? As propostas curriculares começam a se modificar, os 
métodos, as novas orientações metodológicas. Então pela própria escrita que 
ele apresenta, há uma incidência muito grande dos professores e professoras 
começarem a tomar ele como base, como orientação de suas ementas, de 
seus planejamentos, de seus currículos, de seus textos produzidos, né?, seja 



 146 

relatório, seja avaliação de aluno, então eles começa a também fazer isso, 
esse uso do PCN acaba entrando como uma substituição, né?, do que vem a 
ser a LDB. E aí, quando ela coloca da importância de se ter o conhecimento, 
e não de decorar, de saber de frente pra trás da legislação por ser professor, 
mas pra saber o que é que orienta aquilo que é teu campo de atuação 
também, né? 
 
F 59: Um problema que eu vejo, assim, nos PCNs — eu não, né? —, assim, 
todos os estudiosos, muitos estudiosos dessa área, é que, quando a LBD, ela 
é aprovada, ela vai dar as disciplinas obrigatórias, né?, o que é obrigatório, o 
que não é, e aí o governo lança os PCNs como parâmetros para a Educação. 
Só que aí, ao mesmo tempo que o governo diz que são parâmetros, quando 
ele vai aplicar a avaliação nacional, ele se baseia nos PCNs, então qual é a 
escola que ia ficar fora da avaliação nacional ou não corresponder a essa 
avaliação nacional que está baseada nos PCNs? Então termina os PCNs, em 
vez de ser parâmetro, ser a lei né?, não seria a lei, mas ser a diretriz 
curricular nacional, né? Não é, mas termina sendo, porque você faz a SAEB, 
a Prova Brasil, todas são baseadas no estudo... 
 
F 61: É o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é aplicado de dois 
em dois anos, que agora foi substituído pela Prova Brasil, né?, mas não 
substituído, você continua tendo o SAEB, e tem a Prova Brasil também. A 
Prova Brasil, ela é obrigatória e o SAEB não, né? E aí todos os... as 
avaliações são baseadas nos parâmetros curriculares, então... Tanto que os 
livros didáticos vêm, é... como é que eles colocam? Pra vender, né? Ele diz 
assim “baseado nos Parâmetros Curriculares Nacionais”, né? Até os livros 
didáticos, eles trazem isso na capa, é como se fosse um selo de qualidade, é. 
[todas concordam] 
 
F 62: E ainda tem o caderno de orientação pro professor baseado nos PCNs. 
No caso dos livros didáticos de História, isso é bem conceitual. Ele vem por 
conceito, entendeu? O PCN de História está meio organizado dessa forma. 

 

O que podemos ver em todas estas falas é que existe uma grande aproximação do 

professor aos PCNs, e que eles acabam desempenhando o papel que as LDBEN e as 

Diretrizes deveriam cumprir até pelo tom mais flexível e de fácil compreensão que o seu texto 

possui se comparado, é claro, a estas duas Leis. Outro ponto a ser considerado é a massiva 

exposição desse material, que se configura, além dos cadernos de apresentação, através da 

existência de diversos materiais de apoio ao professor para que ele trabalhe e reflita essa 

instrução educacional.  

No nosso entendimento, essa legislação paralela, que é o que ela é de fato, é um 

reflexo bem brasileiro que ao invés de se tratar da criação de uma estrutura para a 

reformulação de uma lei que tem muita dificuldade de aceitação e, em certos casos, 

compromete a educação brasileira, cria outra circunstância, que tem uma acessibilidade mais 

fácil, mais investida também e deixa no professor essa sensação de ‘o que devo seguir’.  
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É importante frisar que os PCNs são baseados na LDBEN, mas como já incorporam 

algumas temáticas originárias das linguagens contemporâneas atuando no aprendizado, 

trazem essa sensação falsa de frescor na política educacional. 

Falando então de currículo dos professores temos a fala abaixo:  

  

F 11: Sou formada em Pedagogia. Minha graduação foi Pedagogia, meu 
mestrado está sendo em Educação. Minha experiência da docência 
superior é uma coisa que a gente vem fazendo lá de forma não-
institucionalizada, mas que a gente chama de docência compartilhada, e 
aí nas disciplinas Didática e Currículo de Programas, também no curso 
de Formação para Professores no curso de Pedagogia (grifo nosso). 

 

O que essa fala nos traz é o pensamento de que a existência de ações não-

institucionalizadas é um reflexo, em primeiro lugar, da necessidade de mudanças na formação 

do professor e em duas disciplinas importantíssimas para ele (Didática e Currículo de 

Programas). E, em segundo lugar, da não-existência de uma conjuntura para que esta 

mudança seja feita, seja ela de ordem política, pessoal, departamental ou curricular. No 

universo do ensino para a educação, há um espaço a ser conquistado para uma mudança que, 

se bem estudada, poderá ter uma estrutura bastante favorável ao design. 

Trouxemos essas falas relativas à legislação de ensino por acreditarmos que introduzir 

o design no campo de formação dos indivíduos deve considerar o panorama político-

educacional, que lhe seja favorável ou não, por não se tratar de uma demanda espontânea 

social, visto que muitos sequer sabem que o que confere ao design o status que ele tem hoje é 

muito mais o conhecimento que ele estrutura na sociedade do que a chancela de apelo visual 

ou estético das sociedades de consumo. 

 

Fase 4 – Considerações sobre o jogo 

O ponto que estudamos agora é baseado na segunda fase do jogo O Professor 

Designer, que consistiu na atividade que descrevemos no item anterior. Trata-se da análise da 

fala dos professores sobre o que eles puderam vivenciar ao jogá-lo, e as conseqüentes 

considerações que vieram do fato de terem sido expostos ao universo do design, o que 

acarretou a reflexão sobre o que seria o ensino de design para não especialistas. 

 

F 70: Aí, não desvalorizando a profissão, de jeito nenhum. Mas, assim, 
dizendo que, na... no dia-a-dia do trabalho do professor, onde é que a gente 
precisa do designer, né? E aí eu só consegui pensar duas. Eu podia ir na 
internet olhar, eu disse “vou filar aqui pra ver se tem mais uma” [risos], é a 
verdade, né? Aí descobri que a profissão ainda não é regulamentada, né? 
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F 74: No meu caso, assim, eu só consegui duas atividades, né? Que foi a 
elaboração de pôster ou banner, que a gente faz muito na universidade, 
comunicação, apresentação, e os alunos, eles vão, não procuraram o 
designer, mas eles vão pra o computador e montam, né? Aprendem e fazem, 
né? Alguns contratam algumas pessoas, mas é muito difícil, ou fazem 
manualmente trabalhos lindos também. E aí eu pensei que, na apresentação, 
uma apresentação de pôster, ele aprend..., ele precisa, né?, necessita de um 
trabalho gráfico bem elaborado, bem-feito, porque os tamanhos, né, as... eu 
mesma não sei fazer um banner. 

 

A fala F 70 aponta para uma situação de distanciamento do design como um 

conhecimento partilhado, atuante na cultura visual, e que se aproxima como conhecimento 

ligado apenas a ação da prática profissional, estética e de mercado. Este comentário foi feito 

pela participante com maior idade. Ela complementa expondo a grande “fragilidade” da 

profissão, quando exposta às demais estruturas que atuam na sociedade.  

É bem verdade que a regulamentação da profissão contribui para a sua legitimação 

frente à sociedade, e a não regulamentação fragiliza a categoria profissional frente a muitas 

questões, principalmente naquilo em que o seu conhecimento circunscreve e marca a 

sociedade. As razões para que isso não ocorra com o designer não serão aqui comentadas por 

não fazer parte do corpo científico que colabore para a atual discussão. E isso foi apurado, 

pois este assunto foi o mais incompreensível aos participantes deste Focus Group.   

Continuando a falar sobre as considerações que eles puderam fazer a partir do jogo, 

temos as seguintes fala:  

 

F 73: Eu tava refletindo sobre isso, e aí eu voltei, quando eu dava aula numa 
escola que a gente tinha que utilizar obrigatoriamente livro didático. Aí eu 
fiquei refletindo: o livro didático em si, ele utiliza ou não utiliza o designer, 
né? Às vezes utiliza, às vezes não utiliza. Aí eu acho que a gente acaba, o 
professor que meio que tem a obrigatoriedade de usar o livro didático e fica 
restrito àquilo, eu acho, ao livro, sabe? E aí... por quê? Porque um pouco de 
uma dependência, aquela exaustão da carga horária de trabalho, muitas 
turmas, falta de tempo pra preparar aula, etc. Então eu acho que, às vezes, a 
gente acaba até se limitando nessa questão de atividades, eu acho, né? A 
gente, às vezes, não... porque o livro didático, ele traz tudo pra gente, então 
por que é que a gente vai precisar elaborar tal ou tal atividade, né? Assim, 
tem a prova, né? mas... 

 

Essa fala é bem interessante e comprova a relação de dependência do professor com o 

livro didático, expondo os seus motivos. E revela ainda o quanto parte do livro didático as 

propostas para a criação, a metodologia e os conteúdos que serão abordados na sala de aula e 

esta pesquisa não discutirá a eficácia desse método. Destacamos, no entanto, que o Ensina 
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Design, grupo ao qual esta pesquisa está ligada, tem vários estudos que comprovam que as 

contribuições do design para a produção do livro didático vão além da simples diagramação, 

que é o entendimento mais comum entre os professores.  

Para examinarmos melhor este entendimento ler Coutinho & Freire (2007) e Coutinho 

& Silva (2007). Estes pesquisadores mapearam o livro didático como artefato educativo 

mediador da relação de ensino/aprendizagem, e pontuaram em suas pesquisas situações 

limites, em que o design pode auxiliar como conteúdo estruturador.        

No que confere ao tema aqui pesquisado, achamos que aqueles que viessem a trabalhar 

nas metodologias de inserção destes conteúdos aos professores, poderiam providenciar que 

nos livros didáticos houvesse recomendações sobre que recursos da linguagem gráfica seriam 

utilizados nesta ou naquela atividade. Havendo também a necessidade de se produzir um 

manual, e não um tutorial, que mapeasse situações corriqueiras do professor onde o design 

pudesse contribuir para a sua eficácia.   

A professora/participante continuou:  

 

F 79: Mas, assim, como a pergunta era “O que você acha que o designer 
pode lhe ajudar a realizá-las — e descrever — e descreva”, né? Isso dá, eu 
tento procurar o designer pra me ajudar, assim, na minha prática cotidiana, 
eu não preciso dele. A não ser quando os alunos vão fazer um pôster ou um 
banner e vão nas gráficas [volume muito baixo] Então eu fiquei muito 
limitada nesse sentido, não... (grifo nosso). 

 

Na fala, design é ‘algo’ que se compra e não que se aprende. De fato, a relação do 

professor com o design é nula, salvaguardando a contratação de uma prestação de serviços 

quando se faz necessária a produção de materiais específicos em grande escala como livros, 

sites e demais artefatos, cuja execução exija um conhecimento técnico característico de 

design. O que assinalamos é a relação social desse conhecimento como fator estruturante da 

relação ensino/aprendizagem, dos processos de tomada de decisão através da sua percepção 

visual e a consequente produção e decodificação das mensagens visuais, e imiscuindo-se 

nesse processo, escondida atrás de camadas e camadas de experiências visuais encontra-se a 

linguagem gráfica. 

A partir desta fala tivemos uma mudança de ponto de vista, com a identificação de que 

este conhecimento não é algo tão longe das suas vivências e muito menos de suas práticas: 

 

F 80: Eu acho que seria interessante, a gente até... pela minha experiência 
com a universidade, que eu já tive vários professores que utilizam o data 
show como, enfim, trocam o quadro-branco pelo data show, e aí é, assim, 
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muito desgastante por que... O professor universitário normalmente utiliza 
muito, é uma ferramenta muito prática, eu acredito, assim, porque você joga 
os dados, organiza, né?, e você já tem um esquema otimizado [alguém 
comenta algo inaudível]. É, e aí eu vejo, eu analisando muito o professor de 
universidade, que a otimização nem sempre do data show, mas do conteúdo, 
eu acho que... (grifo nosso). 

 

E o tema design, particularmente as construções das mensagens visuais, foi agora 

revertido pra si. E elas continuam: 

 

F 83: (...) eu acabei fazendo mesmo atividade, descrevendo atividades, e eu 
só não coloquei num dos pontos a necessidade de um designer. Eu tenho, é 
uma coisa que eu não sei se é minha por causa das vivências ou se foram 
coisas mesmo da profissão mesmo. (...) Eu entro em pânico quando eu vejo 
que os textos não estão diagramados, não naquele excesso do... mas, assim... 
isso conta pra mim, pra leitura, pra fluir novas idéias, pra facilitar as coisas, 
assim... O data show me deixa em pânico quando são aquelas coisas com um 
fundo gritantes e umas letras... e, assim... acaba desgastando, né?, e, assim, e 
eu sinto necessidade de fazer uns slides mais elaborados e funcionais na 
verdade. Não são elaborados no sentido de rebuscados e links daqui e links 
dali também. Mas, assim, eu sinto necessidade deles ajudando nisso, pra 
facilitar a exposição, a visualização e tal. E aí é por isso que minha dúvida é: 
eu não sei se é uma necessidade da profissão especificamente ou se é 
uma coisa minha mesmo, assim (grifo nosso). 

 

Esta fala é bastante importante para nossas considerações, porque nela se revela em 

primeiro lugar, que o professor sente necessidade de se expressar visualmente e esbarra na 

dificuldade de não ter conhecimento para isso; e em segundo, que ele não sabe que o design 

como conhecimento pode colaborar para o desenvolvimento da sua inteligência visual; e em 

terceiro, ele não consegue se expressar visualmente, o que é algo condizente ao fazer 

profissional, ao fazer afetivo.  

O que percebemos é que o docente vê o problema, entende as circunstâncias, mas 

como não possui conhecimento formador para diferenciar o “certo” e o “errado”, no que diz 

respeito às mensagens visuais que ele vê e produz, ele tateia numa ação incerta que recaí 

apenas sobre suas experiências pessoais de gosto.  

Continuando no que as professoras relataram a partir de suas experiências, trouxemos 

uma fala que é bastante importante para as nossas considerações e, por ser extensa, dividimos 

a F87 em duas partes, a fim de facilitar a análise: 

 

F 87: (...) “Não, mas eu sempre tive uma preocupação estética quando eu 
dava aula na Educação Básica”, porque eu digo uma coisa sempre, né?, que 
História é uma disciplina muito fácil de ficar chata. Na Educação Básica, eu 
sou professora de História, né?, e aí não sei se por influência, (a participante 
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D) falou da experiência dela enquanto pessoa, essa coisa cuidadosa que ela 
tem, eu já não sou tão cuidadosa assim, mas minha irmã é publicitária de 
formação, então quando eu preparava o material didático, que eu tenho uma 
preocupação muito grande, principalmente quando estou lidando com 
criança e adolescente, de preparar o próprio material didático, então minha 
irmã olhava e fazia assim: “Excesso de informação, muito texto, eles não 
vão ler, tá cansativo, não-sei-o-quê, não dispõe a gravura desse jeito, põe 
o mapa de tal forma”; aí eu olhava assim: “Isso não é propaganda não, é 
um texto de aula”; aí ela fazia assim: “Sim, mas tem que ser atrativo, tem 
que ser atrativo também, tem que ser, né?”. “(...) “Eu acho que a 
preocupação é claramente influência da minha irmã mesmo, de prender a 
atenção das pessoas, de chamar a atenção das pessoas pra aquilo ali, de 
marcar de certa forma, de ver como é que vai expor os dados, de ver como é 
que vai envolver, é... mostrar mapa, por exemplo, que eu tenho uma 
preocupação geográfica quando eu estou dando aula de História imensa, 
assim, né?  

 

E esta outra fala reforça a anterior:  

 

F 90: É... curiosamente, eu paguei uma disciplina com uma menina que 
estudava designer e tal, e foi quando eu atinei pra isso, assim, por que... 
como os professores, a gente mesmo enquanto formação mesmo, a gente na 
pedagogia e agora lá no mestrado, como ainda é uma coisa espantosa o 
cuidado, né? Eu estou tratando como cuidado, eu não sei nem se é assim que 
vocês tratam, (...). 

 

 

As falas destas professoras tocam em pontos que constatamos nas nossas pesquisas 

bibliográficas e nas conversas com os demais professores. Em primeiro lugar, a retomada do 

tema em que o docente sofre o processo de alfabetização visual por influências externas. 

Como não existe uma ação formadora para tal ele recorre a ferramentas e processos que estão 

a sua mão, dificilmente indo buscar uma formação especifica, até porque isso na prática não 

existe no âmbito das formações continuadas, nem de outra estrutura.  

Não devemos esperar que o professor, por si, perceba que na sua formação são 

necessários insumos intelectuais provenientes do design. Essa constatação não será um 

processo natural à sua realidade. E mesmo que a sua prática profissional seja fortemente 

permeada pela necessidade do entendimento de recursos como hierarquia de informação, 

síntese gráfica e demais conteúdos de LG, ele não percebe que estes temas são um 

conhecimento específico, sem o contato com algo ou alguém que o faça compreender isto. 

Isso acontece porque a utilização destes recursos está imbricada ao seu fazer, a sua 

prática diária, sem nenhuma preparação anterior e por serem apresentados como algo que não 

tem muito importância, pois não interfere, supostamente, na relação de aprendizagem do texto 

e da escrita do seu aluno.  
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A professora/participante prossegue ainda: 

 

F 87: (...) Inclusive minha grande frustração é não saber desenhar, 
porque, se eu soubesse desenhar, meu quadro era uma coisa, né?, 
desenhadinha, pá e tudo mais. Inclusive meu quadro é muito caótico e eu 
tento fazer com que o quadro também não seja caótico, justamente porque eu 
sei que quadro muito cheio dá inclusive sono de antemão. Você entra na sala 
e o quadro tá cheio, você tem previamente sono, previamente já tem sono, 
né? Então, assim, quando eu li a pergunta, eu remeti justamente a essa coisa 
assim de busca pessoal e que foi esse o pensamento imediato: “O pessoal se 
ligou que é cansativa a organização de informação na escola”, né? 
Porque é isso mesmo, assim... eu acho que a organização de informação, ela 
é excessivamente cansativa, assim... Porque é tanta coisa que eu acho que 
os meninos nem lêem. Então, eu às vezes entro numa sala de aula, aí, 
quadro, mapa, não-sei-o-quê e produção da aula passada e não-sei-o-
quê. E os meninos? Os meninos vão ficar tontos aqui. Aí eu pensei muito 
mais nesse sentido. 

 

Essa fala contradiz a afirmação que encontramos no Capítulo 3, do PCN, que trata da 

relação que os alunos devem ter com a sala de aula, considerando que este é o espaço que eles 

possuem para exporem as suas produções e, no dizer do PCN, decorarem a classe. Desse 

modo, nos perguntamos onde está o limite dessa exposição, o que de fato deve ser exposto 

nesse ambiente, haja vista que a pesquisa Ensina Design e as observações dos professores 

consideram que o ambiente escolar oferece uma quantidade de informação visual muito maior 

e com uma qualidade muito aquém do necessário. 

Na fala da participante constatamos ainda dois pontos de destaque: o primeiro tem 

relação com os professores, refere-se ao que Darras (1996, 2001 e 2004) classifica como o 

comportamento gráfico de um adulto ‘não-iniciado’, e que nós complementamos afirmando 

que a compreensão da sua expressão gráfica não é estimulada ao amadurecimento, 

permanecendo numa esfera ainda infantil de representação. A segunda constatação consiste 

em reencontrarmos aqui os apontamentos de Coutinho & Vanderlei (2003) que em seu 

experimento comprovam que o ambiente escolar, do ponto de vista das mensagens visuais é 

bastante complexo, ornamentado e ainda confuso quando se analisa a representação gráfica, 

ou seja, o conteúdo imagético ali trabalhado.   

Outro ponto que gostaríamos de trazer para complementar essas considerações é que a 

frase da professora: “O pessoal se ligou que é cansativa a organização de informação na 

escola, né?” (F 87), expõe de maneira informal, o norte em que se articulam as pesquisas do 

Projeto Ensina Design, com o qual esta dissertação colabora com o tema da inserção dos 

conteúdos de design para a formação dos professores.  



 153 

As considerações de Demo (2007), quanto à presença da tecnologia nas relações de 

ensino, são comprovadas nas duas falas que seguem abaixo:  

 
F 87: (...) E aí eu criei essa coisa (a coisa a que ela se refere é a diagramação 
pedida pelo jogo), um pouco com muita dificuldade porque eu tenho... eu 
não sou um grande problema na informática, né?, mas aí tem uns programas 
que ajudam porque já são pré-formatados, né?, têm umas coisas lá pra 
produzir esse material didático, assim. E aí eu sempre tive muita 
preocupação em, por exemplo, quando vai fazer a exposição de alguma coisa 
na sala de aula... a coisa do data show, de lidar de uma maneira mesmo 
como se fosse uma peça publicitária. 
 
F 92: Como é uma coisa assustadora, assustadora dos dois lados, assim... Ou 
aquilo parece uma coisa do outro mundo que, meu Deus, agora eu lembro de 
uns slides linkados que a gente levou pra um trabalho, mas não era pra nada 
é porque a gente achava feio ficar voltando, a gente descobriu essa história 
de linkar o slide e a gente fez, e todo mundo ficou “A gente também tem que 
fazer essa apresentação assim, é?”, porque era um seminário e... assim... 
Como causa ou espanto, porque parece que aquilo é novo e parece mais uma 
obrigação pro professor se tornar um professor que tem esse domínio 
também, como também aquela coisa de “Pra que isso?”, né? A gente tinha 
também outra disciplina que a gente fazia memórias das aulas passadas, e eu 
descobri uma coisinha no Word, aqueles modelinhos pré-formatados, e a 
gente botou ali porque já estava — até mesmo por uma questão de tempo, 
quando a gente resolveu fazer isso era uma questão de tempo —, botar ali 
porque o texto já ia pro lugar certo, já tinha lugar de foto, não-sei-o-quê e ta-
na-nam e ficava uma coisa bonitinha e, assim, como é... tem essa coisa, né? 
Ou você tem esse pavor por achar que você agora também tem que ter esse 
domínio, ter essa competência, ter essa habilidade, ou então é uma coisa 
desnecessária, né? 

 

As falas retomam questões que discutimos nas nossas considerações teóricas. E 

constatam que o acesso do professor a suposta “alfabetização” em TIC ocorre da mesma 

forma que o uso de recursos de LG: através da sua própria experiência prática. Não há, por 

exemplo, programas de ensino de como usar as ferramentas (softwares e hardwares), e 

falamos aqui das mais comuns, plataforma windows que seja, voltadas para o uso das 

atividades que envolvem a docência.    

Podemos comprovar o que dizemos em frases que, na medida em que vão dando 

sentido ao texto, expõe o quanto o professor precisa de recursos de TIC e o quanto ainda 

permanece uma relação informal: “eu descobri uma coisinha no Word”, “a gente fez”, “uma 

coisa bonitinha”, “você tem esse pavor por achar que você agora também tem que ter esse 

domínio”, por exemplo. Ou seja, esse conhecimento, amedronta uns, interessa enquanto 

descoberta a outros, mas o seu real potencial ainda é um universo nebuloso de pensamento e 

cujas ações políticas na prática são bem frágeis.    
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Por fim, observamos algo que deve funcionar como um alerta: a busca pelo 

computador pré-formatado é de certa forma a garantia que o professor tem de usar 

corretamente esta ferramenta e, mesmo desconhecendo sua potencialidade, esta é a maneira 

que ele consegue lidar com a TIC de forma que colabore pra sua atuação profissional.  

Consideremos que as ferramentas de TIC assim trabalhadas possuem na prática uma 

consequência estética. E isto é o que precisamos mudar, pois o uso ‘equivocado’ do TIC recai 

sobre a linguagem gráfica como suporte dessa relação. Cores, imagens, e diversos tipos de 

sistemas de informação visual são articulados através de tomadas de decisão cujo repertório e 

memória visual atuam conformado parâmetros para essa ação. E o que aqui discutimos é que 

esse sistema de valoração do professor, na maioria dos casos, é efetuado a partir de uma 

construção afetiva, e não da formação metodológica e profissional, como a do design.  

O que há na prática é a transferência para o meio digital de uma estética da 

‘estandartização’ e da profusão que o movimento barroco nos deixou como herança, que se 

configura na sala de aula, e a deixa repleta de informação visual, reportada para as imagens e 

textos produzidos através do computador.  

Criar com ferramentas tecnológicas, estruturas de representação imagética, seja 

pictórica ou esquemática – conteúdo este pertencente ao design –, pressupõe conhecimento e 

domínio; relações de medo e desconforto e da consequente obrigação do uso, geram, no final 

das contas, uma relação de frustração, pois o resultado não é o que o professor tem garantido 

do seu domínio – papeis coloridos, imagens recortadas – nem é a potencialidade da 

ferramenta de TIC.  

Com relação ao uso dos recursos visuais pelos professores, 

 

F 96: Eu não sei no curso de Pedagogia, mas, assim, licenciatura em 
Letras, é... a gente não, não ensinam a gente, não orientam a gente a 
utilizar o quadro-branco. Então... eu acho que essa é a primeira ferramenta 
que a gente tem em sala, sabe? Eu acho que a escola, por mais necessitada, 
não tem esses recursos todos e tal, eu acho que a gente poderia utilizar o 
quadro de uma forma atrativa, né?, resumida, né?, ou, enfim, e meio que a 
gente não tem essa orientação, sabe?, é na prática mesmo, apanhando, o 
aluno falando “Que letra horrível, eu não estou entendendo nada, que 
desorganização”, porque começa da ripa pra lá, então, assim, é bem sofrido. 
E, no meu caso, como eu trabalho com idiomas, essa metodologia de 
trabalhar com gênero textual ou suporte, então eu estou sempre sendo... é 
colocado em prova esse manuseio, com computador, internet, com cartolina, 
com mural, né?, então, isso, eu acho que poderia ajudar muito [risos]. 

 

Essa fala já reflete uma análise – feita por parte da professora, e a partir da sua prática 

– que a leva a uma identificação do problema da nossa pesquisa. Ela pondera que não ter uma 
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formação, onde se contemple também o aprendizado da relação com os conhecimentos que 

irão colaborar para a organização da informação gráfica que eles produzem em sala de aula, 

gera uma inabilidade que a surpreende, quando ela se depara com algo que é muito mais 

simples que o computador, neste caso o “quadro-branco”. 

 
F 97: (...) Então, se você tem uma boa apresentação das coisas, não é pra 
maquiar, né?, pode ser também, né?, mas que não seja esse o princípio, né? 
E aí eu lembro muito Paulo Freire, ele colocando que essa mesma teoria 
pedagógica revolucionária vai ser revolucionária numa escola suja, feia, 
então não tem... Então, pra mim, essa coisa estética, ela chamou muito a 
atenção, inclusive na... no contato com algumas escolas. Porque eu vejo 
assim, meu Deus, eles têm alguns elementos arquitetônicos e são terríveis, 
né?, Não é somente pela coisa do Foucault, o Vigiar e Punir [risos]. É a 
coisa da estética mesmo, é triste. É triste, não é estimulante, é... Então, eu 
acho que a gente precisa reabilitar alguns valores na sociedade, a gente... 
inclusive a beleza, né?, inclusive a beleza. E tornar a beleza algo que seja 
fruto e fonte também de conhecimento. Então eu acho que faz parte. (...) E aí 
eu acho que, nesse sentido, nessa organização que a gente pode utilizar o 
design, né?, e outras linguagens, acho que ajuda muito. 

 

Esta fala tem relação com o jogo e se refere às considerações que as professoras 

fizeram durante o Focus Group. Ela comprova que a metodologia utilizada no experimento, o 

jogo como ponto de partida e a discussão subsequente, permitiu que atingíssemos um nível de 

discussão que colabora com os nossos objetivos específicos e corrobora a nossa hipótese. 

 Mais do que isso, conseguimos proporcionar ao professor a reflexão através da sua 

prática (espaço onde encontramos os conteúdos de design mais presentes na escola) de que ele 

precisa ser introduzido formalmente aos conteúdos de design ainda na sua formação. O que 

contribui também para que o design aproxime-se das pessoas como uma ferramenta humana e 

estética que colabora na articulação da relação cognitiva entre os atos de ensinar e aprender.  

A relação de ensino/aprendizagem como é apresentada sugere uma linearidade que se 

confunde também com outro jogo de palavras muito presentes durante toda a nossa discussão 

e de igual sugestão linear que assume o ler/escrever. Mas, do que pudemos observar que entre 

o ato do ensino proferido do professor e o ato do aprendizado relativo ao aluno, há uma 

circulação intensa de suportes e codificações sociais, as ditas linguagens contemporâneas, que 

tem passado despercebida, desde a formação do professor até as políticas públicas de ensino.  

Essa não percepção, por parte da escola e dos que a fazem, destas linguagens 

justamente entre estes dois pólos, ensinar e aprender, contribui para que a escola venha a 

ocupar um lugar desfavorável, ou seja, sempre um passo a traz atrás da realidade que a cerca e 

que a deveria ter como reflexo. 
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O que nos preocupa é que, em comparação à linguagem gráfica a linguagem musical e 

a audiovisual são bastante perceptíveis nos dias de hoje, chegando até gerar uma legislação 

própria: a música está regulamentada pela LDBEN no seu Artigo 6º que dispõe: “A música 

deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o § 

2o deste artigo” (incluído pela Lei nº 11.769, de 2008); e a audiovisual, apesar de não está 

contemplada pela legislação, é freqüentemente utilizada na sala de aula como ferramenta de 

comunicação visual e suporte para diversos tipos de trabalhos que se configuram também 

entre as relações de ensino e aprendizagem.  

Entretanto, é importante frisarmos, quanto a estas duas linguagens, a sua ampla 

aproximação com a educação. A elas se soma o reforço contínuo por parte da indústria 

cultural, que lhes propicia grande circulação na sociedade, e a representação sócio-cultural 

que estas linguagens assumem, conjuntamente com o que as suas histórias e memórias 

políticas e sociais revelam.    

A linguagem gráfica mesmo presente como suporte e estruturante da percepção e 

representação visual, que contempla todos esses setores das linguagens antes mencionadas, 

ainda está encoberta e subentendida, de acordo com os seus conteúdos, ora pelo uso na prática 

docente, ora pela distância dos fenômenos sociais dos próprios designers.   

 

Fase 5 – Discussões sobre os conceitos da Figura 9 

Quando apresentamos o mapa dos projetos de lei que atuam sobre a inserção do design 

no ensino (Figura 9), os professores ficaram bastante divididos sobre por qual vertente optar, 

foi necessário que interviéssemos, forçando uma posição. Não obstante, eles relutaram muito 

à idéia de uma disciplina formal no ensino fundamental cujo conteúdo fosse design, mesmo 

sentindo a necessidade de uma mudança que eles ainda não conseguiam pontuar. Tomaram 

como referência, contudo, o mesmo padrão que nós tomamos em nossas pesquisas, ou seja, a 

realidade da educação para a arte. Observemos a fala seguinte: 

 

F 109: (...) E aí, a partir dessa discussão lá com o pessoal, a gente via como 
a educação em artes no Brasil, ela é uma coisa bem frágil. A gente tem essa 
previsão na lei, essa obrigatoriedade até, mas a gente sabe que, no fim das 
contas, não acontece direito, né? Uma colega do mestrado, ela fazia pesquisa 
justamente sobre a formação do professor de Educação Artística nas escolas 
da Educação Básica, e a gente chegava à conclusão de que era 
complementação de carga horária pra tudo quanto fosse professor. Então, 
professor de História, falta carga horária pra ele, bota as aulas de artes, né? 
Professor de Matemática, falta carga horária pra ele, muito raro professor de 
Matemática que falta carga horária, né?, mas bota aula de artes, né? Então a 
gente tem uma situação que às vezes as pessoas nem têm tanto contato assim 
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com a arte e tão lá como professores de Educação Artística, né? E ainda por 
cima, a gente tem essa visão disciplinar que pra mim fragmenta muito, né? 
Vai ser mais uma disciplina e ainda por cima uma disciplina de segunda 
categoria porque, né?, não tem nota, não reprova, tem pouca aula, né?, tem 
pouco recurso. E aí, isso pra mim é extremamente frustrante, porque eu 
penso que, de repente, e isso é até um pouco subversivo, eu acho que, se 
a gente enxugasse um pouco os conteúdos de certas coisas que a gente 
tem na Educação Básica e colocasse mais arte e mais filosofia, talvez a 
gente melhorasse em menos tempo a qualidade da Educação. A gente 
discute “qualidade da Educação, qualidade da Educação”, e é qualidade 
no sentido muito produtivista, muito na lógica industrial, né? E a gente 
esquece muito do que de fato poderia resgatar esse sentido da educação. 
E aí eu acho que as artes, as linguagens de comunicação como um todo e 
o exercício de estar pensando poderia ser esse o caminho. Então toda a 
legislação de quando eu entrei no mestrado pra cá que aparece um pouco 
sobre a arte, inclusive aquela coisa da discussão da música, eu fico numa 
torcida imensa que isso reverbere um pouco mais porque pra mim esse seria 
um caminho pra renovação do Ensino Básico. 

 

Reencontramos nessa fala a realidade do ensino da arte no Brasil, apresentada e 

amplamente discutida por Barbosa (1991, 2007) e Ferraz & Fusari (1993), onde fica claro que 

o professor não é preparado para este tipo de ensino e a escola, na maioria dos casos, não tem 

estrutura adequada em relação ao seu equipamento físico e a metodologias que dêem suporte 

para essa realidade.  

Mais uma vez, reforçamos a opinião de que essa realidade pode e deve funcionar 

como um norte comportamental, metodológico e, principalmente, como fator de reflexão e 

referência quando pensamos em introduzir o design como conhecimento aplicado a educação. 

Devemos ter em mente que a realidade fragilizada que hoje se apresenta no ensino das artes é 

de fato o primeiro contato, os passos iniciais que os professores possuem com a realidade 

imagética e pictórica que eles têm conhecimento e que devem ser considerado como ponto de 

partida de muitas investigações futuras de como este conteúdo é vivenciado.  

Neste Focus Group, a grande preocupação das professoras/participantes recaiu sobre 

questões que já apontamos: quem ensinará esse conteúdo? Ele será didatizado? Estas duas 

perguntas permearam todo o restante da discussão, e a fala seguinte reflete bem isso:    

 

F 112: É, a menos que seja por alguém que está profundamente imerso 
nisso. Mas, ao mesmo tempo, esse alguém profundamente imerso nisso, 
vamos, sei lá, vamos dizer um designer mesmo, ele não pode ir lá só 
enquanto designer, ele precisa ser um designer que tenha um outro olhar 
sobre a Educação, entendeu? (...) Você pode até ser muito encantado, eu não 
posso ensinar cinema, por mais que eu tenha estudado teoria, por mais que 
eu tenha, eu não posso, eu sou uma pessoa encantada com ele, entendeu? 
Que entendo minimamente. Eu não faço cinema, então... Não é que eu não 
tenha competência para, né?, 
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Essa fala evidencia que o professor não consegue se vê como agente neste processo, 

ele não consegue refletir sobre qual seria o seu papel num contexto onde as linguagens 

contemporâneas, e aqui tratamos da linguagem gráfica, têm uma atuação intensa nas relações 

sociais, seja porque elas estão fora da sua formação ou pelo contexto social de onde egressam, 

o fato é que ele não se sente apto a realizar esse tipo de ensino.  

Mas, isso é de fato uma realidade? Ou pensar didaticamente sobre estas linguagens é 

algo que ainda não tomou a escola, como toma o ler e o escrever? Será que perceber, 

decodificar os símbolos visuais não é uma realidade que pode ser oferecida ao professor? Essa 

realidade apresenta uma possibilidade do fazer profissional do professor, revelando o que está 

encoberto pela jornada massiva de trabalho, salários desvalorizados e desvalorizantes, haja 

vista que ele utiliza estas linguagens, inclusive a LG, cotidianamente.   

Sendo assim, continuemos nos atentando a fala seguinte de outra professora:  

 

F 113: Então, assim, poxa, como é que eles inserem design ali se essa 
discussão não é levada dentro da licenciatura e que é, né? Se você perguntar, 
assim, por professor “O que é design pra você?”, “Ah, é o...”, ele vai falar... 
porque eu tava até discutindo isso com uma amiga minha que é designer, 
Luciana, eu falei “É tão engraçado, você vê agora os, tem um, uma 
propaganda de celular que eu vi não sei aonde que tem: design slim, design 
fino”. Aí, pô, por que não fala a forma tal, né?, a forma, mas utilizar essa 
palavra, design, já dá um outro, um outro contexto, né?, uma outra... Aí, 
design ali, né?. Poxa, isso não é discutido dentro da, da... o professor, ele não 
é sensibilizado a isso, ele não é... ele não tem contato, às vez... Você tem que 
analisar também até o contexto social desse professor. Será que ele tem 
contato a... ou ele já teve contato alguma vez na vida dele com todos esses 
tipos de expressões e tudo mais? E aí volta um pouco aquela discussão do 
professor, o professor meio que tem que levar tudo, né? Ele tem que ser, 
sei lá, psicólogo, ele tem que ser... não sei aí... ter a noção também de 
todas essas áreas, de todas essas expressões, eu acho também bem 
complicado. Mas eu acho, resumindo, que nós, professores, já fazemos 
isso, só que a gente, eu acho que a gente ainda não tem consciência, né? 
Porque a gente tá inserido dentro de um contexto, e a gente é 
influenciado por ele e a gente acaba levando isso pra sala de aula. (grifo 
nosso) 

 

Neste caso, a pergunta talvez não seja o que é, mas, possivelmente, do que é feito ele, 

e aí, certamente, haverá um encontro entre os conteúdos que o design trabalha e a realidade 

social, cultural ou profissional em que os professores atuam.  

Complementando a fala anterior, a fala seguinte nos faz refletir:  
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F 115: (...). E o que eu acho é que existe tanta produção de cultura e arte fora 
das escolas já que não precisa de, tá... o que precisa é... a escola dar conta 
disso. É isso que “Participante D” falou, assim. Parece que o mundo 
acontece, e a escola tenta dizer que não tá acontecendo nada lá fora. É... (...) 
é... tanta arte e tanta cultura se produz nas comunidades, e nada disso é 
levado pra escola ou muito pouco é levado, que eu acho que não precisa da 
legislação. Claro que é ótimo. Eu acho a legislação é uma coisa a mais. Por 
que... pra gente... até pra gente se munir melhor, né?, quando for exigir... 
(grifo nosso) 

 

Essa fala reflete duas coisas importantes: a primeira consiste no conflito entre o que é 

intrínseco a escola, seus profissionais, metodologias, equipamentos, e o que a ela é extrínseco, 

as linguagens contemporâneas, as ferramentas de TIC e os processos políticos globais. Esta 

questão foi mencionada em nossa pesquisa bibliográfica com respaldo em Demo (2007), e 

indica que escola apresenta-se pouco interessante frete a produção que é feita fora dela.  

A segunda consiste num grave erro estratégico que muitos governos cometeram, e 

cometem ainda, em relação às políticas públicas, que é a separação das pastas administrativas 

e orçamentárias de Cultura e Educação. A estratégia política adotada para supostamente 

agilizar e, assim, contemplar de forma mais especifica estes dois conteúdos, causou um 

distanciamento factual, expondo o professor a uma realidade onde o conhecimento de arte, ou 

outro conhecimento qualquer diferente daqueles estabelecidos, é incerto e, em muitos casos, 

impensado para ele.  

Diante dessa polarização, cabe-nos perguntar onde ficaria o design nessa divisão 

idiossincrática, em Cultura, em Educação, ou, abrindo o leque, em Ciência e Tecnologia?  

Responder a essas interrogações é algo que consiste noutra pesquisa, muito maior e 

mais intensa do que a realidade profissional que temos hoje. Implica em se pensar na 

possibilidade das licenciaturas em design, e mais ainda em se pensar em como aproximar as 

demais pessoas, os não-especialistas. Contudo um fato a ser considerado é que o 

distanciamento da narrativa do design do pensamento político destes conteúdos colabora 

muito mais para a fragilidade profissional do que o seu estabelecimento enquanto temática 

contributiva do social.     

Essa discussão sobre como inserir o design na educação e por quem isso deveria ser 

feito foi bastante demorada, pela incerteza dos professores com relação ao que o gráfico 

propunha. Entretanto, pudemos observar que isso se deu também pela incerteza velada de que 

se fossem eles a assumirem essa bandeira, será que seriam capazes? Até que impomos uma 

condição de escolha obrigatória de umas das vertentes e obtivemos o seguinte resultado:  
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F 124: Eu opto pelo centro, pelo seguinte fato: eu opto pelo centro, não 
abrindo mão, né?(...) Eu ficaria aí com o centro, mas eu acho que dentro 
do ambiente escola, dentro da instituição escola, se deveria ser sensível, 
sim, a isso. Mas não tento também aqui defender uma política de 
formação para, mas acho que os professores deveriam ser sensíveis a isso, e 
voto na forma, na..., na..., nos centros pela seguinte coisa: porque essas 
questões, quando vão pra dentro da escola, elas acabam sendo 
didatizadas e, sendo didatizadas, elas perdem a poesia, a estética, a... 
enfim, tudo o mais que dê asas a isso, né?, a escola parece que faz isso, bota 
debaixo do braço, né?, e mata... (grifo nosso) 
  
F 129: Se esse, esse, se esse outro olhar, se essa outra formação se 
incorpora, ela não muda essa escola? 
 
F 130: Teoricamente, sim. (...) porque, assim, a escola, ao mesmo tempo 
que é um espaço de fazer com que as pessoas se apropriem da cultura, 
ela também é um espaço que tem cultura própria. E essa história de 
didatizar as coisas é uma coisa muito pertinente à cultura da escola. 
Então, assim, entrar qualquer elemento, que deveria ser extremamente 
natural, já que a gente parte do pressuposto de que essas coisas se dão na 
sociedade. Como você diz, deveria ser uma coisa supernatural você 
experimentar essas coisas, vivenciar essas coisas dentro da escola, mas o que 
acontece?, pelo menos, assim, nos espaços onde eu atuei profissionalmente 
e, principalmente porque minha perspectiva é de formação de professores 
mesmo, a ansiedade dos professores, as angústias dos professores e a atuação 
dos professores seguem nessa perspectiva de botar as coisas embaixo do 
braço, assim, é tanto que quando a gente pede, eu..., uma formação que a 
gente fez pra professores de (EJA- Educação de Jovens e Adultos) há pouco 
tempo, e a gente pediu que eles se expressassem também e a gente levou 
máquinas digitais. A gente queria que eles capturassem dois minutos de 
realidade da escola, e eles não concebiam aquilo como uma escrita, por 
exemplo. Eles não colo... eles achavam que aquilo era uma outra forma, 
aquilo não servia inclusive como uma possibilidade de avaliação do trabalho 
deles. Eles achavam que, pra ser, precisava ser um artigo, precisava ser um 
texto, precisava... então, assim, indo, e dependendo de como vai, isso 
também acaba se transformando. Isso é..., um exemplo disso é música. 
Música na escola, infelizmente, tem uma perspectiva totalmente distorcida. 
Você não escuta uma música por fruição, por exemplo, por deleite. Não é. 
Música tem sempre uma finalidade, que é de você produzir um texto em 
cima dele, reescrever a música, criar uma paródia. Então, assim, a escola vai, 
arruma formas e prende isso que acaba..., que deveria ser uma coisa de 
apropriação mais livre. Então, assim, eu penso nos centros na perspectiva de 
não aprisionar; mas não abro mão de que a escola comece a ter uma outra 
tomada de perspectiva, de ver essas coisas de uma forma não didatizada, já 
que isso faz parte da cultura e a escola não deveria criar uma cultura própria 
e se isolar da sociedade. (grifo nosso) 
 
F 131: assim “Ah, o didatizar mata”, né? Não existe coisa mais chata do que 
literatura na escola! A literatura na escola é uma coisa terrível, né? “Vamos 
ler Machado de Assis e responder uma fichinha”, né? (...) Então, existe algo 
na arte, né?, que a escola, ela é extremamente agressiva ao tomar como 
conteúdo, né? Então a minha preocupação é a presença da arte na escola 
enquanto linguagem, enquanto perspectiva de relação das pessoas umas com 
as outras, e não como conteúdo, porque, como conteúdo, hã? Pois é, porque 
aí poderia ser uma outra perspectiva, né?, a maneira de organizar os 
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conteúdos a partir dessa perspectiva também, né? Que aí a gente rompia com 
toda uma lógica que a escola vem sendo organizada que realmente faz o 
fenômeno social que é..., é... as crianças são criativas, né? As crianças 
são, né?, extremamente criativas, elas passam pela escolarização, e a 
gente tem um monte de adulto que não têm a mínima criatividade. 
Então alguma coisa de errado aconteceu no caminho. E eu tenho ficado 
extremamente frustrada enquanto professora, né?, enquanto alguém que tá na 
área de formação de professores também, de desconfiar que esse algo de 
errado que transforma, né?, crianças criativas em adultos não criativos, em 
adultos, né?, mecanizados, foi a escola, entre outras coisas, né? E aí pra 
mim, quando eu penso a idéia do centro de produção, eu fico pensando “É, 
podia ter a perspectiva de, inclusive, ter pessoas que não são professores 
necessariamente, que não são pedagogos necessariamente, e são artistas 
efetivamente, inclusive das comunidades onde as escolas estão inseridas, 
pra fazer isso, é..., esse diálogo na escola, pra fazer uma grande 
diferença.” (grifo nosso) 

 

Essa discussão foi bem importante para as nossas considerações, mas ainda muito 

polarizada nesse medo de assumir mais responsabilidades, certo comodismo, mas muito 

menor se comparado à constatação deles que o ambiente de trabalho encontra-se engessado 

diante de uma realidade mais contemporânea. E vemos que muitos autores revelam que isso 

se dá muito como consequência da visão que a LDBEN atribui à escola. 

Há uma tentativa por parte dos PCNs em amortizar esse impacto legalista, mas como 

os parâmetros curriculares não têm peso de lei e como o seu texto está, essencialmente, 

amalgamada a LDBEN, essa tentativa apresenta-se como um texto que foi feito para que os 

conteúdos legais fossem digeridos mais facilmente do que para a implementação de uma 

política educacional, onde os conteúdos sejam mais trabalhados baseados nas máximas que 

atuam no comportamento social das pessoas. 

Contudo, tivemos uma inversão nessa discussão, que abrilhantou bastante as nossas 

considerações, conforme observamos a seguir:   

 

F 132: ... agora, pode ser até uma besteira o que eu vou falar e..., mas por 
que colocar a responsabilidade no centro, entendeu? Se de repente a 
gente poderia tomar isso pra nós, como professores e tal, tomar essa 
responsabilidade mesmo e levar isso pro nosso trabalho..., (...) Então por 
que não a gente tentar fazer esse esforço? E eu acho que, se a gente tivesse 
mais essa noção — a gente tem (...) eu sei que é uma série de poderes aí que 
tá na escola, enfim, eu acho que às vezes a gente... Aí eu pensei “Pô, será 
que a gente fica colocando a... feito a gente colocou agora a 
responsabilidade nos centros? Será que não está em nós, como 
professores, né?...” (grifo nosso) 
 
F 133: Por isso que, assim, tudo depende da forma, é... Eu acho que a 
questão é a seguinte: o que está aí não funciona, certo? O ensino de 
educação de arte não funciona, o ensino de música não funciona. É... 
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colocar mais uma disciplina como conteúdo, na minha opinião, também 
não vai funcionar, principalmente numa disciplina que é vista como 
segundo plano, como terceiro, como quarto, como quinto. É..., então, 
assim... eu acho que a questão não é tirar a responsabilidade do professor e 
colocar no centro; até porque o centro não tá dizendo que a responsabilidade 
não vai ser do professor, são centros nas escolas. (...) Mas o que eu defendo 
é que apenas acrescentar coisas na legislação não vai resolver o 
problema de forma alguma, porque o ensino de arte, (...) já há um tempo, 
existe há décadas e continua sendo feita do mesmo jeito porque a sociedade 
é estruturada de uma forma que não valoriza esses conteúdos, e os 
professores só refletem isso. Então, a questão é: certo, é um projeto de lei, a 
lei é aprovada, e daí? Tá entendendo? Isso vai mudar em que a prática? Não 
é a lei que vai mudar a prática, é isso que eu acho, não é a lei que vai mudar 
a prática, são as pessoas. (grifo nosso) 
 
F 134: Eu acho que não... e é por isso que eu disse na minha resposta e eu 
volto na coisa: eu não acho que isso... (...) agora não é não na mão da 
escola, mas é também na mão da escola, mas é também na mão da escola de 
um certo jeito. Porque eu acho muito delicado soltar todas essas questões 
somente na mão da escola e na escola de agora, na escola de toda vida! (...) 
E, quando a gente fala do centro, é no centro como um espaço que foge a 
esses vícios que a escola tem, mas que lá na frente pode, sim, ajudar 
bastante a escola a passar a ter outra perspectiva, (...) E aí, assim, não é 
necessariamente dizer que isso... é, é tarefa da gente também (...) Hoje eu 
tenho outra perspectiva, até pelas coisas mesmo que vim estudando, vim 
fazendo e tal. Mas, assim, acho que é papel da gente, a gente precisa 
dessa sensibilização. Na formação pra professores, professor precisa, 
sim, de toda sensibilização possível pro contato com as questões, né?, 
assim, naquelas aulas de Sociologia, aqueles slides aterrorizantes, que você 
não entendia nada, assim, ou você se detinha a decifrar o que tava ali ou 
você perdi... e você perdia a discussão, ou você prestava atenção na 
discussão e você não conseguia de repente pegar uma citação, uma 
bibliografia, uma coisa que te interessava porque tava péssimo de se ver, 
porque o professor acha que não precisa dessas frescuras, porque às 
vezes é tido como frescura, né? (grifo nosso) 

 

Bom, através dessa discussão pudemos ver que o professor tem muito medo do que 

está por vir, quando o assunto é a escola, um medo que tem seu fundamento em vários pontos 

que já argumentamos aqui e que torna a escola brasileira uma estrutura da sociedade digna de 

questionamento desde a sua origem, ou seja, da legislação que a regula e das estruturas de 

formação dos professores. De fato o medo do professor advêm do: “na prática, vai sobrar para 

mim”. E isto é algo que temos que nos deparar quando escolhemos o novo, principalmente 

quando esse novo é apenas um realce, é formalizar aquilo que já é feito empiricamente, que é 

o uso dos recursos da LG como ferramenta intelectual de trabalho.  

O que essa fala revela também é que as professoras, de certa forma, querem se 

aproximar desse conteúdo, possuírem um contato mais efetivo e formador com os 

conhecimentos que circulam nas linguagens contemporâneas, sem que esse conteúdo se 
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articule ao ônus social que é ser professor. Ele deve somar-se a tantas outras perspectivas 

acadêmicas e políticas que atuam na inteligência social que este profissional desempenha. 

Portanto, quando a opção é feita pelo centro cultural na escola, isto é apenas uma falsa 

garantia de que a distancia os preservaria da precariedade com que o novo é trabalhado na 

escola.  

As discussões aqui apresentadas foram de grande valia para nos aproximarmos dos 

professores e entendermos como é a sua prática profissional, e para constatarmos o que 

observamos em nossas pesquisas bibliográficas.  

O formato deste experimento permite que novos olhares sejam debruçados sobre os 

dados coletados, abrindo espaço para futuras pesquisas e considerações que por ventura não 

estejam presentes em nosso texto. Eles assumem ainda um caráter bastante vertical quanto a 

sua análise, cuja finalidade é algo que não tem um sentido real e que justamente por isso, é 

agradavelmente bem vinda. E que proporciona assim um estar por vir muito fértil para as 

considerações que os demais pesquisadores possam fazer a respeito do design em relação à 

educação. 

 

5.2.4.2 Focus Group: com os professores designers 

 

Fase 1 – Apresentações  

Neste Focus Group tivemos a participação de quatro professores de design e que são 

designers por formação, com idades variando de 29 a 50 anos, isto permitiu que fosse 

composto um quadro de presença de várias gerações de designers que atuaram e atuam no 

ensino de design em instituições públicas e nas faculdades privadas do Recife. 

Ao contrário do Focus Group realizado com os professores das licenciaturas, que 

todas as participantes foram mulheres, indicado a máxima de que o magistério é uma 

profissão essencialmente feminina, tivemos no realizado com os professores designers a 

presença de dois homens e de duas mulheres. 

 

Fase 2 – Questionários – Mapeamento dos conceitos de Cultura Visual, Alfabetização 

Visual, Design e Linguagem Gráfica 

Com relação à fase de mapeamento dos conceitos, onde todos responderam a um 

questionário cujos conceitos abordados eram de cultura visual, alfabetização visual, design e 

linguagem gráfica, foi, conforme o esperado, extremamente satisfatório quanto ao que 

tínhamos escolhido como prováveis respostas em nossa bibliografia. Mas, vale à pena 
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comentarmos aqui sobre alguns apontamentos que encontramos nas respostas e que nos 

servem como conteúdos que devem compor os temas de uma metodologia futura para inserir 

design na formação dos professores.  

Por exemplo, uma das professoras para definir cultura visual remeteu ao tema da 

memória imagética. A memória imagética é uma componente de grande importância para o 

design, notadamente se queremos inserir design na formação de professores e não quisermos 

que a sua prática já existente seja excluída desse processo.  

A definição de Design é trabalhada por todos na perspectiva de que é uma área do 

conhecimento. Quanto a Linguagem Gráfica, um dos professores não soube defini-la, 

mostrando que até mesmo para os designers essa linguagem permanece obscurecida nas 

entrelinhas dos projetos que executam, da sua prática profissional, tornando-se algo que é 

imprescindível, mas não apreensível como uma linguagem básica.  

 

Fase 3 – Conhecimentos sobre a Legislação apresentada: Paramentos Curriculares 

Nacionais (PCN); Leis de Diretrizes de Base da Educação LEDBEN; Diretrizes da 

Licenciatura. 

Quanto à legislação que trabalhamos no primeiro momento do jogo, tivemos como 

resposta um desconhecimento bastante grande por parte dos professores designers. O que 

contatamos nas falas a seguir:  

 

F 153: Bom, eu não conhecia, não, a legislação. Eu achei ela clara. (...) A 
primeira, essa amarelinha (PCN), por exemplo, pra mim tava claríssimo. Eu 
até achei interessante… engraçado falar, ter escrito realmente isso: que a 
capacidade de diferentes linguagens, até… ele vai um pouco contra o que a 
gente vê lá na faculdade, separando verbal de gráfica, é... matemática, 
que, na verdade, usa o número, a gente já considera verbal também, (...) 
que é verbal, é números e letras. Eles… separam mais coisas que a gente já 
uniu, mas mesmo assim fala de tudo que a gente estuda lá na... no design. 
(grifo nosso) 

 
 

Esta professora reporta as mesmas considerações que fizemos ao lermos os PCNs, da 

separação entre as linguagens que se diferenciam no design e na escola. E, na fala 155, 

abaixo, o que a priori nos chama a atenção é a referencia que a professora faz da legislação 

apresentada, pelas cores: amarelinha, rosinha. Mostrando o quanto profissionalmente o 

designer está imbricado aos processos metodológicos de aprendizado do design da 

informação. 
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F 155: Eu acho que o rosinha (diretrizes da licenciatura) poderia ser mais 
destrinchado, assim... (grifo nosso) 
 
F 159: Eu não conhecia, não, (...). Agora, eu acho interessante isso, assim, 
porque não conhecia, mas já tinha ouvido falar, tipo assim: nunca li, mas 
sempre ouvi falar, assim, tava até conversando com alguns professores 
colegas, e até percepções de alguns colegas que já… trabalham em escola. 
Eu concordo com… 
 
F 161: …a participante B, que é interessante a forma colocada, justamente 
as diferentes linguagens. O que me chama atenção é que, de certa forma, se 
você for pegar alguns programas do governo, por exemplo, a Escola Aberta 
e o projeto Mais Educação, ele tem uma proposta muito parecida com essas 
diretrizes da licenciatura. Não sei se vocês conhecem… o projeto Mais 
Educação, ele tá justamente trabalhando o quê? A educação de forma mais 
integral, onde o aluno não fica só na sala de aula, sai da sala de aula junto 
com a equipe, professores, e tá no campo, na comunidade, no museu, não é? 
Tá trabalhando o olhar, tá trabalhando nessa questão da [corte] implantar 
programas e projetos que tá em sintonia com a própria proposta. E aí… 
 
F 163: Das diretrizes. O que eu acho é que a universidade ainda tá muito 
distante. Por exemplo, por incrível que pareça, esses programas do governo, 
o projeto Escola Aberta e o programa Mais Educação, talvez tejam um 
pouco — pelo menos de idéia, de filosofia —, está mais na frente do que na 
universidade. Eu não posso responder pela licenciatura, que não é nossa 
área, né? Como é que tá os cursos de licenciatura, mas, assim, em relação — 
se eu for pensar, na nossa realidade dentro da universidade — eu acho que 
ainda tá muito distante. 
 
F 164: Eu não conhecia também (...). Também me chamou a atenção essa 
questão do PCN aqui a utilização de diferentes linguagens, até marquei aqui. 
(...) E a gente vem discutindo isso, acho… desde a graduação, lembra? A 
gente discute… essa questão da formação da, da… principalmente das 
crianças, né?, que chega uma certa hora que a questão do gráfico, do 
visual, é a aula de artes, é aquela aula no final do dia só pra os meninos 
se divertirem, né? Então não tem um acompanhamento, não tem uma 
orientação. Ah… já sei de alguns colégios que tem, pras crianças, História 
da Arte. (...) outra questão que me chamou atenção foi aqui, nas diretrizes da 
licenciatura, o uso de Tecnologia da Informação, isso pro docente, né? Pra 
atividade docente, né?  (grifo nosso) 
 
F 170: Uso da Tecnologia da Informação e da Comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores. Acho que 
isso, isso, na verdade, tá dito aqui, mas eu não vejo isso acontecer. 
Poucos são os professores que sabem trabalhar bem essa parte da 
tecnologia, da inovação e tal com os alunos. E é uma área, assim, que pode 
ser aproveitada, né? Principalmente hoje em dia que a gente tem tanto 
recurso, né? Laboratórios e tal, que permitem isso… Aí foi o que mais me 
chamou mais atenção. Agora, eu, realmente, não conhecia. (grifo nosso) 
 
F 175: Eu já conhecia um pouco da LDB, até pela proximidade com Solange 
(Professora Solange Coutinho) de discutir isso, essas possibilidades de 
inserção, não é?, dos parâmetros de design nos currículos do Ensino 
Fundamental; e o PCN, conhecia um pouco melhor. O que eu não conhecia 
eram as diretrizes da licenciatura, que eu acho que é mais recente inclusive.  
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Bem, as falas que trouxemos aqui demonstram que há um grande distanciamento entre 

os professores de design e a legislação para o ensino brasileiro. Muito provavelmente porque 

estes profissionais se tornaram professores sem passar pelo processo pedagógico da 

licenciatura, pois o curso no Brasil só é oferecido enquanto bacharelado, uma realidade que 

internacionalmente não se repete.  

As falas prosseguem com os professores designers fazendo, exatamente como os 

professores da licenciatura, as análises comparativas baseadas nas suas próprias experiências 

e constatações que se assemelham as que fizemos nesse texto, relacionadas ao uso das 

mensagens visuais, das imagens, entre outros conteúdos comuns a arte e ao design na escola.  

Com relação ao ensino, o único acesso são as aulas de artes, e eles reconhecem que o formato 

delas hoje não atende as necessidades das crianças, tanto pelas questões legais de como ela é 

estabelecida no currículo, quanto em questões práticas, como os horários em que as aulas são 

disponibilizadas, o seu formato e os conteúdos trabalhados.   

É bom lembrar que a referência à arte enquanto experiência educacional é de suma 

importância para a nossa discussão e o caminho de tratar a inserção dos conteúdos de design 

através dos parâmetros, que já temos, do ensino da arte no Brasil, é um viés mais comum pela 

obviedade dos conteúdos homônimos, mas a abordagem através dos processos e metodologias 

que, em alguns casos, se configuram semelhantes, deve ser separada e trabalhada de forma 

distinta.   

 Outro ponto que chamou a atenção de um dos professores foi que o que está previsto 

na lei possui, na prática, outra realidade. No caso, as questões referentes ao uso das 

ferramentas de TIC, que para os professores da Licenciatura soa como algo muito complicado 

de se lidar e que, para os designers passou a ser, com o passar dos anos, a principal ferramenta 

de trabalho. Neste sentido, acreditamos que, no futuro, o design possa ajudar o professor 

nessa relação conflituosa com as tecnologias digitais, enquanto ferramentas de uso na prática 

docente, haja vista que garantir o acesso é apenas uma das vias de inserção do professor na 

“sociedade digital”. 

 As falas que seguem agora apontam para uma questão que também foi abordada em 

nossa bibliografia e pelos professores das licenciaturas que é a questão do espaço escolar e 

como ele se apresenta do ponto de vista das mensagens e conteúdos visuais que o compõem.  

 

F 172: Tanto é que é como você vai na escola... eu tenho 
freqüentado algumas escolas através do projeto… programa Escola Aberta, e 
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que você percebe que a forma de expressão dos cartazes, os trabalhos que as 
pessoas fazem com o aluno, até a forma da linguagem é bem (…) bem 
infantil. Porque quer se aproximar do aluno e fica naquela — não é que sou 
contra as colagens —, mas até a forma de fazer e de construir não se… não 
se preocupa com isso, né? (...) Não vejo muita mudança. Da minha época, 
por exemplo, de escola pra agora. Apesar de toda a tecnologia. Então você 
vê aqueles cartazinhos colados, do mesmo jeito, os desenhinhos, as figuras, 
sabe?. Se você fosse pesquisar... até os elementos que eles usam, uma 
florzinha, um arabesco é igual, minha gente. Impressionante! Nunca fiz 
trabalho assim de pesquisa, mas me chamou a atenção. E eu fui fazer outra 
coisa na escola, mas me chamou a atenção isso. 

 
Nessa fala constatamos situações como os prejuízos que o distanciamento das pastas 

executivas de Educação e Cultura causaram ao ensino no Brasil. Alguns pensadores indicam 

que isso acarretou também um afastamento das ditas linguagens contemporâneas dos 

processos pedagógicos de ensino, sendo-lhes conferido apenas a categoria de artifício e não 

de uma ferramenta lingüística capaz de proporcionar tanto o ensinar quanto o aprender.  

Estas falas reforçam do ponto de vista prático, que os problemas de pesquisa, 

relacionados ao Projeto Ensina Design e por ele diagnosticada, são condizentes à nossa 

realidade escolar. Neste sentido, foi natural percebermos aqui que ambos os grupos de 

professores entendem que existe uma complexidade e uma precariedade muito grande na 

informação visual que circula na escola.   

Desta forma, constatamos que o corpo escolar ainda não tem o entendimento de que 

por traz de uma mensagem visual há uma linguagem que dá suporte a essa comunicação – a 

gráfica – e mais, que a escola é um ambiente cujas mensagens visuais são um recurso comum, 

de caráter informativo e conteúdo didático, que é amplamente utilizado, e o principal 

problema é que os agentes construtores, disseminadores e possíveis mediadores desse 

processo são, em sua grande maioria, desconhecedores de que este tipo de linguagem existe.    

 

Fase 4 – Considerações sobre o jogo 

Diferentemente dos professores da Licenciatura, até pelo desconhecimento da 

legislação, os professores designers se ativeram ao jogo no que se fazia referente às 

metodologias de design, ou seja, tivemos uma inversão. No que os professores das 

licenciaturas fizeram uma análise das estruturas legais da LDBEN, das Diretrizes e das 

colocações dos PCNs e o reflexo disso na sua rotina, os designers se concentraram no que o 

design poderia contribuir para a formação do professor a partir das suas experiências na sala 

de aula. É o que veremos então nas falas que seguem:   
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F 184: Eu acabei pegando as atividades básicas que tem na 
universidade: ensino, extensão e pesquisa. Então, eu me baseei nesses três. 
Eu não fui muito específica em tal conteúdo. Eu trabalhei assim (...) E eu 
considerei as atividades a nível de universidade. (...) Então, eu utilizei as 
atividades que eu exercia de forma mais genérica. E na hora de eu justificar e 
apresentar qual é… o que é que o design podia... é... atuar, eu acabei 
repetindo várias coisas. (grifo nosso) 
 
F 186: E aí eu acabei repetindo muito. A questão de diagramar, eu achei 
importante 
 
F 192: Data show, essas coisas. Hã… experimento com os alunos, né? 
Trabalhos práticos, que vai ter um resultado tipo um objeto ou uma marca, 
uma coisa. Artigo científico e eu botei também livros e revistas, que tipo é o 
material que eu levo pros alunos verem, entendeu?  
 
F 198: É por que… eu acho que… me confundiu muito essa questão: 
atividade. O que é atividade? Ela botou pesquisa e extensão. E eu pensei: 
“Não, em sala de aula, o que é que eu faço pra passar a informação?”. 
(grifo nosso) 

 
Nas falas que se seguiram apesar da grande dificuldade em identificar as pontes que 

existem entre o design e a educação, mesmo pedindo para que eles refletissem a partir da sua 

prática profissional para o ensino, pudemos observar que refletir o design, fora das 

perspectivas do design é ainda algo bastante novo para os professores.  

Alguns apontaram para as questões tecnológicas, outros de metodologia, mas de início 

apenas um dos professores entendeu bem a mensagem quando pensou no jogo. Que era a de 

fazê-los refletir sobre o que eles usam de design como conteúdo na sua prática na sala de aula. 

Essa frase pode parecer bastante óbvia para os designers, mas o que pudemos observar é que 

para eles pensar sobre a sua prática, enquanto professor, mesmo o sendo, é algo que não é 

estimulado entre os designers.  

Então, mesmo tendo como atividade principal a docência, pensar sobre ela como 

designer ainda é um desafio. E para nossa surpresa, o design aqui fica limitado ao conteúdo 

ensinado e subentendido na “diagramação” dos artefatos gráficos didáticos. Já os professores 

de licenciatura se sentem amedrontados de enfrentar um conteúdo como o de design, e têm 

profundas dificuldades em lidar com tais conceitos. E o que pudemos então constatar é que 

apenas um dos professores conseguiu fazer essa ligação, entre o design e a educação através 

de Linguagem Gráfica.   

 

F 204: É um conteúdo. Aí os alunos teriam uma aula mais teórica sobre o 
que é a forma, né? E eu na verdade direciono a atividade para as formas 
geométricas e faço um exercício sobre as formas básicas, tá certo? Como a 
gente tá tratando de linguagem gráfica, então tudo em cima de 
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linguagem gráfico-visual. É... eu pensei o seguinte, eu tentei extrair esses 
conteúdos das minhas próprias aulas, pela minha própria experiência, 
por exemplo: eu tenho alunos que entram na faculdade que têm o 
mesmo nível de um aluno do nível fundamental no que se refere ao 
repertório visual, à cultura visual. Então, alunos que não tiveram a 
preocupação de, por exemplo, fixar determinados conteúdos. Por exemplo: 
você pergunta a um aluno no primeiro dia de aula o que é círculo cromático, 
ele não sabe o que é; quais são as cores primárias, ele não sabe. Estão na 
universidade cursando design, tá certo? (grifo nosso) 
 
F 208: Exatamente. Então, aí eu… claro, isso são conteúdos que a gente vê 
em design, quando a gente estuda linguagem gráfica, e eu tento passar esses 
conteúdos pra o Ensino Fundamental, tá certo? Então, minha intenção na 
preparação das atividades foi fazer uma coisa meio hierárquica, como eu 
faço, tá certo? Com exercícios, assim, bastante simples. Então, começa com 
forma, depois, a partir dessa forma, tem dois exercícios de composição… 
 
F 212: Aí são exercícios que são… vai desenvolvendo, né? Eles têm uma 
continuidade. (...) Então, na verdade, o que eu peço que eles façam, na 
verdade, são atividades que um designer faz ou na sua formação ou na sua 
prática mesmo.  

 

A preocupação da fala deste professor recaiu diretamente sobre como apresentar os 

conteúdos de design, e mais precisamente da linguagem gráfica, para alunos do ensino 

fundamental, pensando na possibilidade da criação de exercícios e do que e como eles 

deveriam aprender numa abordagem própria da prática profissional do design. 

Esta professora nos dá uma informação diferenciada de como contextualizar o design 

para não-especialistas, em geral. E faz em sua fala um realce importante, mas agora tratando 

das questões sociais em que o design pode contribuir.  

 

F 216: Eu tava aqui pensando como eu… faço com os alunos no trabalho em 
comunidade, aí eu pensei fazer uma ponte com o trabalho que eu faço no 
campo, nas comunidades… 
 
F 218: Porque a minha proposta dentro… que eu venho trabalhando no 
curso de design é o design social, o design participativo, o design em 
comunidades. (...) Primeiro ponto, acho que é o contexto. Então, assim, levar 
os alunos a fazer um relato de histórias de vida. Então, a história de vida que 
você… pode escrever sua história de vida, tipo uma redação, como você 
desenhar coisas que marcou a sua vida, por exemplo, não é… 
 
F 219: Que faz parte da sua cultura visual. Então, eu faço isso nas 
comunidades, e os alunos podem fazer e devem fazer isso. Então, por 
exemplo, quando eu chego numa comunidade de artesanato, a primeira coisa 
que eu faço é... muitas vezes a pessoa tem um trabalho, uma habilidade 
manual, eu digo: “Por que você faz isso? D’aonde vem isso? Com quem 
você aprendeu a fazer esse ponto?”. Aí você tá falando da sua história, tem a 
ver com cultura, história de vida. “Quais são os objetos que você tem na sua 
casa mais antigos? Tem algum mais antigo que sua vó fazia? Uma boneca?”. 
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Então, aí eu acho que é uma forma de fazer essa ponte da… do, da cultura, 
né? Do olhar para a cultura, do olhar… Aí eu divido em três momentos, que 
eu chamo muito do olhar para si, do indivíduo, você contar a sua história de 
vida, o que você sabe, né… e a história do olhar para o outro, olhar como 
grupo… 
 
F 220: Ou seja, é o objeto, no caso um objeto cultural, como um 
intermediador… 
 
F 223: Como mediador. A história é essa. E o design nesse processo de 
mediação. Então, eu trabalho muito assim: o design ser um elemento 
mediador, de trabalhar o olhar dessas pessoas que estão na comunidade, que 
acha que não sabe nada, que tudo é feio, num sei o quê, e trazer isso… 
entender o porquê das coisas e depois começa a induzir alguns conteúdos de 
design, que é isso que o participante “A” tá falando, mas, primeiro, resgatar 
e identificar. (grifo nosso) 
 
F 228: Participante D, agora me diz uma coisa, o design como conhecimento 
ou o design no objeto? 
 
F 229: As duas coisas, a gente faz as duas co... a gente tenta fazer as duas 
coisas, juro que eu tento fazer junto com os alunos… 
 
F 230: Ou seja, o design como fenômeno social.  (grifo nosso) 
 
F 233: É e o que é que ele pode contribuir, mas tem que trocar esses 
olhares; primeiro, tem que, tem que… conhecer a comunidade e as 
pessoas, leva um tempo, né?, vivência. Conhecer um pouco a história do 
lugar, das pessoas… e isso é um processo. (grifo nosso) 
 
F 235: E é um processo que é construído. Agora nesse momento você 
trabalhou o objeto, o produto e todo, como você falou, o fenômeno como um 
todo, né? Não é só o objeto, é o processo. 
 
F 237: Eu queria só complementar uma coisa… eu até, nas minhas 
atividades, eu botei um pouco disso. Eu botei que… ah… no caso, extensão, 
por exemplo, o papel do design não é só executar os projetos que a gente 
desenvolve para determinada… comunidade, mas também ir conversar com 
eles para entender que eles vão dizer a você as necessidades deles, e com 
isso fazer com que eles se motivem.  

 

O diálogo aqui apresentado, apesar de longo, se configura muito relevante, pois nos 

permite discutir um dos nossos objetivos que é tratar o design como uma narrativa científica 

social. A fala destes professores está bastante influenciada por um tipo de pedagogia, a 

pedagogia do oprimido, desenvolvida por Paulo Freire. Mas fazemos esse realce guardando as 

devidas proporções, no sentido que o que é lembrado aqui como Paulo Freire, muito 

provavelmente esta narrado como uma revelação de um insciente coletivo, de um educador 

preocupado com uma abordagem de design, que não exclua os participantes do processo.  
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Entretanto, conhecer a linguagem do outro, numa relação igualitária, para revelar o 

quanto ele pode aprender e se apropriar de outra linguagem que o “liberte”, é encontrar na 

narrativa do design aquilo que o educador Paulo Freire chamou de “círculo de palavras”, onde 

na convivência com as pessoas que iriam passar pelo processo de alfabetização, ele observava 

as palavras mais comuns e corriqueiras e alfabetizava começando por elas.  

Refletindo, a partir das considerações que acabamos de pontuar, podemos articular 

esse pensamento com o nosso objeto de pesquisa e na busca por uma metodologia que faça o 

contraponto entre o design e o seu aspecto social. Com isso, podemos pensar em mapear o 

“círculo imagético” ou o “círculo gráfico” dos professores das licenciaturas como uma 

possibilidade de começar a construção de um processo de alfabetização, no caso, visual.  

Outra professora complementou o dito de forma muito proveitosa, fomentando a 

possibilidade de que a área de extensão (uma estrutura da prática acadêmica) seja um caminho 

que pode colaborar com esse objetivo. Considerações que novamente trouxeram a tona o 

educador Paulo Freire, visto que ele é o pensador e articulador da extensão na universidade. 

Depois das considerações que foram feitas acima esclarecemos que as palavras dos 

professores contribuem num sentido não somente arqueológico do discurso, mas também em 

seu caráter especulativo, para ampliarmos a discussão da inserção design na formação dos 

professores, abrindo frentes de possíveis estudos onde todos os agentes possam contribuir.  

 

Fase 5 – Discussões sobre os conceitos da Figura 9 

Com relação à discussão da Figura 9, os designers ficaram divididos e oscilaram 

bastante entre ter o design inserido através de um centro cultural dentro da escola, ou ter o 

design como um conteúdo inserido na disciplina de arte-educação. Mas, mais do que tomar 

um partido, justamente essa oscilação foi bem importante para a nossa análise. 

 

F 252: Eu acho que um não invalida o outro. Acho que eles se 
complementam. Não tem que ser um ou outro. Acho que tem que ser a 
somatória. Porque você ter uma estrutura como centro cultural, mas tá lá 
aquela coisa, e não tem pessoas trabalhando outras coisas… 
 
F 254: Aí não adianta. Porque ali parece muito mais o… a idéia do centro, 
do espaço, mas o espaço cultural por si só, se não tem pessoas e 
conhecimento, não adianta. 
 
F 257: E mesmo uma coisa e outra. Você tem uma disciplina, você não tem 
um espaço, você não tem equipamento. 
 
F 258: Não tem comunidade envolvida, também não adianta. 
 



 172 

F 259: O ideal seriam os dois juntos. 
 
F 264: Pronto. Eles criaram uma escola no Rio, que se chama Nave17, né?, 
funciona junto com uma escola pública, que tem tudo que é tecnologia ponta 
pra esses alunos trabalharem absolutamente tudo: vídeo, design, cinema, 
arte. Absolutamente tudo. É uma proposta semelhante a essa. Quer dizer, 
você cria um espaço, claro, onde essa atividade pode ser desenvolvida, mas 
isso vinculado a um currículo para que se tenha uma coisa sistemática; né?, 
então, que as coisas possam acontecer de uma forma controlada, não é?, 
porque se você cria simplesmente um centro, você acaba perdendo mais ou 
menos… 

 

Escolher entre um e outro não foi uma tarefa fácil, mas os professores de design, 

diferentemente dos das licenciaturas, logo chegaram à conclusão que a escola também é um 

bom lugar para ter o design como um conteúdo. Vejamos a fala abaixo: 

 

F 266: O controle sobre isso. Ela é uma proposta que é vinculada aos 
currículos, né?, e tem que... os alunos têm que estar inseridos na... no Ensino 
Fundamental e Médio. 

 

Como o gráfico apresentado aponta o design no sentido de um conhecimento que pode 

ser compartilhado já no Ensino Fundamental e Médio, os professores absorveram essa idéia 

de forma muito tranqüila, mesmo não tendo ainda refletido como o design poderia contribuir 

para tal coisa. Durante a discussão, ficou claro que eles não perderam de vista que será um 

professor o principal ator desse processo. E na fala a seguir:  

 

F 268: Agora, eu acho que... continuo dizendo, se a… isso que andar... 
acelerar, num passo, e a universidade não acompanhar, as 
licenciaturas… nós temos reformas curriculares, que tem as leis 
diretrizes, como você colocou, que fala em atividades complementares, 
flexibilidade no currículo, essa coisa de tá... sair da sala pra fazer uma 
prática pra fora e servir como uma patch curricular, e tem muito 
currículo ainda lá trás, na própria licenciatura, a gente sabe disso, né, 
Participante A? O design tá na frente, né?… e na época até difícil o 
currículo da gente ser aprovado, né? Porque mudou completamente a 
estrutura, deu tanta flexibilidade que… tudo bem, tem suas falhas, a gente 
tá refazendo, já fez outras mudanças, mas por quê? Porque a universidade, 
não são todos, mas os cursos ainda estão arcaicos, assim, dentro de uma 
estrutura curricular muito arcaica. Então, por exemplo, eu não sei como é 
que tá a reforma curricular. (grifo nosso). 

 

Da mesma forma que os professores das licenciaturas, os professores designers se 

preocupam com o fato de que essa discussão precisa está mais presente no ambiente 

                                                 
17 http://www.nave.org.br/category/noticias/  
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acadêmico de formação dos professores, que isso não pode ser uma ato político isolado, “de 

cima para baixo”, entendendo que é preciso que o professor desde a sua formação construa 

esse sentido na sua carreira.  

  

F 269: o curso de design não tem licenciatura. E se isso vai acontecer, a 
gente precisa formar professores para não ser um professor na 
academia, na UFPE, e sim professores nas escolas. E aí, como é que 
está? Então, é outra coisa. (grifo nosso). 
 
F 270: Até porque todos os professores que ensinam nos cursos de design no 
Brasil, eu acho, não são licenciandos, tá certo, nunca aprenderam nada sobre 
didática, inclusive nós, e essa é uma deficiência que existe. Então, acho que 
deveria ter licenciatura em design, inclusive para os que querem ensinar 
no terceiro grau também, que a gente percebe todos nós fomos vítimas de 
professores com as suas deficiências… (grifo nosso). 

 

De fato, traduzir o design para o Ensino Fundamental, como disse a professora, é outra 

coisa. É outra coisa porque não se trata de formar um indivíduo para o trabalho, 

simplesmente, mas para o trabalho no sentido que é trazido do design: a formação do olhar 

dos indivíduos, a formação da consciência de que a relação com os artefatos gráficos 

possibilita o exercício da cultura visual.  

Outra questão que faz parte desta fala é a constatação dos professores que a dimensão 

que o design possui hoje na sociedade, o tira desse recorte unicamente estético e o faz 

assumir-se como disciplina imbricada a outros saberes.  

Estas constatações, fazem-nos pensar que, nessa sociedade pós-moderna, 

contemporânea, saber design, e especificamente a linguagem gráfica, tornou-se algo próprio 

da sociedade, assumindo um caráter mais comum, menos elitista, aventando a possibilidade 

de se conhecer essa narrativa através dos processos pedagógicos também de uma licenciatura.  

A fala seguinte aprofunda e complementa outra realidade, qual seja, que Brasil a 

grande maioria dos professores de design é egressa do bacharelado. E eles, ao assumirem a 

condição de docentes sentem-se carentes de uma formação específica, até mesmo quando o 

foco é formar os não-especialistas em designers.  

 

F 272:. Então, acho que licenciatura… agora, respondendo esse negócio… a 
questão do quadro, (...) Quando a gente bota um centro cultural, quem vai 
participar mais é o pessoal que já tem uma habilidade na área de arte, que já 
tá inserido em alguma coisa artística. E quando a gente bota as disciplinas 
dentro do curso, uma pessoa que não tem interesse pode desenvolver 
interesse porque nunca tinha pego aquilo ou então ele tem um 
conhecimento geral de tudo; mesmo que não desenvolva nada, ele 
desenvolve a capacidade de recepção de mensagens visuais só porque 
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teve uma aula de fotografia, ele entende mais um pouco uma fotografia que 
viu, embora ele não consiga bater uma fotografia nem desenvolver uma 
mensagem através de fotografia. Mas ele… o contato, mesmo que pouco, 
com cada expressão artística, com cada forma de linguagem ajuda. E 
obrigando, assim, tendo essa cadeira dentro do curso faz com que todo 
mundo tenha acesso às informações. (grifo nosso) 
 
F 276: Seria uma disciplina de Educação Artística; só que ela seria mais 
desenvolvida, não aquela, como o participante “C” diz, que a gente vai só 
pra relaxar, fazer umas coisas, mas entender mesmo diversas formas de 
linguagem, tentar trabalhar, expressar uma mensagem de diversas maneiras. 
(grifo nosso)  
 
F 283: É. Tem momentos que ela tem que tá aberta. A escola tem que 
quebrar seus muros, que a proposta do projeto Mais Educação. A escola 
tem momento, ela tem que ter dentro do horário dela, momentos… se for 
espaço cultural dentro da escola, ela tem que tá com as portas abertas à 
comunidade. (grifo nosso) 

 

Nas questões que trouxemos é perceptível uma crítica a escola atual, aos seus padrões 

de ensino e ao seu comportamento fechado em relação ao que acontece fora do seu universo, 

como no caso da atuação das linguagens contemporâneas que também é uma preocupação dos 

professores da licenciatura. E a discussão do que seria uma escola mais aberta continua na 

fala seguinte: 

 

F 287: Eu acho que são coisas que se integram, né? A escola como o espaço 
de formação, e o centro como espaço de experimentação, né? Porque eu 
acho que o grande problema da educação — e isso é apontado por vários 
educadores — é que o aluno, ele não percebe a aplicabilidade do 
conhecimento. (...) Então, se você tem um espaço pra experimentação e você 
vê a aplicação daquilo, primeiro que você fixa muito mais esses conteúdos, 
né?… Se um aluno recebe conteúdos de linguagem gráfica e depois, no 
centro, ele tem oportunidade de fazer, por exemplo, um storyboard, ele vê a 
aplicação daquele conteúdo, então ele vai fixar aquele conteúdo, vai ver a 
utilidade daquele conteúdo. Acho que é por aí, duas coisas que se 
complementam. 

 

Ao pensarmos, de fato, em trabalhar conteúdos de design para não-especialistas, teoria 

e prática são os principais componentes desse processo e precisam andar em paralelo. Fazer 

para depois perceber e dessa percepção se criar o aprendizado nos parece uma forma bem 

mais inclusiva de se abordar um conteúdo educacional como a LG.  

Neste momento, houve uma inversão dos valores na discussão em virtude de nossa 

interferência, apresentado o problema da didatização das disciplinas que façam a ponte entre a 

escola e as linguagens contemporâneas, fato este que se constituiu um problema no Focus 

Group com os professores das licenciaturas.  
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F 299: Na verdade, especificamente, é porque, assim, foi citado no outro 
Focus Group que quando há a didatização da arte, aí a arte vira decoreba, 
algo chato, sem a vivência. Então, se vocês acham isso também. Se a gente, 
é... digamos, didatizar o design, se vai haver perda. 
 
F 300: É, eu acho que há mesmo. Mesmo eu achando que tem que didatizar 
mesmo, eu acho que há. Lá na aula mesmo, quando eu dou aula, quando… a 
gente tem quatro horas, então a gente dá o quê?… uma hora e meia de teoria 
e o resto, prática. A teoria, eles… mesmo que eles sabem que tudo que a 
gente tá dizendo, eles vão aplicar, que eles vão ter dúvida na hora de fazer 
exercício, eles não prestam atenção. Acham que é chato porque é teoria, 
porque eles têm que ficar ouvindo. E, na hora de fazer, eles se dedicam 
muito mais e ficam perguntando coisas que eu disse durante a aula teórica. 
Eu não sei o que é que acontece que na hora de repassar as informações é 
mais complicado mesmo. 
 
F 301: Acho até pela… profissão do designer, né? Tem tanto designer 
que não é designer, às vezes formado em outra disciplina que não tem 
nada a ver com o design. E acho que é porque é uma coisa mais prática 
mesmo. Não que a teoria não seja importante, acho que é superimportante a 
gente ter teoria. Mas o design é prática. Então, assim, talvez os alunos não 
tenham tanta consciência da importância da, da… teoria ali pra fazer uma 
prática melhor, e eles querem já botar a mão na massa, tal. Talvez seja, seja 
esse problema que a gente enfrente. (grifo nosso) 
 
F 303: Eu não vejo, assim, grandes problemas em didatizar o ensino da arte 
ou do design. Eu acho que tem muito a ver com a forma de como isso é, 
digamos, transmitido pro aluno. Claro que uma aula prática geralmente é 
muito mais prazerosa do que uma aula teórica e, dependendo do conteúdo, se 
for um conteúdo mais de difícil compreensão, se torna mais pesada para o 
aluno… Mas eu acho que hoje em dia se tem tantos recursos 
audiovisuais e outros pra que uma aula teórica se torne bastante 
ilustrada (...). (grifo nosso) 
 
F 305: Menos enfadonha, tudo, né? Porque, claro… é... eu acho… volto 
mais uma vez à importância da aplicabilidade do conhecimento. Então, eu 
tive oportunidade, na minha formação… por exemplo, todo mundo fala 
que… “Ah, Participante X, tua letra, não sei o quê, e a forma que tu arruma 
as coisas na página”. Isso vem comigo desde quando eu era criança 
praticamente. Então, eu acho que se o aluno, ele consegue entender a 
aplicabilidade de determinados conteúdos, de determinadas tarefas que são 
passadas pra ele, e ele vê aquilo como resultado positivo da sua formação, eu 
acho que isso muda muito. Eu acho que o professor — principalmente, o 
professor que tá na escola pública —, até pelas dificuldades todas que 
enfrenta no dia-a-dia, até às vezes pra chegar no local onde vai dar aula, 
então, dificuldades de toda ordem, então isso se torna uma dificuldade 
também para a sua prática pedagógica. Então, a gente percebe que acaba 
influenciando muito nessa relação ensino–aprendizagem que ele tem com os 
alunos. Eu acho que faltam condições mais adequadas pro professor; e, 
assim, investir em recursos humanos mesmo, né? Claro que você tem esses 
recursos físicos, materiais, mas, assim, valorização do professor, que ele 
também tenha oportunidade… porque não adianta você chegar com essa lei, 
pegar os professores no estado em que eles estão, tá entendendo? 
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F 307: É, não. Tem que formar. 
 
F 308: Formar, de uma forma diferenciada, tudo. Valorizar o professor, aí 
acho que as coisas mudam. 
 
F 309: Eu concordo com o participante A, eu acho que é importante, sim, 
nessa questão da didática, do design, da prática, e eu acho que depende 
assim, uma vez eu aprendi um pouco com um colega lá em Campina Grande, 
que fez [...] com a gente que é o professor Gustavo Bonfim. Eu, quando fui 
contratada, fui dar aula de ergonomia e eu nem sabia muito de ergonomia, 
né? Mas fui estudar e, na hora que eu fui pra sala de aula, eu queria dizer 
tudo sobre ergonomia, era tanta informação, era tanta apostila, não sei o quê. 
Ele chegou pra mim um dia e fez: “Você já imaginou de fazer o contrário: 
em vez de tá dizendo o que é e como faz, você perguntar pra ele e fazer o 
processo inverso”. Então, aí eu parei realmente pra pensar. Tem alguma 
coisa errada, a questão didática. E aí, por exemplo, na hora de trabalhar com 
o design, talvez em vez da gente começar logo dando um bocado de coisa 
teórica, passar como exercício, sei lá, “Faça uma atividade…”, e aí ver 
depois que foi feito, “E agora? Como é que poderia fazer de outra forma?”. 
Não sei, né? Tentar inverter um pouco, assim, a forma de não só a gente 
levar tudo pronto, fazer com que ele perceba essa necessidade que a gente tá 
colocando, desse conhecimento da aplicação… 
 
F 312: Eu dei, eu dei muito tempo aula no curso de publicidade, assim. Em 
curso de publicidade, muitos alunos não tão nem aí pra parte visual, porque 
querem ser… sei lá, redatores, às vezes é atendimento e tal. Então, muitos 
chegaram pra mim e dizia: “Ah, não quero saber da tua disciplina” e tal. 
Então, eu tinha uma grande dificuldade de, de dar o conteúdo e na parte de 
tipografia, por exemplo, o que é que eu fazia? Eu passava um trabalho, que 
eles tinham que utilizar tipografia. Enfim, aquelas coisas toscas, né? E aí 
depois eu pegava aquilo ali, aí dava aula de tipografia, né… a partir do que 
eles fizeram, tal, mostrando alguns erros algumas coisas, passava um 
trabalho que era… eu dava vários temas, tipo, sei lá, solidão, é… sei lá, 
enfim... felicidade, tal, e eles tinham que escolher uma tipografia pra cada 
tema daquele e explicar, justificar. Depois, eu passava um exercício 
semelhante ao primeiro, e você via a diferença. Eu mostrava: “Ó, pessoal, tá 
aqui o primeiro e tá aqui o segundo”. Acho que, de repente, é uma coisa 
semelhante ao que você falou. 
 
F 314: Do antes e depois. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí, e aí 
você consegue com que veja a importância daquilo que voc ... do 
conhecimento e da aplicação desse conhecimento. (...) No caso de uma vez 
que eu fui dar uma disciplina de embalagem com outro professor que não me 
lembro agora nesse grupo de estudo, e aí era pra embalar coisas que não tem 
embalagem. Embalar coisas que precisam ter embalagem, e não têm 
embalagem. Até embalagem de tapioca surgiu, sabe? [risos] Pneu, embalar 
pneu. Então, como desafio de criação. E aí começou, eles começaram 
fazendo des... criando, fazendo modelo, aí depois: “Vamo ver o que é que 
pode melhorar. Como é que... esse conhecimento aqui pode lhe ajudar na 
questão da embalagem… 
 
F 316: … que informações são importantes. Então cada caso... aí deu mais 
trabalho, porque cada grupo de aluno tinha uma proposta projetual 
diferente… 
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F 321: Agora, ou seja, é você na verdade considerar que, seja qual for o 
aluno, se ele for professor do Ensino Fundamental, enfim, ele já vem com 
uma bagagem… 
 
F 322: Ele já vem com uma bagagem. Isso. 
 
F 323: … de informação visual.  
 
F 324: Isso. 
 
F 325: É já considerar, na metodologia, já considerar isso. 
 
F 326: Já considerar isso. Eu acho que é por aí. 
 
F 327: Essas diretrizes [risos de mulher] que estão aqui para… diretrizes da 
licenciatura, então, se inclua, não é?, essa formação de fato. Inclusive nós 
vamos ter que dar aula nessas licenciaturas, não é, Pesquisadora? 
 
F 328: É, verdade. 

 

Este diálogo final dos professores de design, que concluiu o Focus Group, é uma 

síntese do que viemos trabalhando neste texto dissertativo. E revela que todos concordam que 

o trabalho do professor de licenciatura é uma tarefa árdua, tanto pela estrutura de formação 

que determina a sua atuação profissional, quanto pela realidade social do país que aflige a sua 

condição de professor. Ao contrário dos professores da licenciatura, no entanto, os professores 

designers, não veem problemas em didatizar os conteúdos de design. O que de fato os 

preocupam é como fazer isso, como trabalhá-lo na sala de aula. E, a partir de suas práticas, 

estes professores apontaram uma série de possibilidades para que isso ocorra.  

E, resumidamente, podemos dizer que será interessante adotar um processo 

pedagógico de alfabetização visual inclusivo, onde a cultura visual do professor seja 

considerada um ponto de partida importante das metodologias – devendo ser assim, no plural, 

para que haja pluralidade e flexibilização dos métodos e processos adotados – de inserção, 

fazendo que elas se constituam de forma construtivista, reflexiva, participativa, orientas pela e 

para a prática, e cujo formato seja sensível as ferramentas de TIC e as linguagens 

contemporâneas que conformam nosso pensamento.   

É preciso lembrar, no entanto, que as linguagens escolares, devem estar contempladas 

em sua integralidade, não necessariamente no formato imposto pelos PCNs. Um passo muito 

importante é o mapeamento de dois conteúdos específicos, definidos a partir dos conceitos de 

LG, que aqui chamamos de “Círculos Gráficos”, sendo um do professor e o outro da 

disciplina do ensino fundamental por ele lecionada. Para que a partir do cruzamento das 
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informações obtidas se possam mapear o contexto imagético que configura o universo escolar 

para que possamos assim formar o professor.   

Agradecemos aos participantes dos dois Focus Group, pois a partir das considerações 

feitas por eles pudemos nos debruçar mais atentamente sobre as questões que haviam sido 

percebidas durante a nossa incursão bibliográfica, mas que assumiram um caráter realístico 

quando narrados pelos docentes, sob o ponto de vista de suas experiências afetivas e de ordem 

da prática profissional. 

O tipo de análise que escolhemos – a análise do discurso – é um método que permite a 

ação subjetiva por parte do pesquisador e por isso temos a consciência que mesmo com todo o 

rigor e a busca pela isenção em muitos aspectos, sempre haverá brechas. Entretanto, 

esperamos aqui que essas lacunas sejam preenchidas em pesquisas futuras, por olhares 

diferenciados e, notadamente, pela participação coletiva de outros companheiros nessa 

empreitada de reconhecimento profissional por parte do designer frente à própria sociedade 

que o criou.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que apresentamos nesta dissertação resume-se em um panorama argumentativo para 

induzir a discussão dos professores como sujeitos geradores de informações visuais, como 

uma ‘pedra fundamental’ que poderá alicerçar as discussões futuras sobre os assuntos 

relativos ao uso e ensino legítimo da linguagem gráfica e os diversos atores que configuram 

essa realidade no âmbito do ensino brasileiro.  

Concluída as fases de compilação dos dados, de ordem secundária, através da 

bibliografia especializada, e primária, com os experimentos realizados, e efetuados o 

confronto e a análise dos dados coletados, concluímos que a hipótese trazida por nós de que a 

introdução de conteúdos de design gráfico na formação de professores de licenciaturas 

contribuirá para a criação de uma estrutura argumentativa teórica e prática que 

favoreça o ensino legítimo da linguagem gráfica na sala de aula foi comprovada.  

E afirmamos isto por que, com a nossa hipótese, não nos propusemos aqui a desenhar 

um método para a inserção de design na formação dos professores das licenciaturas, mas, sim, 

expor o contexto onde o problema da pesquisa se articula e indicar possíveis caminhos para a 

que esta inserção de conteúdos aconteça. Estes caminhos já existem e foram percebidos nas 

brechas legais e políticas, e no discurso dos professores envolvidos nos processo de pesquisa.  

Aqui, então, foi dado início a um campo argumentativo que justificasse a necessidade 

de se desenvolver uma ação interdisciplinar do design na educação, em que a intenção 

principal consiste em contribuir para formar professores aptos na construção de informações 

visuais, utilizando-se para isso dos conteúdos de design como instrumentos teóricos de sua 

formação acadêmica para que, assim, eles tomem consciência das possibilidades que esta 

formação possa angariar, ou seja, a legitimidade de sua ação no processo de construção da 

nossa cultura material.  

E, para isso, traçamos um panorama que expõe as condições que envolvem os 

conteúdos, as práticas de ensino, o ambiente educacional e os atores desse cenário articulado 

entre o design da informação e a educação, fazendo uma aproximação com essa problemática 

que, aos olhos da sociologia e da educação, pode ser entendida como uma condição social do 

processo revolucionário em que vivemos.  

Hoje atendemos a uma conjuntura social que, do ponto de vista dos artefatos, dos 

diversos ambientes lingüísticos e da massa de representação gráfica que media toda essa 

relação, não condiz com a realidade contemporânea que vivenciamos. Haja vista a crescente 
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necessidade de adaptação necessária para entendermos eficazmente as mensagens visuais, o 

universo simbólico e significativo da nossa cultura, e, também, para sermos sujeitos eficientes 

como geradores dessas mensagens.  

Nas nossas observações, no entanto, verificamos que a paisagem atual que se 

vislumbra, seja do ponto de vista das narrativas teóricas, ou dos condicionantes sociais, não é 

favorável a uma estrutura eficaz de ensino da linguagem gráfica. E no ambiente educacional 

há uma resistência em aceitar esse novo paradigma social, que se estabelece e que reordena a 

sociedade em torno de novos suportes tecnológicos, como as ferramentas de TIC.    

Incluir conteúdos de design de forma contínua, ou seja, proporcionar um processo de 

alfabetização visual que garanta ao professor se articular de forma consciente com o novo, já 

na sua formação, não dever ser entendida como a única solução capaz de mitigar esse 

contexto, pelo contrário, é interessante que se perceba essa ação como a abertura de um 

espaço por onde se articulam educadores e designers. E de diversos outros agentes, endógenos 

e exógenos ao design da informação.  

Mas, ao estimularmos a aproximação dessa narrativa teórica do sujeito comum, 

através da capacitação do professor frente ao design, estamos favorecendo o desenvolvimento 

contínuo de um campo de conhecimento, com conteúdos mais especificamente apropriados ao 

seu trânsito nessa nossa vida social, cuja dialética estabelece a exclusão dos que não se 

apropriam da informação de forma eficiente. 

O nosso entendimento se baseia na especulação de que os conteúdos provindos do 

design, e mais especificamente da linguagem gráfica, fornecidos ao professor através da sua 

formação, irão ajudá-lo a elaborar-se como um sujeito apto a gerar mensagens visuais eficazes 

em sua prática docente e em seu ambiente de trabalho.  

Sendo assim, recorremos aos próprios professores, designer e não-designers (das 

licenciaturas), aos mecanismos legais (LDBEN, Diretrizes da Licenciatura, PCNs), e as 

políticas públicas (projetos do MEC que atuam no contexto, ensino da arte, cultura e 

tecnologia) para criarmos um argumento de pesquisa que atue sobre o ambiente educacional, 

a partir da visão do professor, considerando-o ponto de partida de nossas análises e 

contextualizando o seu papel do ponto de vista das práticas e métodos mais apropriados à 

estrutura do sentimento da pós-modernidade/contemporaneidade.  

Igualmente, é relevante discutir aqui que é prioritário ao design assumir, de forma 

natural, a sua condição de disciplina do social, na medida em que é conteúdo formado e 

também formador das estruturas que desenvolvem a cultura material e a antropologia visual 

dos sujeitos.  
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Por conta de nossas incursões por questões de ordem prática, didática e filosófica 

temos a consciência que a realidade do ensino brasileiro ainda trabalha com um panorama que 

projeta uma dívida social de seus sistemas educativos políticos estruturadores da nossa 

sociedade para com a nossa população. E essa dissertação soma-se aos demais estudos que 

visam uma sociedade melhor para nós brasileiros. E acreditamos que a educação é a 

ferramenta mais adequada pra que isso aconteça nas diversas instâncias da nossa sociedade. 

Diante deste quadro, a nossa intenção aqui preservada foi de sensibilizar para que o 

design, ainda focado no recorte teórico-histórico estético, não sirva para empoderar ainda 

mais o discurso de ações políticas estruturantes que desfavoreça os excluídos, afastando-os do 

campo de possibilidades que se abre aos indivíduos que se sociabilizam através da 

consciência da nossa cultura material. 

Nesta pesquisa, aproximar design e educação, mais que servir de campo construto de 

argumentações teóricas, implicou em dar continuidade à ação de não exclusão dos indivíduos 

da sua realidade e do seu ‘vir a ser’, enquanto sujeitos implicados nas ações sociais. E aqui 

focamos estas ações nas práticas que a linguagem gráfica permeia e constrói na vida em 

sociedade.  

Acreditamos ainda que um dos maiores problemas que assola os professores é a falta 

de autoestima causada preponderantemente por uma sucessão de fatores que envolvem 

questões sociais de classe e etnia e que se traduz na desvalorização profissional e salarial 

desses indivíduos: a grande maioria deles provém de classes sociais de baixo poder aquisitivo, 

que desde sempre vêm sendo subjugadas financeira e afetivamente pela elite dominante, e é 

de descendência negra, sendo, portanto, vitimados por uma história social e cultural de 

preconceitos.  

A essa lista, soma-se uma jornada de trabalho extensa para compensar os baixos 

salários, e, ainda, o risco de morte que alguns profissionais correm por ensinar em localidades 

de alta periculosidade. Esta situação, de grande carência social, é agravada por anos de adoção 

de uma política pública que finge não se aperceber do que ocorre, e a LDBEN e PCN são os 

embasamentos legais dessa relação política.  

Na consulta aos professores, uma fala recorrente, embutida no discurso, é o 

reconhecimento de são impotentes diante de ‘entes’, tais como a avassaladora realidade social 

e política brasileira; a grandiosidade dos orçamentos para a educação que se desarticulam e 

não chegam ao seu fim, gerando estruturas físicas e intelectuais precárias. Estes ‘entes’, no 

nosso entendimento, são meio fantasiosos, como fantasiosa é a relação local do design com o 

ente ‘mercado’. 
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Lutar por inserir design na formação dos professore tem sido para nós uma ação que 

caminha em paralelo com o fato que o design precisa sair desse quadrante social elitizado, 

onde a construção da cultura material é uma ação consciente apenas pelos profissionais que o 

executam. O Design Compartilhado, como preferimos chamar, é um espaço artificial em que 

todos podem se beneficiar do seu conteúdo e o design se beneficia dos que ali estão 

articulados, em redes de pensamento, cujas relações e as suas conseqüências são de ordem 

afetiva e real.  

Pensar numa estrutura escolar onde a Linguagem Gráfica seja uma expressão legitima 

é antes de tudo uma tomada de consciência da cultura material que produzimos. Mas isso do 

ponto de vista social, holístico, mapeando todos os agentes que contribuem para ela. E dando 

um sentido estruturado a esse sujeito afim de que a sua ação seja estruturante de um contexto 

e não uma resposta empírica a um estímulo contextual.  

Um estudo como o que aqui foi realizado é o reflexo de um tempo, onde todos se 

preparam para uma nova ordem, em que o artificial soma-se à inteligência humana, abrindo 

um sentido amplo, mas articulada pela ordem econômica mundial onde a exclusão social é 

uma ação cabida e determinante tanto do nosso legado material, quanto da nossa ação em 

relação a ele.  
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Apêndice – A: O Professor Designer 

Regras do Jogo 

 

1. Entendendo o jogo: 

Este é um jogo preparatório para o Focus Group, que discutirá a inserção de conteúdos de 

design na formação de professores de licenciatura. Ele tem a intenção de prepará-lo e também 

diverti-lo, fazendo-o refletir como o design pode ajudá-lo na sua metodologia e prática 

educacional. A Figura 9 – Os projetos de Lei que atuam sobre a inserção do design no ensino 

fundamental brasileiro faz parte do jogo. 

 

2. Siga as instruções: 

2.1 Leia atentamente as informações contidas no tabuleiro azul, sobre a legislação vigente 

que determina a filosofia e a política de ensino no Brasil;  

2.2 Pensando no que foi lido, enumere seis tarefas/atividades suas como professor (dentro 

ou fora da sala de aula) que você acha que o design pode lhe ajudar a realizá-las; 

entretanto, você deve fazer isso de forma que: três delas se relacionem com a vertente 

Ensino/Aprendizagem e a outras três com a de Formação em expressão, definidas 

no tabuleiro azul; 

2.3 Depois disso é hora de diagramar. No tabuleiro laranja você tem um espaço em branco 

onde você deve colocar apenas seis dos nove cartões coloridos anteriormente 

preenchidos;  

2.4 Como preencher os cartões:  

a) Escolha apenas seis deles e neles você vai escrever o nome da atividade que você 

já pensou, anteriormente, no espaço determinado, e descrever como o design pode 

contribuir para que ela seja desempenhada; 

b) Esses cartões devem ser diagramados/distribuídos no tabuleiro laranja de modo 

que se entenda a ordem de importância que estas atividades têm para você, ou seja, 

da atividade mais importante a menos; 

c) Para diagramar/distribuir e estabelecer essa hierarquia você tem os recursos dos 

adesivos que devem ser utilizados como você achar melhor;  

d) ATENÇÃO //// As vertentes de cada uma das tarefas devem ser identificadas nos 

cartões, para isso utilize os adesivos também como você achar melhor; 

2.5 Chegue com essa cartela preenchida no dia da atividade do Focus Group  
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Anexo I  

Matrizes curriculares dos Cursos de Licenciaturas da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE e da Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE 

 
 
A – Matriz Curricular | Licenciatura em Expressão Gráfica | UFPE 
 

DE318 - Desenho Arquitetônico 

DE245 -  Desenho Arquitetônico e Urbanístico 1 

DE016 -  Desenho do Natural 

DE050 -  Desenho Geométrico 

DE405 -  Desenho Geométrico B 

DE326 -  Desenho Mecânico 

DE321 -  Desenho Técnico 3 

DE330 -  Desenho Técnico 4 

DE323 -  Desenho Técnico Básico 

DE259 -  Desenho de Máquinas 2 

DE002 -  Geometria Descritiva 

DE200 -   Geometria Descritiva 

DE003 -  Geometria Descritiva 2  

DE306 -  Geometria Descritiva B 

DE302 -  Geometria Descritiva 2A 

DE241 -  Geometria Gráfica 1 

DE319 -  Geometria Projetiva A  

DE014 -  Gráfica Computacional A  

DE004 -  Introdução ao Desenho 

DE013 -  Matemática Aplicada 

DE247 -  Perspectiva 

TE663 -  Prática de Ensino 2 

DE230 - Técnicas de Apresentação De Projeto 

 

 

B – Matriz Curricular | Licenciatura em Matemática | UFPE 

CICLO GERAL 
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MA053 Matemática L1A 

MA054 Geometria Analítica L1 

MA055 Princípio de Contagem L 

IF663 Computação L1 

ED001 Educação Física * (optativa) 

CICLO PROFISSIONAL 

MA016 Cálculo L1A 

MA042 Geometria Plana 

DE258 Geometria Gráfica 

MA017 Cálculo L2A 

MA045 Álgebra Linear L1 

MA056 Geometria Espacial L 

MA248 Estruturas Algébricas L1A 

MA018 Cálculo L3A 

FI202 Física L1 

MA249 Estruturas Algébricas L2A 

MA218 Análise Matemática L1A 

FI203 Física L2 

MA219 Análise Matemática L2A 

MA301 Fundamentos de Matemática 

ET199 Estatística e Probabilidades 

IF664 Computação L2 

MA528 Estágio Supervisionado 

MA529 Monografia 

SF200 Introdução à Educação 

TE201 Didática 1 

PO403 Psicologia da Educação 6 

TE664 Prática de Ensino de Matemática 1 

AP203 Estrutura e Funcionamento do Ensino 3 

PO404 Psicologia da Educação 7 

TE665 Prática de Ensino de Matemática 2 

TE666 Prática de Ensino de Matemática 3 

DISCIPLINAS ELETIVAS 
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MA302 Tópicos de Geometria Elementar 

MA303 Matemática Discreta 

MA304 Teoria dos Números L 

MA305 Curvas Algébricas Planas L 

MA306 Geometria Diferencial L 

 

 

C – Matriz Curricular | Licenciatura em Química | UFPE 

Cálculo L1A  

Cálculo L2A  

Didática 1  

Ensino de Química L1  

Estrutura e Funcionamento do Ensino 3  

Física Experimental L1  

Física Experimental L2  

Física Experimental L3  

Física L1  

Física L2  

Física L3  

Físico-Química L1  

História da Química L  

Introdução à Educação  

Introdução ao Microcomputador  

Matemática L1A  

Psicologia da Educação 6  

Psicologia da Educação 7  

Química Analítica L1  

Química Experimental L1  

Química Experimental L2  

Química Experimental L3A  

Química Experimental L4A  

Química Experimental L5A  

Química Experimental L6  
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Química Inorgânica L1  

Química L1  

Química L2  

Química L3A  

Química L4A  

Química L5A  

Química L6  

Química Orgânica L1  

Tópicos de Química Moderna  

Trabalhos Dirigidos para o Ensino de Química 1  

Trabalhos Dirigidos para o Ensino de Química 2  

ELETIVAS 

Divulgação Científica  

Elementos de Química  

Experimentos Demonstrativos no Ensino de 

Química  

Introdução à Nanociência  

Introdução a Proteção Radiológica  

Planejamento e Otimização de Experimentos  

Processos Eletroquímicos e suas Aplicações  

Química de Processos Biológicos  

Tópicos de Química para o Ensino 1  

Tópicos de Química para o Ensino 2  
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D – Matriz Curricular | Licenciatura em História - UFRPE 
 

 

 

 

E - Matriz Curricular | Licenciatura em Pedagogia - UFRPE 

 

Optativa 
60h 

Optativa 
60h 

 

História do 
Brasil I 

60h 

Português I 
60h 

História 
Antiga 

60h 

Português II 
60h 

Elemento de 
Filosofia, 

45h 

Civilização 
Ibérica “A” 

60h 

Antropol. 
Cultural 

60h 

História do 
Brasil II 

60h 

Econ. 
Política I 

60h 

História da 
América I 

60h 

História da 
América II 

60h 

Estrut. 
Funcion. 

Educ. Brás. 

Optativa 
60h 

 

Seminário 
60h 

História do 
Nordeste 

60h 
 

História do 
Brasil III 

60h 

Optativa 
60h 

 

Geo. Fís. 
Hum. Geral 

60h 

Hist. Do 
Pens. Pol. 

45h 

Prát. de 
Ens. Da 
Hist. II 

180h 

Prát. de Ens. 
Da Hist. I 

60h 

Optativa 
60h 

 

Optativa 
60h 

 
 

Geo. Fís. 
Hum. Brasil 

60h 
 

Teoria da 
História 

60h 

Introd. Est. 
Históricos 

60h 

Introd. À 
Sociologia 

60h 

História 
Medieval I 

60h 

Pré-História 
“A” 
60h 

 

História 
Contemp. II 

60h 

História 
Contemp. I 

60h 

História 
Moderna  II 

60H 

História 
Moderna  I 

60H 

História 
Medieval I 

60H 

Psicologia 
Geral 
45h 

Psicolog. do 
Desenvolv. 

60h 

Psicologia 
da Aprend. 

60h 

Fund. Fil. 
Hist. Educ. 

Optativa 
60h 

 

Didática 
60h 

Met. De 
Ens. Da 

Hist. 
60h 

      1°        2°        3°         4°         5°         6°       
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F – Matriz Curricular | Licenciatura em Biologia | Curso Noturno 
 

                           http://www.geocities.com/acquapiscis/artigos1.html 
 
 

Períodos: 1o.                         2o.                      3o.                           4o.                            5o.                            6o.                          7o.                               8o.                       9º.   

Biologia 
Celular 

60 h 

Bioquímica 
Molecular 

60 h 

Física e 
Biofísica 

60 h 

Elementos de 
Informatica 

30 h 
 

Histologia e 
Embriologia 

 
90 h 

Bioquímica 
dos Sistemas 

60 h 

Prática de 
Ciências 

30 h 

Didática 
 60 h 

Estrutura e 
Funcionamento 

da Educação 
Brasileira 

60 h 
  

Fundamentos 
Filosóficos, 
Históricos e 

Sociológicos da 
Educação 

60 h 

Sistemática 
de 

Criptógamos 
60 h 

Anatomia 
Humana 
Básica 
60 h 

Prática de 
Morfologia e 

Fisiologia  
60 h 

 

Fisiologia 
Humana 
Básica 
60 h 

Psicologia   
I 

60 h 

Morfologia e 
Sistemática de 
Fanerógamas 

90 h 
 

Microbiologia 
60 h 

Prática de 
Saúde e 

Epidemiologia
30 h 

 

Zoologia de 
Invertebrados 

I 
60 h 

 

Estágio 
Supervisionado  

I  
60 h 

Ecologia 
Geral 
60 h 

 

Genética  
Geral 
60 h 

 

Prática de 
Biologia 
Animal 

60 h 

Zoologia de 
Vertebrados 

60 h 

Estágio 
Supervisionado  

II 
60 h 

Fisiologia 
Vegetal 

60 h 
 

Bioestatística 
A 

60 horas 

Prática de 
Biologia 
Vegetal 

60 h 

Zoologia de 
Invertebrados 

II 
60 h 

 

Psicologia  
  II 

60 h 
 

Biologia da 
Conservação  

60 h 

Genética de 
Populações e 

Evolução 
60 h 

Prática de 
Genética 

60 h 

Geologia 
 

60 h 

Estágio 
Supervisionado  

III 
60 h 

Paleontologia  
 

60 h 

Prática de 
Biologia  

45 h 

Estágio 
Supervisionado  

IV 
120 h 

ÁREA DO CONHECIMENTO:   1380 HORAS                                    DISCIPLINAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS:    300 HORAS 
DISCIPLINAS OPTATIVAS:     300 HORAS                                     DISCIPLINAS PRÁTICAS:        400 HORAS      
ESTÁGIO SUPERVISIONADO   300 HORAS                                     ATIVIDADES COMPLEMENTARES                               200 horas 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL  2900 HORAS (NOTURNO)               
           

Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. 

Metodologia 
Científica para 

Ciências 
Biológicas  

30 h 
 

Optativa  
V 

60 h 
 

Optativa  
IV  

60 h 

Optativa  
III 

60 h 

Optativa  
II 

60 h 

Optativa  
I 

60 h 

Prática de 
Ecologia  

60 h 

300 horas 300 horas 300 horas 300 horas 300 horas 300 horas 300 horas 

 

 

 

G – Matriz Curricular | Licenciatura em Biologia | Curso Diurno  
 

                           http://www.geocities.com/acquapiscis/artigos1.html 
 
 
 

Períodos: 1o.                         2o.                      3o.                           4o.                            5o.                            6o.                          7o.                               8o.                        

Biologia 
Celular 

60 h 

Bioquímica 
Molecular 

60 h 

Física e 
Biofísica 

60 h 

Elementos de 
Informatica 

30 h 
 

Histologia e 
Embriologia 

 
90 h 

Bioquímica 
dos Sistemas 

60 h 

Prática de 
Ciências 

30 h 

Didática 
60 h 

Estrutura e 
Funcionamento 

da Educação 
Brasileira 

60 h 
  

Fundamentos 
Filosóficos, 
Históricos e 

Sociológicos da 
Educação 

60 h 

Sistemática 
de 

Criptógamos 
60 h 

Anatomia 
Humana 
Básica 

60 h 

Prática de 
Morfologia e 

Fisiologia  
60 h 

 

Fisiologia 
Humana 
Básica 

60 h 

Psicologia da 
Educação I 

60 h 

Morfologia e 
Sistemática de 
Fanerógamas 

90 h 
 

Microbiologia 
60 h 

Prática de 
Saúde e 

Epidemiologia
30 h 

 

Zoologia de 
Invertebrados 

I 
60 h 

 

Estágio 
Supervisionado  

I  
60 h 

Ecologia 
Geral 
60 h 

 

Genética  
Geral 
60 h 

 

Prática de 
Biologia 
Animal 

60 h 

Zoologia de 
Vertebrados 

60 h 

Estágio 
Supervisionado  

II 
60 h 

Fisiologia 
Vegetal 

60 h 
 

Bioestatística 
A 

60 horas 

Prática de 
Biologia 
Vegetal 

60 h 

Zoologia de 
Invertebrados 

II 
60 h 

 

Psicologia da 
Educação  II 

60 h 
 

Biologia da 
Conservação  

60 h 

Genética de 
Populações e 

Evolução 
60 h 

Prática De 
Genética 

60 h 

Geologia 
 

60 h 

Estágio 
Supervisionado  

III 
60 h 

Paleontologia  
 

60 h 

Prática de 
Biologia  

60 h 

Estágio 
Supervisionado  

IV 
120 h 

ÁREA DO CONHECIMENTO:   1440 HORAS                                     DISCIPLINAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS:    300 HORAS 
DISCIPLINAS OPTATIVAS:     300 HORAS                                     DISCIPLINAS PRÁTICAS:        420 HORAS      
ESTÁGIO SUPERVISIONADO      300 HORAS                                     ATIVIDADES COMPLEMENTARES                               200 horas 
 
CARGA HORÁRIA TOTAL  2960 HORAS (NOTURNO)              2960 + 30 HORAS (Educação Física)        (DIURNO) = 2990 
     

Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. Ativ. Compl. 

Metodologia 
Científica para 

Ciências 
Biológicas  

30 h 
 

Educação 
Física 

(Diurno) 
30 h 

Optativa  
V 

60 h 
 

Optativa  
IV  

60 h 

Optativa  
III 

60 h 

Optativa  
II 

60 h 

Optativa  
I 

60 h 

Prática de 
Ecologia  

60 h 
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H – Matriz Curricular | Licenciatura em Física | UFRPE 

  

 

 

1º SEMESTRE 3º SEMESTRE 5º SEMESTRE 7º SEMESTRE 
Metodologia da Pesquisa 
em Educação  

Língua Portuguesa na 
Prática Pedagógica  

Metodologia do Ensino da 
Língua Portuguesa -I 

Metodologia do Ensino da 
História – I  

Metodologia do Estudo e 
Produção Textual – I (45h)  

Matemática na Prática 
Pedagógica II (45h)  

Metodologia do Ensino da 
Matemática – I (45h) 

Metodologia do Ensino da 
Geografia – I (45h) 

Informática em Educação – 
I 
 (45h) 

Ciências na Prática 
Pedagógica -II (45h)  

Metodologia do Ensino 
das Ciências – I (45h)  

Metodologia do Ensino da 
Arte – I (45h) 

Ideologia, Discurso e 
Prática Pedagógica (45h) 

Geografia na Prática 
Pedagógica-I (45h)  

Avaliação da 
Aprendizagem (45h)  

Educação Infantil e 
Currículo (45h) 

Identidade Cultura e 
Sociedade (45h)  

História na Prática 
Pedagógica – I (45h)  

Didática “N” (45h)   

Fundamentos Sócio-
histórico-filosófico da 
Educação – I (45h)  

Arte na Prática 
Pedagógica I (45h) 

Estágio I (Pedagogia) 
(75h) 

Estágio III (Pedagogia) 
(75h)  
 

Psicologia Sociedade e 
Educação (45h) 

Teorias Psicológicas da 
Aprendizagem – I (45h) 

** ** 

Educação Física (30h) 
EDUF3001 

1. Componente Optativo 
(45h) 

3. Componente Optativo 
(45h) 

5. Componente Optativo 
(45h) 

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão I 
(PEPE I – 45h)  

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão III 
 

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão V  
 

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão VII  
(PEPE VII – 45h)   

2º SEMESTRE 4º SEMESTRE 6º SEMESTRE 8º SEMESTRE 
Matemática na Prática 
Pedagógica I (45h)  

Geografia na Prática 
Pedagógica II (45h)  

Metodologia do Ensino da 
Língua Portuguesa – II 
(45h)  

Metodologia do Ensino da 
História – II (45h)  

Ciências na Prática 
Pedagógica – I (45h)  

História na Prática 
Pedagógica – II 
 (45h)  

Metodologia do Ensino da 
Matemática – II (45h)  

Metodologia do Ensino da 
Geografia – II (45h)  

Língua Portuguesa na 
Prática Pedagógica –I (45h)  

Arte na Prática 
Pedagógica II (45h) 

Metodologia do Ensino 
das Ciências – II (45h) 

Metodologia do Ensino da 
Arte II (45h) 

Fundamentos Sócio-
histórico-filosófico da 
Educação – II (45h)  

Teorias Psicológicas da 
Aprendizagem –II (45h)  

Educação de Jovens e 
Adultos (45h)  

Linguagem Oral na 
Educação Infantil (45h) 

Teorias Psicológicas do 
Desenvolvimento (45h)  

Gestão Escolar (45h)   Educação Inclusiva (45h)   

Pesquisa Qualitativa em 
Educação (45h)  

Legislação Educacional  
(45h)  

Estágio II (Pedagogia) 
(75h)  

Estágio IV (Pedagogia) 
(75h)  

Metodologia do Estudo e 
Produção Textual – II (45h) 

Fundamentos da 
Educação Infantil (45h) 

** ** 

Políticas Públicas em 
Educação (45h) 

2. Componente Optativo 
(45h) 

4. Componente Optativo 
(45h) 

6. Componente Optativo 
(45h) 

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão II 
(PEPE II – 45h)  

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão IV 
 (PEPE IV – 45h)  

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão - VI 
(PEPE VI – 45h)  

Prática Educacional, 
Pesquisa e Extensão VIII 
(PEPE VIII – 90h) 

CH Total: 825h (55 
créditos) 
Obrigat. 735h + PEPE 90h 

CH Total: 810h (54 
créditos) Obrigat. 630h + 
opt. 90h + PEPE 90h 

CH Total: 630h (42 
créditos) Obrigat. 450h + 
OPT. 90h + PEPE 90h 

CH Total: 585h (39 
créditos) Obrigat. 360h + 
Opta. 90h + PEPE 135h 
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Anexo II 
Imagens do Experimento Piloto 
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