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ATA DE DEFESA DE TESE

Ata nº 008/2020 da sessão de Defesa de Tese de Nicolás Andrés Gualtieri  que confere o título de Doutor em
Arte e Cultura Visual, na área de concentração em Arte, Cultura e Visualidades.

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, a partir das quatorze horas,     realizou-se por
videoconferência a sessão pública de Defesa de Tese intitulada  “DESIGN GRÁFICO, ARTES E CULTURA
VISUAL: EXPERIÊNCIAS E ENTRECRUZAMENTOS METODOLÓGICOS.". Os trabalhos foram instalados
pela  Orientadora, Professora Doutora Leda Maria de Barros Guimarães (FAV/UFG) com a participação dos
demais membros da Banca Examinadora: Professora Doutora      Marisa Cobbe Maass (UnB), membro titular
externo; Professor Doutor  Carlos Gustavo Martins Hoelzel (FAV/UFG), membro titular externo;
Professora  Doutora Lilian Ucker (FAV/UFG), membro titular interno; Professor  Doutor  Glauco Batista
Ferreira (FAV/UFG), membro titular interno. Durante a argüição os membros da banca não fizeram sugestão de
alteração do título do trabalho. A Banca Examinadora reuniu-se em sessão secreta a fim de concluir o julgamento
da Tese tendo sido o candidato  aprovado  pelos seus membros com as seguinte recomendações: realizar
mudanças substanciais no primeiro e segundo capítulo no que se refere a fundamentação das concepções e
metodologias de Design. Proclamados os resultados pela Professora Doutora Leda Maria de Barros Guimarães,
Presidente da Banca Examinadora, foram encerrados os trabalhos e, para constar, lavrou-se a presente ata que é
assinada pelos Membros da Banca Examinadora, aos nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte.

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA

Documento assinado eletronicamente por Leda Maria De Barros Guimarães, Professora do Magistério
Superior, em 22/02/2021, às 20:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MARISA COBBE MAASS, Usuário Externo, em 23/02/2021, às
08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lilian Ücker, Professor do Magistério Superior, em
23/02/2021, às 09:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carlos Gustavo Mar�ns Hoelzel, Professor do Magistério
Superior, em 23/02/2021, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Glauco Ba�sta Ferreira, Professor do Magistério Superior, em
25/02/2021, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1883429 e o código CRC D7AE4AED.

Referência: Processo nº 23070.042551/2020-74 SEI nº 1883429



A mi familia y amigos, a mi orientadora Leda,
a mis colégas de profesión y especialmente a 
mis estudiantes. Nunca dejemos de improvisar.



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual

-

BANCA
EXAMINADORA

Prof.ª Dr.ª Leda Maria de Barros Guimarães (PPGACV/FAV/UFG) 

Orientadora 

Prof. Dr. Carlos Gustavo Martins Hoelzel (D/FAV/UFG)

Membro Externo 

Prof. Dr.ª Marisa Cobbe Maass (DI/UNB)

Membro Externo 

Prof. Dr. Glauco Batista Ferreira (PPGACV/FAV/UFG) 

Membro Interno 

Prof.ª Dr.ª Lilian Ucker Perotto (PPGACV/FAV/UFG) 

Membro Interno 

Prof. Dr. Thiago Fernando Sant’Anna e Silva (PPGACV/FAV/UFG)

Suplente Interno 

Prof. Dr. Wagner Bandeira da Silva (DG/FAV/UFG)

Suplente Externo

OUTUBRO DE 2020 

GOIÂNIA • GOIÁS • BRASIL 



Permitimos-nos improvisar, 
porque conhecemos as metodologías.
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Essa tese apresenta uma aproximação entre os campos 

de ensino em design, artes e cultura visual em busca 

de outra perspectiva metodológica com base na inter-

-relação desses campos. A construção da escrita abor-

dou aspectos históricos do design, pontuando etapas 

da institucionalização do campo de design no Brasil 

chegando no curso de Bacharelado em Design Gráfi-

co da FAV/UFG. Em termos metodológicos, realizou-se 

uma  pesquisa qualitativa com aspectos  etnográficos. 

As experiências de campo foram desenvolvidas com es-

tudantes no curso de Design Gráfico da UFG com pro-

postas centradas na experiência como ferramenta de 

criação de metodologias projetuais. Essas experiências 

provocaram reflexões sobre como os processos de me-

diação educativos já não podem ser entendidos como 

únicos e individualizados, senão como múltiplos, coleti-

vos, compartilhados e abertos a serem desenvolvidos 

em  espaços  físicos ou virtuais de aprendizagem. O 

desenvolvimento da pesquisa promoveu um debate 

sobre a necessidade de levar para a sala de aula meto-

dologias projetuais com os princípios dos estudos da 

cultura visual, propondo diálogos entre as experiências 
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dos estudantes, seus cotidianos e as visualidades com 

as quais dialogam. Em termos conceituais, a pesqui-

sa se apoiou nas concepções de metodologia ativas e 

projetuais, assim como também em relações históricas 

do ensino e das práticas de design que dialogam com 

as definições apresentadas pelos estudos culturais. A 

partir deles, foram analisadas as dinâmicas, relatos de 

alunos e resultados projetuais que demonstraram a re-

ceptividade da proposta metodológica na produção vi-

sual dos estudantes.. Em termos de relevância e impacto, 

podemos dizer que os resultados de ordem metodoló-

gica da pesquisa podem  contribuir para  a formação de 

profissionais da área de design com ênfase no trabalho 

com fluxo de informação imagética característicos da 

sociedade contemporânea. Pode ainda, contribuir com 

os movimentos de repensar propostas curriculares nos 

cursos técnicos e superiores de design.

Palavras chaves: Metodologias projetuais de design – 

Ensino – Artes e Cultura Visual 
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Esta tesis presenta una aproximación entre los campos 

de la docencia en diseño, artes y cultura visual en busca 

de una perspectiva metodológica con base en la interre-

lación de estos campos. La escrita de este trabajo abordó 

aspectos históricos del diseño, puntuando etapas de la 

institucionalización del campo en Brasil hasta llegar a la 

Licenciatura en Diseño Gráfico de la FAV / UFG. En térmi-

nos metodológicos, se realizó una investigación cualitati-

va con aspectos etnográficos. Los experimentos de cam-

po se desarrollaron con estudiantes del curso de Diseño 

Gráfico de la UFG con propuestas centradas en la expe-

riencia como herramienta para la creación de metodolo-

gías de diseño. Estas experiencias provocaron reflexiones 

sobre cómo los procesos de mediación educativa ya 

no pueden entenderse como únicos e individualizados, 

sino como múltiples, colectivos, compartidos y abiertos 

para desarrollarse en espacios de aprendizaje físicos o 

virtuales. El desarrollo de la investigación promovió un 

debate sobre la necesidad de llevar al aula metodolo-

gías de diseño con los principios de los estudios de la 

cultura visual, proponiendo diálogos entre las vivencias 
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de los estudiantes, su cotidianidad y las visualidades 

con las que dialogan. En términos conceptuales, la in-

vestigación se basó en concepciones metodológicas 

activas y proyectuales, así como en relaciones históricas 

de las prácticas docentes y de diseño que dialogan con 

las definiciones presentadas por los estudios culturales. 

A partir de ellos, se analizaron las dinámicas, informes de 

los estudiantes y los resultados de los proyectos, lo que 

demostró la receptividad de la propuesta metodológica 

en la producción visual de los estudiantes.En términos de 

relevancia e impacto, podemos decir que los resultados 

metodológicos de la investigación pueden contribuir a la 

formación de profesionales de diseño con énfasis en el 

trabajo con flujo de información de imagen característico 

de la sociedad contemporánea. También puede contri-

buir a los movimientos de repensar propuestas curricula-

res en cursos técnicos y superior de diseño.

Palabras clave: Metodologías proyectuales de diseño – 

Educación – Arte y Cultura Visual 
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This thesis presents an approximation between the fiel-

ds of teaching in design, arts and visual culture in sear-

ching a different methodological perspective based on 

the interrelation of these fields. The writing of this work 

approached historical aspects of the design, punctua-

ting stages of the institutionalization of the field in Bra-

zil, until reaching the baccalaureate in Graphic Design 

at FAV/UFG. In methodological terms, a qualitative in-

vestigation with ethnographic aspects was carried out. 

The field experiments were developed with undergra-

duate students in Graphic Design from UFG with propo-

sals centered on experimentation as a tool for creating 

project methodologies. These experiments provoked re-

flections on how educational mediation processes could 

not be understood as unique and individualized, but as 

multiple, collective, shared and open to be developed in 

physical or virtual learning spaces. The research develo-

pment promoted a debate on the need to take design 

methodologies to the classroom with principles of visual 

culture studies, proposing dialogues between students’ 

experiences, their daily lives and the visualities they are 

presented with. In conceptual terms, the research was 

-

ABSTRACT
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based on active and project-based methodological 

conceptions, as well as on historical related teaching 

and design practices that dialogue with the definitions 

presented by cultural studies. Starting there, were analy-

zed the dynamics, the reports from the students and 

the outcomes of the projects which were shown as re-

ceptive to the methodological proposal in the student’s 

visual production. In terms of relevance and impact, we 

can decide that the methodological dregree outcomes 

from the research can contribute to the training of de-

sign professionals with emphasis in the work with image 

information flow characteristic of contemporary society. 

It could also contribute to movements of rethinking the 

design programs, being then from technical or higher 

education courses.

Keywords: Project design methodologies - Education – 

Arts and Visual Culture 
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Figura 1 • P. 28 - Nicolas, Frida, e os percursos.

Figura 2 • P. 30 - Programa de graduação DGCV/UNL.

Figura 3 • P. 58 - Programa de estudos da Bauhaus.

Figura 4 • P. 59 - Programa de estudos da Ulm.

Figura 5 • P. 75 - Pirâmide de William Glasser.

Figura 6 • P. 106 e 107 - Programa do curso de DG/UFG.

Figura 7 • P. 111 - Trabalhando composição tipográfica.

Figura 8 • P. 111 - Trabalhando composição tipográfica.

Figura 9 • P. 115 - Metáfora a respeito do campo do design.

Figura 10 • P. 122 - Linha temporal.

Figura 11 • P. 124 - Trabalho de alunos da disciplina de HD.

Figura 12 • P. 124 - Trabalho de alunos da disciplina de HD.

Figura 13 • P. 124 - Trabalho de alunos da disciplina de HD.
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Rede, da Universidade Federal de Goiás (CIAR/

UFG). Durante o processo de pesquisa, foram 

ouvidas as vozes dos alunos que dia a dia lida-

vam com esses materiais. Um feedback foi en-

tregue à instituição e, por muito tempo, esteve 

ausente nas discussões sobre criação de ma-

terial didático. A pesquisa de campo durante 

o mestrado me permitiu visualizar no contexto 

geral do ensino superior da UFG algumas ca-

rências metodológicas na hora de desenvolver 

materiais didáticos. Estas estavam ligadas a 

falhas nos sistemas de comunicação e acesso 

à informação. Algumas podem ser identifica-

das como falta de avaliação e auto avaliação, 

ausência de feedback dos alunos e de profes-

sores e tutores, desvinculação dos órgãos de 

educação a distância, produção em moldes 

antigos de materiais didáticos, dentre outras 

questões levantadas. 

Diariamente narramos histórias. Histórias que 

são resultado de lembranças emotivas muito 

significativas para nós. Da mesma maneira, al-

gumas pesquisas surgem a partir das experiên-

cias pessoais em diversos campos do conhe-

cimento que nos marcam, inquietam e falam 

a respeito de nós porque “nossas formas são 

o conteúdo da nossa existência, assim como 

os discursos e realizações simbólicas que pre-

ferimos e promovemos cotidianamente dão a 

forma a nossas imagens” (VICTORIO FILHO; 

CORREIA, 2013, p.50).  Ao longo do curso de 

mestrado (2016-2017) em Artes e Cultura Visual 

(ACV) na Faculdade de Artes Visuais da Univer-

sidade Federal de Goiás (FAV/UFG), analisei as 

experiências de produção de material didático 

para o ensino superior a distância (ESaD) e para 

o ensino superior presencial (ESP) produzidos 

pelo Centro Integrado de Aprendizagem em 
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Ao aproximarmos o campo do design à área 

da educação, começamos a estabelecer rela-

ções que podem materializar-se em complexos 

processos de pensamento metodológico. Não 

devemos entender a relação do design com a 

educação simplesmente como a prática de ar-

ticular informações com recursos visuais para 

serem utilizadas na sala de aula. Isso seria uma 

maneira superficial de compreender como os 

estudos metodológicos do design podem se 

articular para desenvolver práticas educativas 

dentro da sala de aula. Pensar o processo de 

educação no ensino superior como problema 

de design determina várias maneiras de chegar 

num mesmo objetivo: a mediação (LIB NEO, 

1994) estabelecendo a melhor estratégia, re-

curso, linguagem e técnica, algo com que os 

designers lidam diariamente.

O doutorado me posicionou, então, na procu-

ra de conexões e percursos de compartilha-

mento de experiências formativas que ajudas-

sem a pensar em possíveis formas de resolver 

os problemas percebidos anteriormente e em 

novas formas metodológicas de ensino. Ao 

mesmo tempo em que iniciei o doutorado, 

passei num concurso como professor substi-

tuto na FAV/UFG de Design Gráfico, área que 

considero apaixonante e a qual exerço como 

profissional. Assumir meu novo cargo determi-

nou uma mudança geral dos meus horários e 

a minha saída do CIAR/UFG. Isso acabou me 

afastando um pouco das discussões do ESaD 

e direcionando o foco da pesquisa para meto-

dologias e processos que buscam contribuir 

na educação superior, dessa vez, da perspec-

tiva do design, artes e cultura visual. 
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como problema a carência de processos me-
todológicos projetuais de ensino-educação 
superior em design que se vinculem aos estu-
dos das artes e da cultura visual. Começamos 

por se perguntar: Como o processo projetual 
metodológico realizado pelos profissionais 
do campo do design pode estar vinculado 
às práticas de ensino-aprendizagem? Como 
as artes e a cultura visual contribuem para 
pensar processos metodológicos projetuais 
de design que possam ser trabalhados em 
sala de aula? Quais experiências e práticas 
pessoais considero poderem contribuir para 
fortalecer o campo de design e suas práti-
cas educativas? 

Para isso, essa pesquisa estabelece como ob-

jetivo principal desenvolver e compartilhar, 
em sala de aula, processos metodológicos de 

Há tantas metodologias e processos projetuais 

de design quanto o número de profissionais e 

acadêmicos. As metodologias são particula-

res para cada situação, com estilos e técnicas 

diversas, eficácia para diversas circunstâncias, 

“temperadas” por cada designer a partir das 

suas necessidades e da complexidade do pro-

blema. Da mesma maneira, os processos de 

mediação educativos já não são entendidos 

como únicos, gerais, isolados e particulares; 

senão como coletivos, de compartilhamento 

do conhecimento e abertos a desenvolver ex-

periências efetivas de interação no espaço da 

sala de aula, tanto físico quanto digital. 

Após ter percorrido alguns cenários, espaços 

e áreas que compõem a educação superior no 

contexto da UFG e a partir desse novo perfil 

de pesquisa apresentado, essa tese identifica  
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mento desse projeto. Além disso, a apresenta-

ção adentra-se na abordagem metodológica 

e as delimitações do projeto onde são desen-

volvidos os conceitos de observação partici-

pante, escrita narrativa, etnografia e entrevista 

semiestruturada, apresentando, assim, como 

foram realizados os recortes da pesquisa. 

O primeiro capítulo apresenta o conceito de 

design realizando um percurso histórico das 

primeiras articulações do exercício de um sa-

ber/fazer até ingressar no campo profissio-

nal dentro das universidades. Esse percurso 

chega ao posicionamento das questões de 

pesquisa dessa investigação nas abordagens 

propostas pela linha de pesquisa Culturas da 

Imagem e Processos de Mediação do Progra-

ma de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual 

(PPGACV) da UFG, quando são apresentadas 

ensino de design conectados com  perspec-
tivas da cultura visual e das práticas cotidia-
nas de ensino; tentando contribuir para as 
experiências de ensino-aprendizagem den-
tro do campo do design, particularmente no 
contexto do ensino de design na UFG e no 
estado de Goiás. 

Para iniciar este percurso, escrevo uma apre-

sentação na qual aponto aspectos da minha 

vida e formação acadêmica que considero re-

levantes. Dessa maneira, espero que o leitor 

tenha empatia ao se posicionar com o meu 

olhar. Tal apresentação tem a intenção de si-

tuar no caminho da investigação muitas coisas 

que formam parte da bagagem da minha vida 

e que, de uma forma ou outra, contribuíram na 

tomada de decisões em relação às aborda-

gens e recortes escolhidos para o desenvolvi-
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Um novo olhar que nos leva a desenvolver no-

vas experiências e narrar novas perspectivas.

Finalmente, na conclusão intitulada “Escrever 

também é design” são apresentadas conside-

rações, comentários e novas possibilidades de 

percurso, produto das experiências vividas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

relações do design como práticas mediado-

ras ao mesmo tempo em que são destacadas 

as construções metodológicas projetuais da 

perspectiva da cultura visual, da experiência e 

do cotidiano. 

O segundo capítulo apresenta o curso de De-

sign Gráfico da FAV/UFG, sua estrutura curri-

cular e disciplinas. Também, apresenta o de-

senvolvimento das metodologias, aplicação e 

experiências pessoais no espaço das aulas, re-

petições e ausências, perspectivas, descobri-

mentos e análise dos resultados obtidos em 

cada uma das situações. 

Já o terceiro capítulo traz provocações e re-

flexões que me levam a uma virada de página. 

São novas maneiras de entender e expandir o 

vínculo entre o design, artes e a cultura visual. 
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Por esta razão, logo no início, é preciso me situ-

ar como mestre e doutor do PPGACV, com 30 

anos, Bacharelado em Design Gráfico e Comu-

nicação Visual (minha graduação) na Univer-

sidade de Santa Fe-Argentina. Curiosamente, 

meu trabalho de fim de curso de graduação foi a 

respeito de metodologias projetuais no design, 

só que não aplicadas ao ensino e muito menos 

com as perspectivas da cultura visual. Também 

me posiciono como especialista em Histórias e 

Narrativas Audiovisuais, onde criei uma estreita 

relação com as construções narrativas.

Coloco-me como uma pessoa “chamada” para 

trabalhar com educação, situação que hoje 

me motiva a realizar o doutorado, ainda mais 

após ter passado num concurso como profes-

sor substituto da FAV/UFG no curso de De-

sign Gráfico. Também assumo posição nessa 

pesquisa como um profissional com atuação 

A.1 

IMPROVISANDO.

-

Uma das principais reflexões que trago como 

professor e estudante-pesquisador na linha 

de pesquisa em Culturas da Imagem e Proces-

sos de Mediação do PPGACV da Faculdade 

de Artes Visuais (FAV) é que, ao nos deparar-

mos com um problema de estudo, devemos 

contemplar diferentes vertentes, experiências 

e caminhos pessoais. 
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Sou o mais novo de três irmãos, e um dado 

relevante é minha irmã mais velha atuar como 

missionária no Benin, na África. Minhas rela-

ções familiares acontecem atualmente media-

das através de telas e meios digitais (Skype, 

Whatsapp etc.). Talvez por isso me considero 

uma pessoa que aprendeu a se deslumbrar e 

a valorizar intensamente as imagens e as rela-

ções à distância. Gosto de chimarrão mais do 

que café, mas aprendi que o café pode ser um 

bom parceiro nas minhas manhãs. Não gos-

to de comparar culturas, e sim vivenciá-las in-

timamente. Foi nesta terra multicultural que 

aprendi verdadeiramente o significado da di-

versidade. Frida é o nome da minha gata, ins-

pirada na Frida Kahlo, pois tenho uma enor-

me admiração pelas artes e, sobretudo, pelo 

design; abraço as cores e as formas tentando 

fazê-las sempre minhas. Gosto de ver as artes 

na área de design gráfico há mais de seis anos. 

Por último, também me posiciono como pro-

dutor de material didático para educação a 

distância e presencial no contexto do CIAR/

UFG, mediando a produção de materiais em 

diálogos riquíssimos com equipes interdiscipli-

nares. Sou amante dos cactos, cinéfilo, fotógra-

fo amador, fanático do design de ambientes, 

estrangeiro, argentino, santafesino (oriundo de 

Santa Fe, Argentina) e, só por uma vez na vida, 

intercambista. Goianiense há mais de seis anos, 

amigo e vizinho, falante de espanhol e portu-

guês (muitas vezes, portunhol). Ao longo do 

percurso dessa escrita, algumas palavras es-

tarão em espanhol, pois sou atravessado por 

esse cotidiano que lida com as duas línguas. 

Minha realidade tem duas variáveis separadas 

por uma fronteira. 
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Imagem 1- Nicolas, Frida, e os percursos.

e o design ao serviço da sociedade, gerando 

provocações e nos unindo por meio de encon-

tros e desencontros.

Sou amante das metodologias e um improvisa-

dor nato. Reconheço fortemente como improvi-

sação o ato de viver, porque nunca soube de um 

caminho exato ou factível, só entendo que de-

vemos passar por experiências para tomarmos 

decisões, ainda que não tenhamos certeza de 

onde nos levarão ou quais resultados trarão. Em 

alguns momentos, tudo isso pode parecer sim-

ples, mas requer um exercício permanente de 

voltar sobre os nossos passos e compreender 

que somos atravessados por toda a nossa histó-

ria e o cotidiano em cada decisão que tomamos. 

Essa bagagem repercute na nossa maneira de 

nos relacionarmos, estudar, pesquisar e ensinar 

sobre e com as imagens. 
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Antigamente, podia pensar nele de maneira iso-

lada, mas, após iniciar meus caminhos pelo cam-

po da cultura visual, vejo uma linha de direção 

muito clara entre o vivenciado e esta pesquisa.

Na Argentina, fazer um curso de graduação nas 

universidades nacionais (equivalente às federais 

no Brasil) é gratuito, o que permite um ingresso 

aberto, composto por uma prova relativamente 

simples que não é limitante. Os alunos podem 

iniciar o curso e prestar o exame de ingresso até 

o segundo ano do curso, momento em que ela 

torna-se seletiva para dar continuidade à gra-

duação. Isso acaba permitindo que os alunos 

ingressem com certa facilidade e, dependendo 

do curso, que as turmas sejam enormes e com 

múltiplos professores.

Cursei bacharelado em Design Gráfico da Co-

municação Visual da Universidad Nacional del 

A.2 

CARÊNCIAS 
QUE SE 
TRANSFORMAM 
EM PESQUISA.

-
Compreendo que parte desse percurso meto-

dológico de ensino em design possa começar 

com narrativas de experiências na graduação. 
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Imagem 2 – Programa de graduação do Bacharel em                           

Design Gráfico da Comunicação Visual - FADU/UNL.

Litoral na Facultad de Arquitectura, Diseño y 

Urbanismo. Criada em 1985, abriga os cursos de 

Arquitetura e Urbanismo, Bacharel em Design 

Industrial e, finalmente, o Bacharel em Design 

Gráfico da Comunicação Visual. O curso foi im-

plantado no ano 1993 teve sua reformulação 

curricular no ano de 2001, o que levou a com-

posição da atual grade curricular.
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lhar simultaneamente aos seus estudos. Design 

gráfico e arquitetura costumam ser cursos ca-

ros devido aos materiais dos projetos desenvol-

vidos para avaliação. Finalmente, mas não me-

nos importante, a estrutura curricular que traz 

complexidade ao percurso do aluno, como, por 

exemplo, a grade curricular do bacharel que 

apresenta disciplinas de caráter anual, o que 

determina que o estudante reprovado nos últi-

mos dois meses do ano se veja obrigado a refa-

zer a disciplina inteira no ano seguinte, arcando 

com o peso de não realizar outras disciplinas 

em concomitância. Imaginemos um aluno que 

trabalha, estuda e participa de turmas numero-

sas de caráter anual com uma exigência muito 

alta. Isso faz com que a média de tempo que 

um bacharel leva para se formar ultrapasse os 4 

anos. Por isso, o programa estende para 6, 7 ou 

até 8 anos o prazo de formação.

Como mencionado anteriormente, por conta 

dos exames de ingresso com amplo acesso, as 

turmas das quais participei eram gigantescas. 

No início do curso, éramos de 500 a 600 alunos 

e até 6 ou 7 professores por disciplina, além dos 

monitores. Embora as turmas sejam enormes, a 

média de formandos do curso por ano fica en-

tre 6 e 10 devido a vários fatores. Primeiro, à alta 

densidade de alunos, o que impõe aos profes-

sores uma carga de trabalho insustentável, re-

sulta num atendimento pouco personalizado o 

que faz que muitos alunos desistam. Segundo, 

como as turmas costumam ser numerosas, os 

“filtros” de exigência são muito altos na procu-

ra de diminuir a quantidade de alunos e poder 

proporcionar um atendimento melhor aos que 

conseguem superar as fases mais difíceis. Ter-

ceiro, a situação econômica do país, que sempre 

obrigou muitos estudantes a terem que traba-
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lavra cátedra, um termo empregado dentro do 

curso para fazer referência às disciplinas que o 

compõem. O termo tem a sua origem em um mo-

biliário alto (uma cadeira) utilizado antigamente 

pelas instituições religiosas para expressar um 

conhecimento acima dos outros. Essa palavra 

reforça o caráter dogmático eclesiástico de mi-

nistrar o conhecimento como verdade absoluta 

e com um alto nível de autoridade, totalmente 

contrário ao conceito de compartilhamento do 

conhecimento e diretrizes que apontam as me-

todologias ativas de ensino mais atuais. 

Acredito que no fundo dessa conversação exis-

ta uma carência pessoal dessas metodologias 

ao longo do meu curso, o que me motiva hoje 

a pesquisar, desenvolver e levar para a sala 

de aula processos que ajudem na construção 

O curso encontra-se dividido no ciclo básico e 

superior, com disciplinas tecnológicas, sociais e, 

finalmente, focadas nos processos de design. O 

ateliê de projeto é a coluna vertebral do curso, 

onde os estudantes produzem diversas peças 

de design a partir de problemáticas particulares 

propostas pelas cátedras de ensino. Analisando 

meu percurso e consultando alguns colegas que 

se formaram comigo, percebemos que estuda-

mos a respeito dos processos e do currículo do 

design, mas não tivemos contato direto com as 

metodologias projetuais. Os caminhos para de-

senvolver peças de design sempre foram indivi-

duais, não explícitos, aleatórios, intuitivos. Toda 

aula tínhamos que levar avanços de projetos 

onde éramos orientados de uma maneira rudi-

mentar, sem compreender muitas vezes o que 

estava errado. Ao longo do texto, utilizei a pa-
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A.3 

POSICIONAMENTO 
METODOLÓGICO.

-

Pensar as metodologias implica também posi-

cionar e realizar recortes. Ao longo dessa tese 

são debatidas as metodologias projetuais que, 

por sua vez, referem-se às metodologias de 

pesquisa, ensino e projeto utilizadas ao longo 

desses novos profissionais. Pessoalmente, en-

contrei muita dificuldade na criação de peças 

de design e hoje compreendo que era por fal-

ta de metodologias mais sólidas de projeto, o 

que me leva a questionar se a metodologia de 

ensino funcionava da maneira em que era es-

perado. Após desenvolver minha tesina de gra-

duação, na qual analisei metodologias projetu-

ais de design de diversos autores, trago hoje a 

necessidade de acercar o campo da cultura vi-

sual ao campo metodológico do design como 

campos próximos que dialogam, se sobrepõem, 

constroem e se alimentam das imagens, dos 

múltiplos significados delas, das interpretações 

e dos motivos pelos quais foram feitas.
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zindo rupturas em áreas que estão completa-

mente relacionadas por meio das visualidades.

 

do processo de formação e atuação profissio-

nal do designer. 

Da perspectiva dessa pesquisa, as metodo-

logias projetuais que os profissionais utilizam 

nos espaços de atuação, que em muitos ca-

sos foram exploradas e apreendidas dentro 

das próprias casas de estudo, podem se tor-

nar também metodologias de ensino, prin-

cipalmente se incorporem os princípios dos 

estudos da cultura visual. Também, as meto-

dologias projetuais incorporam instâncias de 

pesquisa dentro do processo, o que facilita a 

atualização constante do método. 

Como observamos ao longo dessa tese, os pro-

cessos metodológicos de ensino, pesquisa e 

projeto estão completamente vinculados. Ten-

tar separá-los e distingui-los só acaba produ-
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A.4 

PERGUNTAS 
E OBJETIVOS.

-
Como foi descrito anteriormente, depois de per-

correr diferentes cenários, espaços e áreas que 

compõem a educação superior e a partir desse 

novo perfil de pesquisa apresentado, essa tese 

percebe como problema a carência de novos 

processos metodológicos projetuais de ensino 

OS CAMINHO
DA PESQUISA.
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de ensino de design que dialoguem e refli-
tam com a perspectiva da cultura visual e das 
práticas cotidianas e de ensino. A intenção é 
contribuir para melhorar as experiências de 
ensino-aprendizagem dentro do campo de 
design, particularmente no contexto do en-
sino de design da UFG e no estado de Goiás. 

Para alcançar o objetivo principal, propõem-se 

os seguintes objetivos secundários: 

- Desenvolver metodologias projetuais de de-

sign que tenham base nos conceitos dos estu-

dos da cultura visual e nas práticas do cotidiano;

- Compartilhar as metodologias em sala de aula 

para obter resultados. Analisar a receptividade, 

comportamentos, repetições e ausências nas 

dinâmicas de ensino;

de educação superior em design que se vincu-

lem com os estudos da cultura visual. Enten-

dendo que os processos metodológicos pro-

jetuais no campo do design são essenciais no 

ambiente de trabalho profissional me pergun-

to: Como os processos metodológicos proje-
tuais realizados pelos profissionais do cam-
po do design podem estar vinculados com as 
práticas de ensino-aprendizagem? Como as 
artes e a cultura visual contribuem para pen-
sar em processos metodológicos projetuais 
de design para serem trabalhados em sala de 
aula? Que experiências e práticas pessoais 
podem contribuir para o fortalecimento do 
campo de design e suas práticas educativas? 

Para tal fim, essa pesquisa coloca como obje-

tivo principal desenvolver e compartilhar na 
sala de aula novos processos metodológicos 
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A.5 

PESQUISA 
QUALITATIVA 
E ETNOGRAFIA.

-
 
Essa pesquisa é de caráter qualitativo e, em de-

corrência dessa escolha, trabalho com uma abor-

dagem etnográfica descritiva e com o processo 

narrativo biográfico, utilizando também a obser-

- Narrar experiências pessoais, apreciações e 

concepções no processo de elaboração e apli-

cação metodológica;

- Apresentar um referencial bibliográfico que 

permita navegar pelos percursos e conceitua-

ções do ensino-aprendizagem, artes, cultura vi-

sual, design e metodologia, buscando propor-

cionar ao curso de design gráfico da UFG mais 

ferramentas e experiências de mediação no es-

paço áulico. 
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nas explicações que alguns atores sociais colo-

cam como comportamento ou generalidade e 

que são, em muitos casos, apenas uma simula-

ção de experiências sobre as pessoas (ATKIN-

SON, HAMMERSLEY, 1994). 

São diversas as maneiras de abordar o fazer 

etnográfico. Atkinson e Hammersley (1994) 

apresentam algumas delas com o objetivo de 

demonstrar como diferentes abordagens po-

dem se tornar mais ou menos pertinentes de-

pendendo do problema e do perfil da pesquisa. 

Para Spradley, (1980, p. 44), “la etnografía es el 

registro del conocimiento cultural de la inves-

tigación detallada de padrones de interacción 

social”, no entanto, Gumperz (1981) vê a etno-

grafía como “el análisis holístico de sociedades” 

(ATKINSON; HAMMERSLEY, 1994) 

Alguns autores consideram a etnografia como 

vação participante. Sandin Esteban (2010) apre-

senta as metodologias da narrativa-biográfica, 

etnográfica, estudo de caso e pesquisa-ação 

como as mais significativas da pesquisa qualita-

tiva. Escolhi trabalhar com essas metodologias 

porque, de acordo com a perspectiva de Lüdke 

e André (1986), esse tipo de pesquisa se carac-

teriza pela possibilidade de retratar a realidade 

de forma completa e profunda, utilizando uma 

variedade de fontes de informação, experiências 

e enfatizando a interpretação de um contexto, 

o que requer o exercício da prática reflexiva. De 

acordo com Atikison e Hammersley (1994), a et-

nografia é uma abordagem metodológica que 

nos ajuda a estudar e compreender atividades, 

relações e práticas cotidianas por meio da ob-

servação. Como procedimento metodológico, a 

etnografia nos ajuda a evitar algumas armadi-

lhas que se tornaram conhecidas, como confiar 
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A.6 

DESCRIÇÃO 
ETNOGRÁFICA.

-
 	
Segundo Geertz (1989), a descrição etnográ-

fica apresenta, em primeiro lugar, o que o au-

tor entende por cultura, visto que existe uma 

diversidade de conceitos. Para ele, o concei-

to de cultura não atende apenas às exigên-

cias de uma ciência experimental construída 

a partir de normas e regras, mas se configura 

uma prática metodológica essencialmente 

descritiva, outros, como uma forma de registrar 

narrativas orais. Essa diversidade de aborda-

gens põe em evidência que nem todos os pes-

quisadores dão ênfase à etnografia como uma 

possibilidade de verificação de teorias (ATKIN-

SON; HAMMERSLEY, 1994). Uma das principais 

características desse processo é a descrição 

detalhada de situações, eventos, pessoas, inte-

rações e comportamentos que são observáveis. 
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como um texto onde são possíveis diversas in-

terpretações e não uma mera descrição. Assim, 

seria função do antropólogo não apenas des-

crever os acontecimentos sociais, dados, com-

portamentos, entre tantas outras descrições, 

mas caberia também interpretar o contexto no 

qual esses fenômenos estão inseridos. Nesse 

sentido, uma descrição densa seria o caminho 

adequado à análise interpretativa, posto que 

nela se poderia diferenciar uma piscadela de 

um tique nervoso, mesmo que as duas coisas 

utilizassem o ato de contrair a pálpebra direi-

ta (GEERTZ, 1989). As etnografias elaboradas 

a partir da descrição se caracterizam por uma 

percepção mais aguçada em que se percebem 

as “miudezas”. A descrição pode ser verificada 

através das seguintes características: 

ela é interpretativa; o que ela interpreta é o flu-

xo do discurso social e a interpretação envolvida 

como uma ciência interpretativa em busca de 

sentidos e significados. A cultura não simbo-

liza um poder em relação ao qual possam ser 

atribuídos comportamentos e acontecimen-

tos sociais nas instituições e seus processos. 

Ao contrário, o que de fato a cultura simboliza 

é um contexto no qual todos esses elementos 

estão inseridos. Como explica o próprio autor, 

O conceito de cultura que eu defendo, e cuja uti-

lidade os ensaios abaixo tentam demonstrar, é 

essencialmente semiótico. Acreditando, como 

Max Weber, que o homem é um animal amar-

rado a teias de significados que ele mesmo te-

ceu, assumo a cultura como sendo essas teias 

e sua análise; Portanto, não como uma ciência 

experimental em busca de leis, mas como uma 

ciência interpretativa, à procura do significado 

(GEERTZ, 1989, p.15). 

Geertz (1989) entende a antropologia como uma 

ciência interpretativa e experimental, e a cultura 
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ramente narrativo, fazendo uma descrição que 

identifique as características particulares dos 

participantes, suas percepções, expressões, ma-

nifestações corporais e, sobretudo, as críticas. 

consiste em tentar salvar o “dito” num tal discurso 

da sua possibilidade de extinguir-se e fixá-lo em 

formas pesquisáveis (...) ela é microscópica (GE-

ERTZ, 1989, p. 31). 

Portanto, somente a descrição densa poderia 

nos levar a distinguir entre tiques nervosos e 

piscadelas por conspiração com um amigo, as 

piscadelas por imitação e as piscadelas ensaia-

das (GEERTZ, 1989). A diferenciação poderia ser 

alcançada através do sentido imposto pelo indi-

víduo na proporção em que ela é compartilhada 

e compreensível pelos demais. Então, o etnógra-

fo só poderia captar as distinções de significado 

buscando o “ponto de vista dos nativos”. 

Geertz acrescenta que a etnografia deve ser mais 

interpretativa do que observadora, pois o etnó-

grafo observa, registra e analisa. Dessa maneira, 

busco nessa tese alcançar um nível de descrição 

etnográfico que não seja superficial nem me-
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os pesquisadores tentam estar em condição 

de observar fatos, situações e comportamen-

tos que não ocorreriam ou que seriam altera-

dos na presença de estranhos. Malivosky (1978) 

sistematizou as regras metodológicas para a 

pesquisa antropológica ao propor que somen-

te através da imersão no cotidiano de outra 

cultura o antropólogo poderia chegar a com-

preendê-la. Um dos pressupostos da observa-

ção participante é que a convivência do inves-

tigador com a pessoa ou grupo estudado cria 

condições privilegiadas para que o processo 

de observação seja conduzido e, em decorrên-

cia, possibilite uma compreensão que de outro 

modo não seria alcançável. 

A experiência direta do observador com a 

vida cotidiana do outro, seja ele indivíduo ou 

grupo, é capaz de revelar ações, atitudes, epi-

sódios etc. que, de um ponto de vista exterior,                                  

A.7 

OBSERVAÇÃO
PARTICIPANTE.

- 
Minha posição como observador e pesquisa-

dor durante a elaboração das metodologias e 

aplicação das mesmas em sala de aula pressu-

põe uma discussão do conceito metodológico 

de observador participante, ou seja, estabele-

cer uma participação adequada do pesquisa-

dor em relação ao grupo observado visando 

reduzir a estranheza recíproca. Ao compartilhar 

os papéis e os hábitos dos grupos observados, 
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Considerando que o trabalho do antropólogo 

é fazer etnografias, descrições densas que bus-

cam apreender uma cultura, e entendendo a et-

nografia como uma “leitura sobre essa cultura”, 

essa perspectiva coloca em pauta o posiciona-

mento do pesquisador ao destacar que 

no estudo da cultura a análise penetra no próprio 

corpo do objeto, isto é, começamos com as nos-

sas próprias interpretações do que pretendem 

nossos informantes, ou o que achamos que eles 

pretendem, e depois passamos a sistematizá-

-las ... (enfim) os textos antropológicos são eles 

mesmos interpretações e, na verdade, de segun-

da e terceira mão. Trata-se, portanto, de ficções; 

ficções no sentido de que são ‘algo construído’, 

‘algo modelado’. (MARTINS J. B., 1996, p. 271) 

Produto do trabalho do antropólogo, o texto et-

nográfico é visto como o resultado da interação 

que se estabelece entre o pesquisador e seu 

objeto de estudo, uma interpretação elaborada 

poderiam permanecer obscurecidos ou até 

mesmo opacos. Assim, o pesquisador deve pas-

sar por um processo de transformação através 

do qual, idealmente, venha a tornar-se um nati-

vo. Pode acontecer por momentos que essa ex-

periência não seja sistemática e seja necessário 

reelaborá-la, transformando-a numa descrição 

da cultura. O resultado desta “interpretação” 

consiste no texto etnográfico, quando o pes-

quisador apresenta uma reelaboração de suas 

experiências (MARTINS J. B., 1996). Essa atitu-

de demanda compromissos particulares com a 

ciência, com o conhecimento, visto que 

é necessário que o cientista e sua ciência 

seja, primeiro, um momento de compromisso 

e participação com o trabalho histórico e os 

projetos de luta do outro, a quem, mais do que 

conhecer para explicar, a pesquisa pretende 

compreender para servir (BRANDÃO, apud 

MARTINS J. B., 1996, p. 270). 
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sador frente à veracidade das informações e 

a importância do meu compromisso ético na 

produção de um texto etnográfico que repre-

senta as experiências e os resultados obtidos 

pelos estudantes.

a partir de uma posição histórica do pesquisa-

dor em relação a seu objeto de estudo. Da Matta 

(1978) considera a antropologia como uma ciên-

cia da “computação e da mediação”, mediando 

a experiência vivenciada como nativo e a pro-

dução do texto etnográfico a partir da recons-

trução das experiências. Essa pesquisa possui 

esse caráter “nativo” ao colocar em perspectiva 

minha experiência na produção metodológica 

e como professor do curso de design gráfico. 

Antes de iniciar meu percurso como pesquisa-

dor, comecei a realizar este processo de imer-

são que me possibilitou o acesso ao compor-

tamento, às dinâmicas e relações dos sujeitos 

(os alunos) com as metodologias de ensino que 

eram utilizadas até o momento e com as quais 

eles estavam familiarizados. Percebo, também, 

a necessidade de me posicionar como pesqui-
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vistas semiestruturadas que, segundo Triviños 

(2008), valoriza a presença do investigador e 

oferece as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontanei-

dade necessárias, enriquecendo a investigação. 

Para Yin (2005, p. 116),  

Em geral, as entrevistas são uma fonte essencial 

de evidência do estudo de caso porque a maio-

ria delas é sobre assuntos humanos ou eventos 

comportamentais. Os entrevistados bem-infor-

mados podem proporcionar insights importan-

tes sobre esses assuntos ou eventos. Eles tam-

bém podem fornecer atalhos para a história 

prévia dessas situações, ajudando-o a identificar 

outras fontes relevantes de evidência. 

Lüdke e André (2008, p.34) afirmam que a gran-

de vantagem da entrevista sobre outras técnicas 

é que ela permite a captação imediata e corren-

te da informação desejada praticamente com 

A.8

QUESTIONÁRIOS 
DIGITAIS E 
ENTREVISTAS 
SEMIESTRUTURA-
DAS.

- 

Para construir este percurso narrativo de expe-

riências utilizei questionários digitais e entre-
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pandemia da Covid-19 no ano de 2020. Poste-

riormente, as entrevistas foram transcritas. Te-

mas recorrentes e/ou inusitados foram relacio-

nados e organizados num mapa conceitual que 

permitiu a posterior análise dos dados. 

Num segundo momento, disponibilizei questio-

nários digitais para os alunos preencherem, em 

uma tentativa de ter acesso às percepções, críti-

cas e sugestões em relação aos processos me-

todológicos desenvolvidos ao longo de cada 

disciplina que ministrei. Minha expectativa foi 

produzir e incorporar dados sobre suas experi-

ências, atitudes, crenças, pensamentos e refle-

xões tal como são expressas por eles mesmos e 

não como uma simples descrição (GONZALES; 

HERNÁNDEZ, 2003). Esses comentários acom-

panham os resultados projetuais desenvolvidos 

qualquer tipo de informante e sobre os mais va-

riados tópicos. 

Num primeiro momento, foi realizada uma en-

trevista semi estruturada sob a regulamentação 

do Comitê de Ética da UFG (ANEXO 1) com dois 

professores da FAV/UFG do Curso de Design 

Gráfico que tivessem suas pós-graduações em 

Arte e Cultura Visual. Realizei as entrevistas a par-

tir de um guia de tópicos (ANEXO 3), ansiando 

saber suas apreciações, experiências e debater 

a respeito das relações do design, arte e cultura 

visual com o campo metodológico de ensino. Os 

relatos dessas entrevistas acrescentam vozes a 

essa tese desde uma perspectiva experiencial 

e tornam-se desencadeadoras da reflexão. As 

entrevistas foram registradas em áudio durante 

o isolamento social preventivo e obrigatório da 
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ao longo da disciplina com o objetivo de con-

textualizar e enriquecer os argumentos a partir 

das vozes e experiências dos estudantes.

Nesse sentido, foi disponibilizado para os alu-

nos um questionário escrito semiestruturado 

que apresentava tópicos, sem determinar po-

sicionamentos pontuais. Assim, o estudante 

poderia desenvolver outras temáticas e possi-

bilidades (ANEXO 2). Por que realizar um ques-

tionário digital e não uma entrevista ou grupos 

focais diretamente com eles? Porque, ao longo 

dos últimos dois anos, eu nunca deixei de ser o 

professor desses educandos. Convidá-los para 

participar da pesquisa poderia ser constrange-

dor ou condicionar as respostas. Acredito que 

o questionário digital, no qual os participantes 

podiam se identificar ou comentar de maneira 

anônima, permitiu a sinceridade e uma liberda-

de maior tanto dos que gostaram das práticas 

metodológicas quanto dos que não se sentiram 

confortáveis sem que eles sentissem que suas 

opiniões poderiam condicionar suas avaliações 

ou nossa mediação em futuras disciplinas. 

Atkinson e Hammersley (1994) trabalham com 

a idéia de que a pesquisa etnográfica no espa-

ço acadêmico da sala de aula pode ser aborda-

da também pelo viés quantitativo, visando me-

lhorar a qualidade dos processos pedagógicos 

e ajudando os educadores a refletirem sobre 

determinados aspectos das suas práticas edu-

cativas. No caso desse projeto, o viés quantita-

tivo facilitou alguns registros como recorrência 

de participação, números de acessos para rever 

e compreender um conceito, possibilidades de 

interpretações a partir da visualização de um 

material online etc.
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Desde o primeiro dia de aula, o contato inicial 

com os alunos foi um elemento chave, no sen-

tido de fazê-los partícipes da investigação, seja 

de maneira anônima, seja identificando-se. Tam-

bém, explicar detalhes da colaboração inspirou 

confiança para criarmos uma relação construti-

va que se reflete na credibilidade dos dados co-

letados e na autorização para utilizar os projetos 

e resultados projetuais da disciplina nessa tese. 

Entendendo que a cronologia dos aconteci-

mentos pode ser confusa. Na sequência, um 

gráfico apresenta o percurso temporal desen-

volvido desde o início da graduação até a mi-

nha incorporação no PPGACV. Posteriormen-

te, quando assumi o cargo como professor do 

curso de Design Gráfico, pode-se observar as 

disciplinas ministradas em cada período, assim 

como também a experiência no campo de atu-

ação do design ao longo dos anos.
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A.9 

CORPUS E 
CRITÉRIOS DE
ANÁLISE DOS 
RESULTADOS.

-
 
Como mencionado, são utilizados para a aná-

lise os trabalhos desenvolvidos durante as dis-

ciplinas ministradas, gentilmente cedidos pelos 

estudantes. Para determinar potencialidades, 

singularidades, fortalezas e debilidades das 

metodologias desenvolvidas e empregadas em 

sala, serão colocados três critérios de análise. 

O primeiro é de que o projeto desenvolvido 

pelo aluno tenha atingido ou não os objetivos 

que a emenda da disciplina e as bases curri-

culares do curso exigem e delimitam. 

O segundo critério tem a ver com a capacida-

de de experimentação que o educando tenha 

alcançado nesse processo. Se ele se sentiu à 

vontade para poder descobrir vertentes ou 

possibilidades alternativas ao longo do pro-

cesso projetual ou se ele sentiu-se estrutura-

do e delimitado pela abordagem conceitual e 

metodológica aplicada. 

O terceiro critério é a relação que o aluno con-

seguiu desenvolver entre o projeto e seu co-

tidiano; por exemplo: A temática abordada 
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atravessa o cotidiano do estudante? De que 

maneira? São abordadas temáticas referidas a 

situações sociais, políticas ou ideológicas que 

estão atualmente latentes no dia a dia do par-

ticipante? As imagens empregadas possuem 

relevância no cotidiano imagético dos alunos?



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual56

-
CAPÍTULO 1
PROCESSOS METODOLÓGICOS DIALOGANDO 
ENTRE DESIGN, ARTES E CULTURA VISUAL. 
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sign com base no projeto centrado no usuário 

e com ênfase no design universal”, de 2014, da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Esse 

trabalho proporcionou um marco de referên-

cias históricas do campo do design no Brasil. 

Também, a tese de doutorado de Ana Verônica 

Paz e Mino Pazmino Weber intitulada “Mode-

lo de ensino de métodos de design de produ-

tos”, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, do ano 2010, que contribuiu com essa 

tese disponibilizando para a comunidade um 

marco de referências metodológicas existente 

dentro do campo do design e proporcionando 

dados históricos que fortaleceram a contextua-

lização histórica europeia. Além disso, foram re-

tomados escritos, conceitos e referências acer-

ca do campo dos estudos culturais, das artes 

e da cultura visual empregadas na minha dis-

sertação de mestrado intitulada “Experiências 

Este capítulo aborda o conceito de design rea-

lizando um trajeto histórico e metodológico até 

posicionar o problema da pesquisa nas abor-

dagens propostas pela linha de pesquisa Cul-

tura da Imagem e Processos de Mediação1 do 

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultu-

ra Visual (PPGACV) da UFG. São apresentadas 

relações do design como prática mediadora ao 

mesmo tempo em que são destacadas as cons-

truções metodológicas projetuais da perspec-

tiva das artes e da cultura visual, da experiência 

e do cotidiano. 

Foram relevantes as contribuições de outros 

pesquisadores, como a tese de doutorado de 

Giselle Schmidt Alves Díaz Merino intitulada 

“Metodologia para a prática projetual do de-

1- O título da linha foi modificado em 2020 por Educação, Arte e 

Cultura Visual.
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1.1 

O CONCEITO
DE DESIGN E
OS MÚLTIPLOS 
OLHARES SOBRE 
SUA ORIGEM.

-
Mesmo que os autores acima citados já te-

nham feito, foi importante para a construção 

da escrita sobre história do Ensino Superior 

de Mediação com Artefatos Didáticos no Con-

texto da educação à distância da Universidade 

Federal de Goiás no Curso de Especialização 

África em Arte-Educação: Construção de Ob-

jetos Pedagógicos”, de 2017. Por último, foi re-

tomada minha monografia de graduação com 

o nome “Metodologías proyectuales de diseño 

de comunicación visual: El «Método y Proce-

so Creativo» de Andreia Bordoni y Gómez Luiz 

Vidal, la metodologia desarrollada a partir del 

concepto de «Géneros Discursivos» de Mijael 

Bajtin y la metodología elaborada a partir de 

la «Teoría de los Niveles» de Andrea Semprini”, 

que contempla um compêndio metodológico e 

analítico levantado no ano de 2015. 
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visualidades, essas ideias se materializam de 

maneira imagética.

Dentro do design encontramos várias áreas 

que caracterizam o tipo de projeto para o qual 

foi pensado. Podem-se destacar, por exemplo: 

Design de comunicação visual; design urbano; 

de interiores; de equipamento; de produto; in-

dustrial e design de moda. O design, além de 

formar relações transversais com as áreas so-

ciais, artes plásticas, arquitetura e engenharia, 

recorre a disciplinas como a ergonomia, a biô-

nica e a ecologia, dentre outras. Nesse contex-

to, Jorge Frascara (2000) indica que a pala-

vra design refere-se a “produção de objetos 

visuais destinados a comunicar mensagens 

específicas”, onde o design gráfico, área do 

design onde ministrei aulas, é definido como 

“a ação de conceber, programar, projetar e 

em Design o enfrentamento de conceituar de-

sign não só como área, mas também como 

prática histórica em constante movimento e 

construção.  O termo design tem origem no 

latim Disegnare, que é o atual infinitivo ativo 

da palavra designo. Sendo um verbo, em italia-

no dá o significado de desenho, delineamento 

ou traçado e é usado na linguagem coloquial 

para falar sobre representar. 

Para Rodrigues: “design envolve qualquer 

processo técnico e criativo relacionado com 

a concepção, elaboração e especificação de 

um produto ou ideia. Este processo é orienta-

do por um objetivo ou um propósito” (2009, 

p. 6).  Essa definição encontra-se totalmente 

vinculada ao conceito de que o design é um 

processo construtivo de ideias para resolver 

um problema. Especificamente no campo das 



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual60

municação visual considerando as pinturas 

rupestres, as simbologias egípcias e, inclusi-

ve, a criação do primeiro alfabeto, como é 

indicado pelo próprio Meggs.

A primeira das origens é marcada pela intro-

dução da função do design nos processos 

de produção em série da primeira metade 

do século XVIII.  

A segunda das origens compreende o design 

não mais como um evento histórico, mas como 

a reação cultural que se segue a este evento, 

entendendo que do nascimento das artes e 

artesãos é que a função do design é redefini-

da e atribuída para ser uma prática estética e 

uma atividade culturalmente relevante ligada 

ao universo da vida cotidiana. Nesse discurso, o 

design assume uma missão civilizadora social-

mente transcendente quando alguns objetos 

realizar a comunicação visual, geralmente 

produzido por meios industriais e destinado 

a transmitir mensagens específicas para gru-

pos específicos” (p. 19).

O design como campo transdisciplinar en-

volve as dimensões cultural, estética, com-

portamental, estratégica, utilitária, produtiva, 

comercialização, ecológica e, particularmen-

te para esta tese, dimensões que dialogam 

entre a educação e a cultura visual construí-

da pelas comunidades. 

Existe o argumento de que a origem do de-

sign está vinculada aos primeiros sinais da 

revolução industrial no século XVIII, embo-

ra muitos historiadores como Fusco (1988) 

ou Meggs (2009) voltam na invenção da im-

prensa de Gutenberg no século XV ou mes-

mo na escrita e nos primeiros sinais de co-
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instituições de ensino em design que ajudam 

a consolidar a profissão como área acadêmica. 

passam a ser valorizados com base em valores 

éticos e intelectuais mais do que outros.

Por fim, destaca-se uma terceira origem ligada 

à profissionalização do design no momento em 

que este surge como uma profissão autocons-

ciente. Com o segundo período pós-guerra, os 

designers se organizam em associações para 

consolidar um conteúdo académico. É o mo-

mento da consolidação definitiva do design 

como atividade profissional inserida em uma 

dinâmica econômica.

Tomando como base o argumento de que o 

design começa sua construção como campo 

a partir dos indícios da revolução industrial e, 

por conseguinte, da necessidade de profis-

sionalizar o conhecimento para atender a alta 

demanda da produção em massas, torna-se 

importante desvendar algumas das principais 
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e uma precursora da Bauhaus, que promoveu 

o funcionalismo. Eles buscaram acima de tudo 

unificar a arte com a indústria que, financiada 

pelo estado, pretendia colocar a Alemanha em 

uma posição competitiva com potências como 

a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos. A relação 

entre o funcional e o emocional no objeto de 

consumo estavam já presentes no movimento 

Arts and Crafts, que se desenvolveu em Inglater-

ra. A Deustscher Werkbund difere deste oposto 

à produção artesanal, preferindo claramente a 

fabricação industrial (RODRIGUES, 2009).

Em 1919, Walter Gropius decidiu redirecionar as 

artes para a arquitetura ao fundar a Bauhaus 

(1919-1933) na cidade de Weimar, Alemanha. A 

Bauhaus tomaria essa base, permitindo o nas-

cimento da manufatura em série. As vanguar-

das artísticas das décadas de 10 e 20 veem 

1.2 

ASPECTOS 
HISTÓRICOS 
DO	DESIGN. 

-

A Deutscher Werkbund, fundada em 1907 em 

Munique por Hermann Muthesius, era uma as-

sociação mista de arquitetos, artistas e indus-

triais. Foi uma organização importante na his-

tória da arquitetura moderna, design moderno 
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Ainda, a escola Bauhaus, orientou seus alunos 

para a criação de produtos com alto grau de 

funcionalidade, que atendessem às demandas 

da produção industrial, que fossem acessíveis e 

respondessem às necessidades dos sociedade 

da época. O conceito de função foi analisado 

teórica e praticamente. As oficinas que minis-

traram tiveram dois professores: Uma artista, 

que lhes ensinou aspectos formais, e um artesão, 

que lhes ensinou manufatura ou meios de pro-

dução (MEGGS, 2009). Os artistas que ditaram 

as oficinas vieram das vanguardas dos anos 10 

e 20. O aluno trabalhava nas aulas pelo método 

de experimentação e descoberta pessoal. Essa 

metodologia trabalhava a relação recíproca en-

tre encontrar (pesquisa, descoberta) e demons-

tração. Apesar do trabalho realizado, os projetos 

da Bauhaus não tiveram sucesso em termos de 

na devastação deixada pela Primeira Guerra 

Mundial uma oportunidade de criar um novo 

modo de vida, não mais enraizado nos estilos 

do passado, mas que visa transformar o meio 

ambiente através da aplicação e uso da arte 

em objetos do cotidiano. Quando a arte deixa 

de estar ligada à representação e a sociedade 

olha para a máquina com admiração, conside-

rando-a símbolo e motor do progresso capaz 

de dominar a natureza, é quando os artistas 

de vanguarda veem a união da arte com a in-

dústria como o possibilidade de criar um novo 

ambiente material e espiritual e com ele um novo 

paradigma de civilização (FUSCO, 1988). O de-

senvolvimento do pensamento racional na arte é 

observado na criação de um vocabulário formal 

geométrico e austero, comunicado à população 

por meio do design de objetos do cotidiano.
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Anos mais tarde, após a Segunda Guerra Mun-

dial, a Alemanha iniciou a reconstrução de seu 

país e a convulsão econômica graças ao desen-

volvimento da educação e da produção, onde o 

desenho industrial desempenhou um papel mui-

to importante. Em 1955, a Hochschule für Gestal-

tung ou Escola Superior de Design foi fundada 

na cidade de Ulm. Inicialmente, pretendia-se dar 

continuidade ao legado da Bauhaus, sob a dire-

ção de Max Bill, com uma abordagem do design 

baseada na intuição e na descoberta explorató-

ria e com a valorização da criação individual e ar-

tística. Porém, em 1956, quando Tomás Maldona-

do assumiu a direção, a orientação da Bauhaus 

foi deixada para trás para incorporar novas dis-

ciplinas científicas e técnicas como ergonomia, 

física, ciência política, psicologia, semiótica, so-

ciologia, teoria da ciência, biônica no programa 

influência social, exceto para os compradores 

que pertenciam aos círculos intelectuais.

Imagem 3 – Programa de estudos da Bauhaus com foco no 

trabalho com os materiais de produção dos artesãos.
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Imagem 4 – Programa de estudos da Ulm com base                           

em processos industriais.

de estudo (MEGGS, 2009). Assim, instaurou-se 

a tradição do racionalismo alemão, sob o uso de 

métodos matemáticos para demonstrar seu ca-

ráter científico. O desenvolvimento de metodo-

logias de projeto a partir de sistemas modulares 

foi fortemente promovido. A abordagem do de-

sign foi orientada para satisfazer as necessida-

des sociais com um alto grau de funcionalidade 

prática ou técnica, da qual se origina a doutrina 

“a forma segue a função”. 
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rias e metodologias para projetar e, portanto, a 

atual busca por novas e variadas orientações 

(MEGGS, 2009).

No final dos anos 70 e início dos 80,o desig-

ner toma conhecimento de sua profissão. O 

design assume sua função social e sua relação 

com a indústria. A linguagem usada nos produ-

tos para se comunicar e se relacionar torna-se 

mais importante, abre caminho para o campo 

semiótico do produto. O desenvolvimento da 

semiótica e da hermenêutica deram sua contri-

buição para a metodologia do design. Esta for-

ma de compreender e explicar as experiências 

cotidianas de um horizonte histórico específi-

co e espacialmente e temporalmente limitado 

é aplicada como um método de conhecimento 

em design (RODRIGUES, 2009).

O sistema de ensino da Escola Superior de De-

sign foi modelo para escolas de design na Ale-

manha e em vários países como França, Índia, 

México, Chile e Brasil. O método de design de-

senvolvido nesta escola foi usado e continua 

a ser usado em grandes empresas e indústrias 

em todo o mundo. Um exemplo claro pode ser 

visto nos produtos feitos pela Braun AG.

Em meados dos anos 60, houve uma crise de 

design. A crítica ao funcionalismo é aguçada 

principalmente na arquitetura e no urbanismo. 

Nesta época, tanto em estudos quanto em arti-

gos (Alexander Mitscherlich, Theodor W. Ador-

no, Heide Berndt, Alfred Lorenzer, Klaus Horn e 

Gorsen), o funcionalismo é criticado por criar 

ambientes construídos em massa. Dessa cri-

se emergiria o pluralismo na utilização de teo-
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e o processo industrial, a prioridade da função, 

simplicidade e custo, sobre o luxo e a exclusi-

vidade, o papel da funcionalidade, estética, de-

coração e simbolismo em objetos práticos para 

uso comum. Essa perspectiva do design no sé-

culo XX identifica esses conceitos, estilos, movi-

mentos, designers e instituições que deram for-

ma ao curso da teoria do design e à prática ou 

contribuíram para o desenvolvimento de formas 

inovadoras, aplicação de materiais, processos e 

meios técnicos ou influenciaram o gosto, a his-

tória do estilo aplicado às artes decorativas, à 

cultura e à sociedade em geral. Design significa 

hoje toda a atitude projetual.

Hoje em dia, o design engloba cada vez mais 

os vários aspectos da vida cotidiana e do am-

biente. Nas últimas décadas, o conceito de de-

sign se espalhou rapidamente, passando a ser 

utilizado por políticos, críticos de arte, jornalis-

tas e empresários que se apropriaram dele. No 

entanto, esta extensão do conceito e a sua apli-

cação a várias áreas do fazer e do ser deu lugar 

a uma nova reflexão sobre a sua orientação e 

metodologia. O design não se projeta mais a 

partir da função do objeto e de seu desenvolvi-

mento industrial, nem de sua significação, mas, 

sim, a partir de novas relações que se estabele-

cem entre o ser, o objeto e seu entorno imedia-

to. Relacionamentos que surgem da linguagem 

e da evolução da tecnologia.

Historicamente, o design pode ser visto como 

um confronto entre diversas opiniões sobre as-

suntos como o papel da vertente tecnológica 
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1.3 

-

Segundo alguns autores (FONSECA DE PAU-

LA et al., 2010), os movimentos artísticos e van-

guardas europeias estavam desgastados ao 

chegar à América Latina. Trazida por Dom João 

VI, a delegação francesa chega ao Brasil em 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO
DO CAMPO DE 
DESIGN.

1816. Fundada por decreto no mesmo ano, a Es-

cola Real de Ciências, Artes e Ofícios tornou-se 

mais popular que a Academia Francesa. A par-

tir dos autores mencionados, descobrimos que 

o ensino de arte dos missionários franceses se 

concentrava na pintura de paisagem e na arte 

do retrato e não seguia os selos mais populares 

trazidos para o Brasil pela subsequente revolu-

ção industrial. Foi nessa fase que a Royal School 

abraçou o artesanato por meio do desenho in-

dustrial, resultando em um ensino que dialogou 

com o cotidiano. Outra instituição de destaque 

é a Escola de Artes e Ofícios Bethencourt da Sil-

va, fundada no Rio de Janeiro em 1856. Em seu 

primeiro ano de funcionamento, conquistou a 

confiança das classes menos populares e re-

cebeu grande número de inscrições. De 1822 a 

1889, a Real Academia de Ciências, Artes e Ofí-

cios sedia a Academia Imperial de Belas Artes 
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Positivistas associados à Teoria da Evolução 

sustentaram a visão de que a imaginação de-

veria ser desenvolvida nas escolas, aprendendo 

e copiando ornamentos, pois esses represen-

tam a imaginação desenvolvida pelos humanos 

desde os tempos primitivos.

Os conteúdos de Walter Smith permaneceram 

quase imutáveis até 1958, atravessando várias 

reformas educacionais e ainda havia resquícios 

nas aulas de educação artística, designação que 

substituiu a disciplina de desenho nas escolas de 

Primeiro e Segundo Graus. Em quase todos os 

livros didáticos de educação artística para o 1º 

grau, (Ensino Fundamental) editados nas déca-

das de 70 e 80 encontramos exercícios de gre-

gas, rosáceas, frisas decorativas, ampliação de 

figuras, letras góticas, etc., remanescentes das 

propostas de Walter Smith, consagradas pelo 

Código Epitácio Pessoa e criados para prepa-

rar trabalhadores da indústria da construção ci-

vil. Podemos considerar esta espécie de ensi-

no como a semente de uma educação para o 

e, por fim, a Academia de Belas Artes, que hoje 

é subsidiária da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. (BARBOSA, A., 2015)

Em 1870, a Revolução Industrial no Brasil trou-

xe ideais para o ensino que exigiam o desenho 

como uma ferramenta, como, por exemplo, de-

senhos de engenharia e figuras geométricas 

populares. O Novo Mundo enfatizou a impor-

tância de Walter Smith (EUA, 1836-1886) para 

a prática geométrica progressiva no ensino de 

pintura, sua noção de que todos têm a habi-

lidade de pintar e sua crença de que pintar é 

uma forma de adaptação à arte popular para 

alcançar os objetivos industriais e contribuir 

para a qualidade e prosperidade da produção 

industrial. O objetivo deste livro era obviamente 

divulgar o conhecimento do desenho geomé-

trico e educar o país para o trabalho industrial. 
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cias, Artes e Ofícios, Arquitetura e Belas Artes 

e, ainda, nas Academias de Ciências criadas na 

Europa a partir da Idade Média, que atenderam, 

em parte, às novas necessidades decorrentes 

da produção de bens materiais.

No Brasil, o ensino de desenho industrial, ou que 

chamamos hoje de design,  remonta à década de 

1930.  Nas décadas seguintes, podemos citar algu-

mas experiências pioneiras: nos anos 1950, Carmen 

Portinho esteve envolvida em várias iniciativas de 

design moderno no Distrito Federal. Em São Paulo, 

em 1947, Assis Chateaubriand e Pietro Maria Bar-

di inauguraram  no Museu de Arte de São Paulo 

(MASP)  atividades educacionais, exposições ou 

equipamentos voltados para as questões do de-

sign (FONSECA DE PAULA, etc., 2010).

No Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna 

(MAM) foi fundado em 1948. A ideia de criar a 

design que não vingou, não se desenvolveu no 

mesmo compasso do desenvolvimento indus-

trial do país. Ficou aderente ao primeiro surto 

industrial e foi suplantada pela livre expressão 

modernista (BARBOSA, 2015, p. 154) 

Nesse ponto, acredito que a cultura visual se tor-

na uma vertente dentro do campo dos estudos 

da visualidade, o que permite trabalhar e pesqui-

sar campos independentemente da valoração 

visual. Dessa maneira, navegar entre design, arte, 

metodologias e experiências de campo torna-se 

possível ao compreender que esses núcleos se 

encontram atravessados de uma ou outra forma 

pelos estudos da cultura visual.

Como foi descrito anteriormente, o ensino for-

mal e institucionalizado do design de nível su-

perior somente se deu no século XX, a partir 

de 1919, com a Bauhaus. As formas anteriores 

de ensino eram realizadas nas Escolas de Ciên-



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual71

a estética formalista de Ulm, limitando assim o 

teste de novas formas dos produtos que foram 

desenvolvidos (NIEMEYER, 2000). Portanto, o 

final do curso é contrário ao seu objetivo origi-

nal (ou seja, estabelecer a imagem nacional do 

produto), pois não há incentivo para refletir cri-

ticamente sobre o próprio sistema produtivo do 

tempo. Portanto, as limitações do ensino oral e 

dos recursos práticos traduzem-se em ser se-

melhante ao conteúdo ministrado pelos profes-

sores (FONSECA DE PAULA et al., 2010).

Nas últimas décadas, com a expansão dos cur-

sos a nível nacional, o design se consolidou como 

uma área acadêmica presente em vários estados 

e nas principais universidades do país. Seguindo 

essa linha de expansão dos cursos, o capítulo 

3 apresenta as diretrizes e matriz curricular do 

Bacharelado em Design Gráfico no contexto da 

instituição partiu de um grupo de empresários 

e membros da classe média alta carioca, alguns 

dos quais ocupavam posições de alto escalão 

(FONSECA DE PAULA et al., 2010). No início 

de 1962, o curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-

versidade de São Paulo (FAU/USP)  passou por 

uma reforma curricular que uniu as equipes de 

design industrial e comunicação visual na grade 

curricular. Essas medidas mostram que não são 

fatos isolados, mas sim parte do contexto histó-

rico da institucionalização do design profissional 

no Brasil (SIQUEIRA; BRAGA, 2009).

Por ser o design um novo campo do conheci-

mento, não existia uma equipe docente formada 

para lecionar, sendo necessário recorrer a pro-

fissionais formados no exterior ou estrangeiros. 

Naquela época, esses professores superaram 
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Universidade Federal de Goiás, sua criação e ba-

ses conceituais que originalmente levaram a ser 

concebido como Artes Visuais com habilitação 

em Design Gráfico, até se configurar como um 

curso autônomo com identidade própria de ba-

charelado no ano de 2013.

Para finalizar esse percurso histórico, apresen-

to um gráfico que reúne as correntes visuais 

mais importantes dos últimos 500 anos, abran-

gendo escolas e instituições de ensino em ar-

tes, artes aplicadas, design e arquitetura. A linha 

histórica também reúne acontecimentos mun-

diais que demarcaram o surgimento de algu-

mas correntes artísticas. Por último, a linha do 

tempo incorpora autores e datas de surgimento 

de pesquisas metodológicas, estudos culturais 

e a origem de estruturas de ensino no Brasil e 

principalmente na UFG.
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Essa linha torna-se necessária nessa pesquisa 

para compreender a temporalidade dos aconte-

cimentos que englobam as artes, o design e os 

processos metodológicos e, em paralelo, o sur-

gimento dos estudos culturais. Visualizar de ma-

neira global os acontecimentos históricos e movi-

mentos artísticos da época possibilita uma leitura 

dos principais pensamentos e linhas ideológicas 

que caracterizavam o cenário de surgimento das 

principais correntes e escolas estudadas.
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do design. A proposta de uma educação ativa 

que envolve os aprendizes é antiga. Freire (1921-

1997), Dewey (1859-1952), Knowles (1913-1997), 

Rogers (1902-1987), Vygotsky (1896-1934) não 

citam o termo, mas defendiam a aplicação de 

tais princípios. Se formos mais longe ainda, a 

filosofia socrática (século V A.C) já buscava 

ativar os ouvintes através de um método in-

terrogativo. Ou seja, se fossemos buscar um 

“idealizador”, teríamos que voltar milênios na 

história da educação.

Ensinar com base em metodologias ativas é 

ensinar centrado no aluno, na sua formação 

em competências próprias ao conhecimen-

to da disciplina. Estas estratégias concebem 

a aprendizagem como um processo constru-

tivo e não-responsivo. A psicologia cognitiva 

tem demonstrado consistentemente que uma 

1.4 

METODOLOGIAS 
ATIVAS. 

-

Após ter apresentado alguns apontamentos 

em relação ao conceito de design, sua histó-

ria e a progressiva constituição como campo 

de formação acadêmica, passamos a abordar 

e discutir conceitos que dialogam diretamente 

com a cultura visual, conectando-a com os pro-

cessos de ensino e mediação dentro do campo 
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e avaliar o seu progresso na aquisição de co-

nhecimentos (BARROS e col. 2018). Durante a 

aprendizagem autodirigida, os estudantes tra-

balham em equipe, discutem e avaliam constan-

temente o que aprendem. As metodologias ativas 

utilizam estratégias para apoiar este processo.

Finalmente, estas metodologias enfatizam 

que o ensino deve ter lugar no contexto de 

problemas do mundo real ou da prática pro-

fissional. As situações devem ser apresen-

tadas o mais próximo possível do contexto 

profissional em que o estudante vai atuar no 

futuro. A contextualização do ensino promo-

ve a atitude positiva dos estudantes em rela-

ção à aprendizagem e à sua motivação, o que 

é essencial para aprender com compreensão. 

Também permite ao estudante enfrentar pro-

blemas reais, com um nível de dificuldade e 

das estruturas mais importantes da memória 

é a sua estrutura associativa. O conhecimento 

está estruturado em redes de conceitos rela-

cionados, chamadas redes semânticas. Novas 

informações são acopladas à rede existente. 

Dependendo de como esta ligação é feita, a 

nova informação pode ou não ser utilizada para 

resolver problemas ou reconhecer situações 

(GLASSER, 2017). Isto implica que a concepção 

da aprendizagem é um processo e não apenas 

uma recepção e acumulação de informação.

Um segundo elemento que apoia a utilização 

de metodologias de ensino ativas é a apren-

dizagem autodirigida. Trata-se de promover 

competências que permitam aos estudantes 

julgar a dificuldade dos problemas, detectar se 

compreenderam um texto, saber quando utili-

zar estratégias alternativas para compreender 
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da prática, não tentando memorizar, porque a 

maioria dos educandos esquece quase ime-

diatamente o que tenta decorar. Segundo a 

pirâmide de aprendizagem de William, apren-

de-se 10% ao ler; 20% ao ouvir; 30% ao obser-

var; 50% ao ver e ouvir; 70% ao discutir com 

outras pessoas; 80% ao fazer; 95% ao ensinar 

aos outros. A boa educação é aquela em que o 

professor pede para que seus estudantes pen-

sem e se dediquem ao diálogo que promova a 

compreensão e o crescimento dos estudantes 

(BARROS e col. 2018). 

A ideia é estimular a autonomia intelectual dos 

alunos por meio de atividades planejadas pelo 

professor, com o intuito de promover o uso de 

diversas habilidades de pensamento como in-

terpretar, analisar, sintetizar, classificar, relacio-

nar e comparar.

complexidade semelhante aos que são en-

contrados na prática profissional.

O ensino de design não pode ser visto somente 

como teorias maçantes, matéria após matéria. 

Deve ter também a disseminação do processo 

de produção de saberes, o ensinar e aprender 

através da participação ativa de professores e 

alunos por meio de projetos. Para Cohen (2017), 

uma metodologia ativa de aprendizagem: 

tem como premissa que apenas ver e ouvir um 

conteúdo de maneira apática não é suficiente 

para absorvê-lo. O conteúdo e as competências 

devem ser discutidos e experimentados até che-

gar ao ponto em que o aluno possa dominar o 

assunto e falar a respeito com seus pares, e quem 

sabe até mesmo ensiná-lo. (COHEN, p.13) 

O psiquiatra americano William Glasser colo-

cou em prática a teoria da escolha para a edu-

cação, propondo que o aluno aprenda através 
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Dentre as metodologias ativas que são divul-

gadas e recomendadas atualmente (transi-

ção do século XX para o XXI), a partir da ex-

periência docente, encontra-se a metodologia 

de Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). 

Essa é interessante para essa tese, a partir do 

trabalho projetual que o próprio campo de de-

sign incorpora em suas práticas. A metodolo-

gia ativa PBL destaca as atividades de projeto 

e a aplicação das habilidades. Segundo Barros 

(e col. 2018), as principais características dessa 

metodologia são: 

- Desenvolve-se em grupos tutoriais; 

- Define-se por ser um processo ativo, cooperati-

vo, integrado e interdisciplinar e orientado para a 

aprendizagem do aluno; 

- Orienta e incentiva o educando sobre o que ele 

sabe e o que precisa estudar; 

O estudante:

Imagem 5 – Pirâmide de William Glasser.

Fonte: http://fappes.edu.br/blog/carreira/metodologia-ativa-na-

graduacao/attachment/piramide.
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- É o ponto central do processo; 

- É incentivado a aprender, fazer projetos em gru-

po, escutar opiniões diferentes das suas; 

O professor:

- Passa de ser transmissor do saber, a ter o papel 

de incentivador; 

- Define os objetivos da situação 

- Incentiva os alunos a discutirem sobre o tema, 

através de uma dinâmica em grupo, 

- Avalia. 

Neste contexto, os alunos devem: contribuir com 

o grupo através de seu conhecimento na discus-

são propondo soluções para eventuais proble-

mas que talvez comprometam o desempenho 

do projeto. (BARROS e col., 2018, p 5).

As caraterísticas sobre as metodologias ati-

vas possuem vários pontos em comum com 

o que Freire, Dewey e outros autores trabalha-

ram ao longo das suas pesquisas sobre ensino-

-aprendizagem. Principalmente, encontramos 

um alinhamento comum na implementação de 

propostas que envolvam os estudantes como 

protagonistas e que possam, de alguma forma, 

vivenciar experiências com abordagens que va-

lorizam a autonomia dos estudantes.
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de mediação nessa pesquisa. O professor como 

mediador de conhecimento com o aluno, o es-

tudante outorgando um retorno das experiên-

cias didáticas desenvolvidas e a metodologia 

de design como ferramenta de mediação no 

processo projetual de ensino. Tais mediações 

geram vínculos emocionais entre os sujeitos 

que participam e as práticas que realizam.

A particularidade do processo de mediação en-

tre educando e professor acontece majoritaria-

mente no contexto presencial (embora aconte-

çam orientações à distância por meio do espaço 

virtual), “o trabalho docente é atividade que dá 

unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo 

processo de transmissão-assimilação ativa de co-

nhecimento, realizando a tarefa de mediação na 

relação cognitiva entre o aluno e as matérias de 

estudo” (LIBÂNEO, 1994, p.88) o que pressupõe 

o confronto entre os conteúdos sistematizados 

1.5

O DESIGN 
COMO PRÁTICA 
MEDIADORA.

-
 
Seguindo a linha que as metodologias ativas 

propõem do professor que coloca o aluno como 

ator principal, considero relevante trazer à tona 

reflexões a respeito do professor mediador em 

relação às práticas de design. É preciso come-

çar por entender que existem várias instâncias 
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social e cultural que permite ao indivíduo se per-

ceber enquanto agente nessa construção da re-

alidade (BARROS; BEZERRA, 2015). 

Pensando essa relação entre educação, cultu-

ra, mediação e indivíduo, autores como Imanol 

Aguirre (2011) focam suas análises nas propo-

sições que tal relação tem possibilitado para 

ampliar os conceitos de mundo através de um 

exercício de olhares, diálogos provocativos e 

troca de experiências que criam e recriam re-

flexões, percepções, conexões e múltiplas sig-

nificações sobre o universo particular e coletivo 

dentro de contextos específicos. . 

Na mediação, entre tantos, estamos atentos às 

falas, aos silêncios, às trocas de olhares, ao que 

é desvelado e velado, aos conceitos e repertó-

rios que ditam os gostos, os modos de pensar, 

perceber e deixar-se ou não envolver pelo con-

tato, com a experiência de conviver com a arte. 

trazidos pelo professor e a experiência sociocul-

tural do aluno. 

Considero importante pensarmos sobre a me-

diação da perspectiva da cultura visual. Nes-

se sentido, retomo a ideia de Nathalie Heinich 

(2008, p. 87) ao explicar que “o termo media-

ção [...] designa tudo o que intervém entre uma 

obra e sua recepção [...]”. A mediação é o elo 

que promove contatos, interações e relações do 

trabalho artístico com o indivíduo no campo da 

arte. Numa visão mais ampla, o conceito de me-

diação atravessa várias áreas do conhecimento, 

sendo utilizado pelas mesmas em suas concep-

ções e possuindo características específicas em 

cada uma destas áreas. Nesses diferentes con-

textos, a mediação refere-se ao cultural enquan-

to ação educativa. Uma relação de troca de co-

nhecimentos, de reflexão crítica sobre o mundo 
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visões de mundo, influências sociais, econô-

micas e históricas, para, então, dialogar com o 

trabalho de arte e as práticas educativas cons-

truídas para esse exercício de correlações. Esse 

exercício entre sujeito e obra, professor e aluno, 

aplica-se também no meu caso como pesqui-

sador e professor do ensino de design, tendo 

que mediar o processo de criação em sala de 

aula, proporcionando ferramentas para que se 

produzam relações entre sujeito e contexto, co-

tidiano e conhecimento, o aluno e sua bagagem. 

Na minha compreensão, o design media a trans-

lação de conteúdos. Em outras palavras, o design 

é uma atividade de caráter mediador, que dá for-

ma material a conceitos intelectuais (FONTOU-

RA, 2002, p. 72). É um caminho para solucio-

nar conflitos educacionais contemporâneos. 

O design é também a conceituação de ideias 

Convívio que nos exige sensibilidade inteligen-

te e inventiva para pinçar conceitos, puxar fios 

e conexões, provocar questões, impulsionar para 

sair das próprias amarras de interpretações re-

ducionistas, lançar desafios, encorajar o levanta-

mento de hipóteses, socializar pontos de vistas 

diversos, valorizar as diferenças, problematizan-

do também para nós o convívio com a arte. Mui-

to mais do que ampliar repertórios com interpre-

tações de outros teóricos, a mediação cultural 

como a compreendemos, quer gerar experiên-

cias que afetem cada um que a partilha, come-

çando por nós mesmos. Obriga-nos, assim, a sair 

do papel de quem sabe e viver a experiência de 

quem convive com a arte (MARTINS, 2006, p.3) 

Como indica Martins, a mediação abrange um 

conhecimento que começa pelo indivíduo, par-

te das suas vivências, opiniões, olhares, primei-

ras sensações e as construídas, valores, por-

quês, dúvidas, entre outros detalhes. Parte do 

conhecimento particular para o conhecimento 

coletivo, amplo, ligado a referências teóricas, 
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1.6 

METODOLOGIAS
PROJETUAIS NO
CAMPO DO 
DESIGN. 

-
 
Seguindo a linha temporal apresentada por 

Queiroz (2016) na sua tese de doutorado, onde 

apresenta as metodologias projetuais como 

materializadas através do emprego de tecno-

logias. Como pondera Fontoura, a união dos 

seus fundamentos, das suas metodologias de 

trabalho, das suas maneiras de interagir na for-

mação da cultura material, das suas maneiras 

de proceder na concepção dos objetos, da sua 

necessidade de conhecimento de tecnologias e 

materiais, parece fazer do design uma ferramen-

ta essencial para o campo educacional (COU-

TINHO; LOPES, 2011). Para começar a entender 

e relacionar o campo projetual do design com 

a educação, é fundamental compreender a im-

portância das metodologias dentro do campo 

do design e de como elas, ao longo do tempo, 

se articulam no processo de ensino. 
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como artistas do que designers. Assim, a aca-

demização das metodologias de produção vi-

sual foram categorizadas e adaptadas para in-

gressar às salas de aula. A delimitação de um 

método facilitou que o design integrasse o 

campo acadêmico das visualidades.

A metodologia é de grande importância para 

o desenvolvimento de um projeto de design. 

Com a adoção de uma metodologia projetual, 

o designer atinge um melhor resultado com 

menor esforço. A metodologia projetual, além 

de indicar o conjunto das operações necessá-

rias e a sua ordem lógica, define as operações 

específicas a serem utilizadas (JOBIM DA SIL-

VA, 2005). Em design, o desenvolvimento de 

um projeto tem dois extremos: o problema e 

a solução. A formulação do problema é fun-

damental para os resultados de um projeto. 

parte das práticas de ensino, os processos e 

metodologias projetuais de design têm início 

nos anos de 1960, através da Ulm. Pelo caráter 

cientificista da escola, diversas metodologias 

foram investigadas e experimentadas quanto 

à sua aplicabilidade para o desenvolvimento 

de produtos. 

Deve-se considerar que a escola Ulm permite 

a institucionalização do conhecimento em de-

sign, ou seja, possibilita que o design se integre 

de maneira formal e estruturada no contexto 

acadêmico e, por conseguinte, seja considera-

da uma área de conhecimento mais consoli-

dada. Parte desse percurso é reconhecer que 

os processos metodológicos anteriores à Ulm 

provinham das escolas de belas artes ou ar-

tes e ofícios com os chamados “artesãos”, que, 

na maioria dos casos, eram reconhecidos mais 
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(2001) compreende criatividade como sendo o 

conjunto de fatores e processos, atitudes e com-

portamentos presentes no desenvolvimento do 

pensamento produtivo. “Criatividade apresenta-

-se por meio da ilusão (produto livremente fan-

tasiável), da invenção (produto exclusivamente 

funcional) e da inovação (produto plenamente 

realizável)” (GOMES, 2001, p.9). Existem pessoas 

que se sentem bloqueadas na sua criatividade 

quando têm que seguir regras projetuais, optan-

do por criarem produtos por tentativa. Assim, 

acabam desperdiçando tempo com a correção 

de erros que poderiam ser evitados se tivessem 

seguido uma metodologia projetual já experi-

mentada (JOBIM DA SILVA, 2005). 

Para o designer, o processo projetual não é ab-

soluto nem definitivo, uma vez que pode ser 

modificado caso se encontrem outros valores 

Antes de procurarmos uma solução, devemos 

fazer uma pesquisa acerca do que já foi fei-

to de semelhante, definir o material mais ade-

quado e definir previamente a utilização exata 

do produto a ser criado. Não é recomendado 

pensar de forma improvisada em design, não 

se deve projetar sem uma metodologia. De-

sign é metodologia. Para Munari (1981), consi-

derado o padre dos processos metodológicos 

projetuais no design, , 

(...) criatividade não significa improvisação sem 

método: dessa maneira apenas se faz confusão 

e se cria nos jovens a ilusão de se sentirem artis-

tas livres e independentes. A série de operações 

do método projetual é feita de valores objecti-

vos que se tornam instrumentos de trabalho nas 

mãos do projetista criativo (p. 21). 

A geração de novas ideias é dada pelas eta-

pas estabelecidas, num processo mental que 

faz crescer a criatividade gradualmente. Gomes 
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para os alunos e orientandos de TCC é utilizar a 

metodologia proposta por Bruno Munari como 

base projetual e intercalar com processos es-

pecíficos de outras áreas e autores do design, 

que também precisam ser abordados durante 

o projeto. Isso tem resultado em uma riqueza 

na construção metodológica final e num me-

lhor entendimento por parte do estudante a 

respeito da necessidade metodológica.

Na visão de Munari, toda metodologia projetu-

al parte de um problema que motiva a investi-

gação e sugestão de novos produtos. A partir 

de um problema, o autor estabelece uma série 

de etapas hierárquicas que vão levar o desig-

ner ao encontro da solução desejada e que 

são recorrentes na maioria das metodologias 

de design encontradas: Definição do proble-

ma; componentes do problema; recoleção de 

objetivos que melhorem o processo. É a criativi-

dade do designer que pode descobrir algo novo 

para o processo quando se aplica a metodolo-

gia certa. “As regras do método não bloqueiam 

a criatividade do projetista, pelo contrário, esti-

mulam a descobrir coisas que poderão ser úteis 

aos outros em novas experiências” (JOBIM DA 

SILVA, 2005, p.27). Diversos designers propõem 

formas metodológicas de desenvolver produ-

tos, dada a importância da metodologia pro-

jetual na concepção de novos produtos. Para 

Araújo (1995), a aplicação de uma gama tão va-

riada de técnicas pode, aparentemente, parecer 

contraditória e pouco prática, mas, numa se-

gunda impressão, percebe-se que essa aparen-

te diversidade esconde alguns novos princípios 

que são de maior utilidade para o design do 

que as metodologias propriamente ditas. Nes-

sa linha, um exemplo que costumo apresentar 
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- Análise de dados: O exame dos dados per-

mite-nos conhecer as soluções anteriores e as 

suas possíveis falhas ou erros. Nesta etapa, Mu-

nari aconselha eliminar os valores estéticos e a 

concentrar-se naqueles que são funcionais;

- Criatividade: Nesta fase, é utilizada a capaci-

dade do designer de criar, inventar ou reinventar 

a solução do problema de uma forma criativa; 

- Materiais e tecnologia: O recolhimento de da-

dos sobre os materiais e a tecnologia que serão 

utilizados para realizar a solução do problema é 

tida em conta;

- Experimentação: O designer pode expe-

rimentar os materiais e técnicas e possíveis 

soluções com esboços ou testes que podem 

ajudar a encontrar uma melhor solução para 

certos objetivos;

dados; análise dos dados; criatividade; ma-

teriais/tecnologia; experimentação; modelo; 

verificação; desenho construtivo e solução. 

Dado que as instâncias que Munari delimita 

são recorrentes em todos os processos me-

todológicos e funcionam como base, torna-

-se importante apresentá-las: 

- Definição do problema: Deve ser claro qual 

é o problema de concepção. Uma vez definido, 

deve ser analisado individualmente e deve-se 

descobrir se há problemas secundários. A par-

tir da definição do problema, podem ser pro-

postas possíveis soluções;

- Recolhimento de dados: Toda a informação 

necessária é recolhida como referência funda-

mental para a concepção, conteúdo e formato, 

para que se possam evitar erros no desenvolvi-

mento do produto;
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. - Modelos: De tal experimentação, podem sur-

gir modelos a partir dos quais se pode fazer um 

teste de verificação. Desta forma, podem tam-

bém ser encontradas diferentes soluções em 

termos de materiais ou técnicas;

- Verificação: Estes modelos devem ser sujei-

tos a verificação para avaliar o seu significado 

e validade. Toda a informação útil será tida em 

conta para tornar um protótipo mais próximo 

da solução final;

- Desenhos construtivos: Nesta etapa, são ela-

borados os protótipos de desenho com base 

em toda a informação recolhida e nos dados 

necessários que proporcionarão uma solução 

para o problema colocado;

- Solução: A solução em si é o trabalho com-

pleto com as respectivas correções efetuadas.
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o percurso da investigação apoia-se nas minhas 

experiências metodológicas em sala de aula no 

período de 2018 a 2020 na Faculdade de Artes 

Visuais na UFG, apresentadas e discutidas no ca-

pítulo 2 e 3. Outro ponto de apoio está no exame 

de experiências de designers dentro das estru-

turas sociais, levantando questões sobre como 

isso interfere na maneira de pensar os proces-

sos metodológicos mais conhecidos. Portanto, 

graças à experiência, essa investigação existe, se 

fundamenta e abre espaço para outras vozes. 

Em geral, o conceito de experiência está intima-

mente relacionado ao conjunto dos sentidos 

(tato, audição, paladar, visão, olfato) e esses, por 

sua vez, interagem com a cognição de um agen-

te. Da perspectiva de Dewey (1959), esse con-

ceito vai além, contribuindo com a instauração 

ou manutenção de hábitos, e se vincula direta-

mente às noções de ações cotidianas que Nilda 

1.7

A EXPERIÊNCIA 
COMO 
FERRAMENTA 
DE CRIAÇÃO DE 
METODOLOGIAS 
PROJETUAIS. 

-
Embora não seja foco da pesquisa aprofundar as 

questões conceituais em torno de “experiência”, 
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artefatos imagéticos como desencadeadores 

de experiências: 

El medio de expresión en el arte no es ni objeti-

vo ni subjetivo, es la materia de una nueva expe-

riencia en que ambos van cooperado de tal ma-

nera que ninguno tiene existencia por sí mismo. 

En ese sentido los agentes que son relevantes 

con el arte no pueden ser sino los “modos de re-

lación- que se proponen en cada obra de arte, 

modos de relación que afectan a la percepción 

y la rearman, que desde su específica codificaci-

ón estética son capaces de alcanzar la organiza-

ción más general de la experiencia infiltrándose 

desde lo más extraordinario a lo más cotidiano, 

transformando el mundo callada y discretamen-

te, sin pretender establecer nuevos catecismos 

que reemplacen a los ya existentes (1934, p.13) 

O autor assinala que não depende da imagem 

para gerar uma experiência no espectador, se-

não da relação que ele pode estabelecer com a 

imagem, o que vai determinar uma verdadeira 

experiência. No caso das experiências didáticas 

Alves (2003) considera relevantes. A educação 

deweyana é fundamentada principalmente na 

experiência de vida do indivíduo, isto é, uma edu-

cação significativa, útil para a ação no cotidiano. 

De acordo com Dewey (1959, p. 354), a experiên-

cia tem como propósito  

delinear os aspectos gerais da Educação como 

o processo por meio do qual os grupos sociais 

mantém sua existência contínua [...] a Educação é 

o processo da renovação das significações da ex-

periência, por meio da transmissão acidental em 

parte, no contato ou trato ordinário entre os adul-

tos e os mais jovens, e em parte intencionalmente 

instituída para operar a continuidade social. 

Portanto, a educação deweyana é uma educa-

ção para a vida na vida, ou seja, o aluno não se 

educa para viver, ele vive educando-se. É uma 

educação não conteudista, mas pragmática. Na 

continuação, cito Dewey para estabelecer um 

parâmetro de relação entre a cultura visual e os 
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Existem experiências que não são educativas. 

Uma experiência é anti-educativa quando tem o 

efeito de deter ou perturbar o desenvolvimento 

de outras experiências. Isto acontece frequente-

mente em escolas tradicionais, nas quais o ele-

mento perturbador, como indica o autor, não é 

a ausência de experiências, senão seu imutável 

e errático caráter (DEWEY, 1967). São essas ex-

periências, positivas ou negativas, que nos per-

mitem questionar as estruturas e metodologias 

empregadas no processo projetual de ensino 

de design. São elas que contribuem para poder 

melhorar as experiências de futuros professores, 

alunos e colegas do campo. 

Essa tese de doutorado apresenta dois aponta-

mentos. O primeiro refere-se às minhas experiên-

cias metodológicas cotidianas em sala de aula e 

aos resultados obtidos que serão apresentados 

no próximo capítulo. O segundo apontamento 

imagéticas no ensino de design, é o aluno que 

vai ser desafiado a se posicionar e gerar uma 

crítica em relação ao que ele está visualizando 

e de que maneira isso se relaciona com seu co-

tidiano, com o que ele estuda, com a maneira 

em que ele aprende. 

Por esse motivo, Dewey reforça a necessidade de 

construir processos e materiais com base na fi-

losofia da experiência, já que, para ele, a unidade 

fundamental da nova pedagogia encontra-se na 

ideia de que existe uma íntima e necessária re-

lação entre os processos da experiência real e a 

educação. Contudo,  

a crença de que toda autêntica educação se efe-

tua mediante a experiência não significa que to-

das as experiências são verdadeiras ou igualmente 

educativas. A experiência e a educação não po-

dem ser diretamente equiparadas uma a outra 

(DEWEY, 1958, p.22) 
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tem a ver com as experiências dos designers 

dentro das estruturas sociais, como isso interfe-

re na maneira de pensar o processo metodológi-

co e como a cultura visual pode nos apresentar 

ferramentas conceituais para nos apropriarmos 

dos recursos metodológicos. O segundo tópico 

será apresentado na sequência.
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A “virada cultural” proposta pelos Estudos Cul-

turais analisa as práticas sociais e as suas rela-

ções como modos de gerar significado. Nos dias 

de hoje, especialmente no campo de estudos da 

imagem e dos processos metodológicos imagé-

ticos, não se pode pensar na experiência social 

sem discutir os sentidos e significados das ima-

gens. Os Estudos Visuais foram impulsionados 

pelo que Mitchell (2009) denominou em sua 

obra Teoría de la Imagen como “virada pictórica”. 

A aproximação dos Estudos Visuais com os Es-

tudos Culturais deve-se, dentre outros fatores, 

à compreensão da cultura como um campo 

de diferenças e lutas sociais que reproduz um 

espaço de conflito de práticas de representa-

ção com os processos de formação e reforma-

ção de grupos sociais. Busca-se compreender, 

então, como os artefatos discursivos visuais 

1.8 

A CULTURA 
VISUAL COMO
FERRAMENTA
DE ENSINO: 
UMA PRÁTICA
PRESENTE E 
IMPERCEPTÍVEL.

-
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como estereótipo natural (KNAUSS, 2008). En-

tretanto, ao mesmo tempo em que a imagem 

desvincula-se do analogismo direto ao seu ob-

jeto, decodifica-se e ressignifica-se a partir de 

novos contextos e valorações culturais. 

As imagens são concebidas como táticas de 

poder empregadas por setores sociais numa 

luta pela legitimação de valores e crenças. Por 

esta razão, é importante pensar um ensino de 

artes e design em diálogo com a cultura visu-

al de maneira que possibilite a formação de ci-

dadãos com um pensamento crítico. É claro o 

impacto de uma cultura de consumo numa so-

ciedade assoberbada que não sabe lidar com 

os impulsos imagéticos e a proliferação de ima-

gens possibilitadas principalmente pela mani-

pulação das mídias de comunicação em mas-

sa. As imagens, em geral, oferecem valores de 

participam e constroem os diferentes grupos 

sociais que configuram a vida das pessoas. Mi-

tchell (2009) mostra como o estudo do cam-

po visual é transformado pelas diversas possi-

bilidades de ação do espectador (o olhar, o fixar 

do olhar, as práticas de observação, de vigilância, 

de prazer visual), as quais podem ser tão proble-

máticas quanto às várias formas de leitura (deci-

fração, decodificação, interpretação etc.). 

Na proposta da “virada pictórica” de Mitchell, na 

década de 90 do século passado, ganha des-

taque a expressão “virada visual”, cunhada por 

Martin Jay (1993) ao questionar o papel do vi-

sual na formação do sujeito. Para o autor, refletir 

sobre a técnica e, sobretudo, sobre as culturas 

da imagem é fator decisivo para caracterizar a 

construção discursiva, textual ou institucional de 

imagens, derrubando o que ainda possa existir 
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taurar a continuidade entre as formas refinadas 

e intensas da experiência, as obras de arte, o de-

sign, a cultura visual como um todo e os acon-

tecimentos que constituem a experiência coti-

diana. Devemos contemplar todos os artefatos 

geradores de experiências estéticas, incluindo 

as belas artes, artes populares e objetos presen-

tes na cultura popular e na cultura de massas. 

A partir da minha experiência no desenvolvimen-

to de material didático para educação a distân-

cia (2014-2018), considero que, atualmente, uma 

mudança do currículo nos espaços acadêmicos 

e as possibilidades tecnológicas que ajudam na 

inclusão social marcam o caminho em direção 

a novas ferramentas ou técnicas que permitam 

refletir sobre questões interdisciplinares a partir 

da utilização das imagens na sala de aula. Nes-

se momento, devemos pensar que os processos 

mercado, marcadas principalmente por crenças 

sociais convencionais (estereótipos), em que a 

principal mensagem é consumir os bens e ser-

viços sociais que possibilitem a nossa felicida-

de e estabilidade social (DUNCUM, 2011). 

Nesse contexto, ressurge com força o papel da 

educação com base na cultura visual para a 

formação integral das pessoas e para a cons-

trução da cidadania. O desenvolvimento da 

capacidade criativa, do pensamento abstrato, 

da autoestima, da disposição para aprender 

ou da capacidade de trabalhar em equipe en-

contram na educação nas artes uma estraté-

gia potente (MIRANDA, 2012). 

Como foi mencionado anteriormente, Dewey 

(1934) nos permite refletir a respeito da nossa 

tarefa como educadores, que consiste em res-
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. 

metodológicos projetuais que integram o cam-

po do design e suas práticas educacionais são, 

na sua maioria, um conjunto de imagens que se 

articulam para estabelecer relações entre o pro-

fessor e o aluno, o estudante e o conhecimen-

to, o educando e suas experiências cotidianas. 

Por que destacar principalmente os processos 

projetuais de ensino do design? Porque o cam-

po do design e suas práticas se fundamentam 

por meio da existência de imagens. Quando nos 

adentramos nos processos metodológicos para 

desenvolver imagens, compreendemos melhor 

a relação do sujeito com as construções imagé-

ticas. Pesquisar e refletir a respeito das práticas 

do design na sala de aula nos permite pensar em 

como estamos preparando as mentes criadoras 

dos recursos visuais que, no futuro, terão o po-

der de comunicar, persuadir, manipular, ensinar e 

nos fazer acreditar no que vemos. 



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual97

-
CAPÍTULO 2
EXPERIÊNCIAS, DINÂMICAS E DIÁLOGOS ENTRE 
METODOLOGIAS PROJETUAIS DE DESIGN, ENSINO, 
ARTE E CULTURA VISUAL. 
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2.1

CONTEXTUALIZANDO 
O CURSO DE 
BACHARELADO 
EM DESIGN GRÁFICO 
DA	FAV/UFG. 

-

Aqui é apresentado o curso de Design Gráfico da 

FAV/UFG, sua estrutura curricular e disciplinas. 

Também, o desenvolvimento das metodologias, 

aplicação e experiências pessoais no espaço 

áulico, potencialidades, repetições e ausências, 

perspectivas, descobrimentos e análise dos re-

sultados obtidos em cada uma das situações. 

Como mencionado anteriormente, após ter pas-

sado num concurso como professor substituto 
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e com domínio das práticas metodológicas de 

projetos, vinculados sempre às áreas gráficas, 

em mídias analógicas e digitais. 

[...] O curso explora recursos de expressão gráfi-

ca por meio de disciplinas como ilustração, de-

senho, fotografia, gravura etc. No que tange à 

inovação, o curso atua na pesquisa e desenvol-

vimento de projetos em novas tecnologias de 

informação e comunicação, oferecendo possi-

bilidades de realização de pesquisas, estágios e 

participação em projetos de extensão em áreas 

como interfaces gráficas, tecnologias assistivas, 

games, entre outros. 

Quanto à metodologia, o curso possui uma ma-

triz centrada em projetos em que o aluno de-

senvolve práticas nas diversas áreas de atua-

ção do designer gráfico, como design editorial, 

embalagens, sinalização ou identidade visual, 

por exemplo. 

[...] Design é uma área dinâmica em constante 

evolução. O designer gráfico se caracteriza pela 

busca de soluções de comunicação visual em 

suportes impressos e digitais tendo em vista 

os aspectos estéticos, funcionais, ergonômicos, 

para o curso de Bacharelado em Design Gráfico 

da FAV/UFG para exercer nos anos de 2018 e 

2019, me propus a levar alguns conceitos desen-

volvidos e estudados ao longo do mestrado e 

doutorado em Artes e Cultura Visual para o 

espaço áulico do curso de design. Para isso, 

o meu ponto de partida foi uma pesquisa a 

respeito do currículo que atualmente possui o 

curso de design gráfico: Carga horária, áreas 

de atuação, equipe docente, estrutura edilícia, 

dentre outras informações. 

Criado em 1992 como uma habilitação no Cur-

so de Artes Visuais da FAV, o curso de Design 

Gráfico tem buscado acompanhar, por meio de 

reformas curriculares anteriores, as transforma-

ções econômicas e sócio-culturais da região. 

Segundo o site oficial da FAV/UFG (2019),  

o curso de Design Gráfico da UFG proporciona 

a formação de um profissional criativo, inovador 
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núcleo comum de 384h., um núcleo específico 

obrigatório de 1.760h., um núcleo específico op-

tativo de 256h. e um núcleo livre de 160h. Além 

disso, o aluno precisa obter 210h de atividades 

complementares, o que deixa a carga total de 

horas do curso em 2.770h. Apresenta-se a seguir 

a estrutura curricular do curso, baseada principal-

mente na articulação de módulos teórico-práti-

cos que se assemelham às grades curriculares 

das escolas alemãs de design da década de 1950, 

mas contam com alterações e adequações às no-

vas tendências de ensino e necessidades que o 

mercado de design gráfico exige. 

simbólicos, sociais, ecológicos e econômicos. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 2019) 

Dentro das áreas de atuação apresentadas pelo 

curso, o design transita entre a criação de Identi-

dade Visual, Design de Embalagens, Sinalização 

de Ambientes, Design Editorial, Design de Inter-

faces, Gestão de Imagem etc. O mercado que 

absorve o designer se encontra nos espaços 

que buscam na comunicação visual um dife-

rencial competitivo ou mesmo um definidor de 

sua identidade. Escritórios de design, agências 

de publicidade, emissoras de TV, produtoras de 

vídeo e cinema, empresas de inovação tecno-

lógica, editoras, empresas de médio e grande 

porte, públicas e privadas, compõem o cenário 

de atuação profissional do designer. 

Seguindo as informações proporcionadas pelo 

site oficial da FAV/UFG, o curso conta com um 
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Imagem 6 – Programa do curso de Design Gráfico da FAV/UFG. 

Fonte: Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, 2020.
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sobre a maneira de apresentar trabalhos, datas, 

bibliografias e variáveis metodológicas. Tam-

bém entendo que pessoas que integram a co-

munidade acadêmica podem estar de acordo 

ou não com meus processos. Mas, consideran-

do como esse segmento é denominado, tudo é 

questão de linhas e estilos. Estilos de escrita, de 

fala e conteúdos. 

O ponto de partida no desenvolvimento das 

minhas metodologias e dinâmicas de ensino 

no design demarcam uma maneira pessoal de 

perceber algumas questões e prática de ensino 

que resultaram nessa pesquisa. O design, par-

ticularmente o design gráfico, é um espaço do 

conhecimento denominado por alguns autores 

como frágil e pouco regulamentado (LEDES-

MA, 2005). É recorrente ouvir que pessoas sem 

preparação nenhuma exercem com liberdade 

2.2 

LINHAS E 
ESTILOS. 

-

Como a maioria dos professores, estou cons-

tantemente tentando apresentar e proporcio-

nar novos pareceres, experiências e ferramen-

tas para meus alunos. As maneiras e formas são 

de total discussão dentro e fora da sala de aula. 

Tenho o hábito de conversar com meus alunos 
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Gestalt (GOMES J., 2004), estudos morfológi-

cos (BONSIEPE G., 1984), semiótica (PEIRCE S., 

1997), ergonomia (BAXTER M., 1998), tipografia 

(LUPTON E. 2006), tecnologias de impressão 

(BAER L., 2005) etc. 

Nas minhas aulas, costumo desenvolver pro-

postas teóricas e práticas que tentam asseme-

lhar-se, dentro das possibilidades, ao ambien-

te profissional de trabalho do designer gráfico. 

Normalmente, os escritórios de design possuem 

equipes interdisciplinares que requerem conhe-

cimentos e habilidades de vários profissionais, 

tanto do design quanto de outras áreas do co-

nhecimento. Da mesma maneira, os trabalhos 

práticos que envolvem as metodologias pro-

jetuais na sala de aula, frequentemente, estão 

marcados por equipes que se articulam para 

resolver um problema de comunicação. Para 

e produzem conteúdos na falta de um órgão 

que regule a atividade do designer, o que nos 

leva a problemas com os clientes, na credibi-

lidade, em relação a quanto o nosso trabalho 

vale (em dinheiro) e, pior ainda, ao fato de colo-

car em dúvida se a pessoa é capacitada ou não 

para realizar o projeto em questão. É necessário 

compreender a importância de uma formação 

específica em design que diminua a margem 

de erro de comunicação. Apesar dos conflitos 

entre belas artes e artes aplicadas (ARCHER. M., 

2001), historicamente, o design gráfico tem es-

tado vinculado às áreas artísticas. Consideran-

do-se que é uma profissão que possui um alto 

caráter subjetivo, no entanto, suas bases são to-

talmente científicas e comprováveis a partir da 

pesquisa. Exemplo disso são as teorias da co-

municação e da persuasão (McLUHAN M., 1969), 

estudos a respeito das cores (HELLER E. 2013), 
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ção, uma desconexão entre o ambiente acadê-

mico e o profissional. Isso não é um fator iso-

lado. Avila, Moraes e Eloi (2013) na pesquisa 

Transição Universidade-Mercado: Expectativas 

e realidade profissional de discentes de Admi-

nistração da UMESP narram situações similares 

e afirmam que “a formação na universidade não 

garante uma boa posição no mercado de tra-

balho, em razão de um suposto descompasso 

entre aprendizagem e prática” (AVILA, A. D. S.; 

MORAES, C. Z.; ELOI, C. B. G., 2013, p. 70). Os alu-

nos saídos das instituições de ensino terciário 

e, particularmente do curso de Design Gráfico, 

possuem uma grande dificuldade para articular 

ou gerenciar o trabalho no ambiente profissio-

nal. Eles são despreparados para lidar com os 

múltiplos trabalhos que são solicitados pelos 

escritórios de design, possuem problemas para 

respeitar e trabalhar com prazos, exigências, 

isso, os integrantes das equipes devem pes-

quisar, desenvolver e projetar soluções. Alguns 

deles têm mais facilidade para determinadas 

etapas do processo, como a pesquisa e a co-

leta de dados e informações, outros possuem 

mais habilidades com a projeção de soluções 

ou mediação com software. Contudo, são todos 

essenciais nesse processo que convida o estu-

dantes a desenvolver capacidades que podem 

ir desde encontrar uma etapa do processo onde 

ele ou ela se identifique e se sinta confortável 

ou, pelo contrário, uma situação que o ponha 

à prova e o desafie a realizar tarefas inusitadas 

que supõem a presença de metodologias inter 

e transdisciplinares (SUANNO M., 2015).

Particularmente, coloco muita ênfase nessas 

instâncias projetuais porque percebo, a partir 

da minha experiência de formação e de atua-
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dero que a cultura visual consegue contribuir 

trazendo temáticas, problemáticas e visualida-

des do cotidiano com o qual o aluno pode ser 

colocado à prova, entendendo como lidar e se 

articular em tempos e prazos determinados. 

Outro questionamento que encontro com re-

corrência é a mudança de prazos ou a possibi-

lidade de escolha de equipes em sala. Sempre 

que posso, deixo-os escolherem, mas existem 

aquelas situações onde não conseguimos ar-

ticular e devo inserir alunos nas equipes. Isso 

produz um desconforto enorme nas equipes 

montadas originalmente e no estudante que é 

inserido posteriormente. Em particular, explico e 

reforço que muitas vezes no ambiente profissio-

nal eles encontrarão equipes complexas, onde 

poucos conhecem o colega de trabalho, mas 

que isso não pode ser impedimento para desen-

atingir metas, sair da zona de conforto, dentre 

outras coisas. 

Recorrentemente escuto estudantes recla-

mando dos múltiplos trabalhos das várias dis-

ciplinas. Pouco sabem eles que, nos escritórios 

profissionais, devem articular de cinco a dez 

projetos por semana. Poucas vezes o clien-

te ou coordenador aceitará uma mudança na 

data de entrega ou repensará os prazos. Exis-

te a diferença entre o mercado e o local de 

estudo, ninguém nega, mas, ao meu entender, 

o espaço da aula necessita de se transformar 

em uma simulação do espaço profissional. Se-

não, podemos acabar enganando o aluno com 

fantasias sobre o local de trabalho ideal, que 

sabemos existir, mas que não se apresentam 

da mesma maneira e com a mesma facilidade 

como oportunidade para todos. Aqui, consi-
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Tendo apresentado alguns problemas enfren-

tados como design gráfico, com exercício pro-

fissional na área há mais de seis anos e como 

atual professor e pesquisador do campo das ar-

tes e cultura visual, apresento  a partir de agora 

cinco experiências de sala de aula elaboradas 

a partir da interseção com o campo da arte e 

da cultura visual que vão desde a revalorização, 

apropriação e ressignificação de materiais au-

diovisuais e gráficos até a utilização de recursos 

de luz e experiências de apropriação espacial. 

Entendendo que “as escolhas feitas ao longo 

dos processos de ensinar e aprender também 

integram as dinâmicas de transformação dos 

cenários culturais” (MARTINS, 2014, p. 22) nos 

quais os alunos do design gráfico possuem vi-

tal importância. 

volver um projeto. O mesmo acontece com os 

prazos de apresentação dos projetos. No início 

da disciplina eu explico a importância de atingir 

os prazos para não gerar situações complexas. 

Na minha perspectiva, criar um auto geren-

ciamento de projetos, tempo, atividades coti-

dianas e responsabilidades políticas, sociais 

e éticas é essencial para a construção de um 

cidadão capaz e responsável que consiga se 

articular e defender seu talento e, em conse-

quência, seu trabalho. É claro que o mercado 

é cada vez mais hostil e que nunca consegui-

remos preparar os alunos totalmente para seu 

ambiente de trabalho, mas acredito que quan-

to mais ferramentas nós possamos outorgar-

-lhes, mais conseguiremos conversar com eles 

e menor será o impacto posterior. 
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2.3 

ENSINO 
DE DESIGN: A 
ESCRITA FEITA 
IMAGEM.

-

Quando aprovado para ministrar a disciplina de 

Gestão do Design (32 horas) do último ano do 

curso de Design Gráfico da FAV-UFG, come-

cei a pensar em metodologias ou dinâmicas de 

Imagem 7 e 8 – Trabalhando composição tipográfica com                                                                                                                       

os alunos a partir do uso da luz negra.                                                     

Fonte: Fotografias disponibilizadas pelo evento Seintegra 2018 da FAV/UFG.
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qual se originavam os debates. Os processos 

avaliativos da disciplina foram realizados atra-

vés da apresentação de um portfólio, pesquisa 

de contratos e regulamentação, currículo pes-

soal e de um artigo de, no mínimo, cinco páginas, 

onde eles trabalhassem e problematizassem al-

gumas das temáticas que seriam apresentadas 

nas aulas. O portfólio, contrato e currículo fo-

ram trabalhos de caráter individual e os artigos 

podiam ser realizados em pares ou de forma 

individual. As condições para a apresentação 

e desenvolvimento dos trabalhos foram apre-

sentadas no primeiro dia de aula e o resultado 

final foi entregue na penúltima aula da discipli-

na. Os alunos dispuseram de 15 semanas para 

desenvolver esses quatro trabalhos de manei-

ra impressa e digital, o que demandava uma 

adaptação aos suportes e uma articulação dos 

sala específicas para os alunos do último perí-

odo. A disciplina propõe apresentar situações 

de gestão e gerência do trabalho de design 

com vistas ao campo profissional. Tendo em 

vista algumas problemáticas colocadas ao iní-

cio desse capítulo, desenvolvi um cronograma 

baseado em temáticas provocativas e comecei 

a designar para cada aula um título e algumas 

imagens alusivas. Os estudantes contaram com 

uma bibliografia específica composta por arti-

gos curtos, entrevistas e vídeos de profissionais 

debatendo a respeito do campo. As referências 

eram lidas e visualizadas de maneira livre, po-

rém, eram essenciais para desenvolver um de-

bate contundente em cada aula. Excetuando 

duas aulas específicas, nunca fiz uso de slides 

explicativos, apenas do quadro onde colocava 

a temática que seria tratada no dia e a partir da 
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e tópicos que os alunos sugeriram e que eu 

considerei muito interessantes. 

Aula: Apresentação e dinâmica                                                         
do campo de jogo. 

Na primeira aula, além de apresentar tópicos e 

trabalhos inerentes à disciplina, conversamos 

a respeito da definição de campo do conheci-

mento. Para isso, recuperei as noções de cam-

po de Pierre Bourdieu, sendo este uma “estru-

tura das relações objetivas entre os diferentes 

agentes” (BOURDIEU, 2004, p. 23). Bourdieu 

explica essa definição realizando uma metáfo-

ra com um jogo de tabuleiro. Decidi, então, le-

var para a sala um jogo de tabuleiro complexo 

que representava o campo com seus respectivos 

agentes, colegas e concorrentes da área, regras 

tempos, já que não teríamos fases prévias de 

apresentação. Eles deveriam gerenciar o tem-

po para não deixar tudo para última hora. Ao 

longo dessas 15 semanas, os educandos conta-

ram com aulas específicas de orientação. 

As temáticas escolhidas para trabalharmos em 

sala procuraram sempre provocar o aluno. Ques-

tões que estão no imaginário do designer, mitos 

e verdades que assolam a profissão. Situações 

“tabu” ou problemáticas referentes a questões 

próprias do ensino, da grade curricular, do modo 

de ensino, do mercado de trabalho, da falta de 

um órgão regulador da profissão, das vanta-

gens e desvantagens do trabalho como em-

preendedor individual ou do trabalho por con-

trato em empresas, campo de pesquisa, tarifas, 

relações empregatícias, contratos, portfólios e 

currículos. Listei algumas das aulas, dinâmicas 



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual110

Imagem 9 – Metáfora a respeito do campo do design                               

a partir do tabuleiro instável.

particulares de ação e movimento. Por baixo do 

tabuleiro, coloquei alguns objetos, deixando-o 

numa posição instável e desconfortável. Isso dei-

xava a brincadeira ainda mais complexa, porque, 

por momentos, os peões caíam e produzia-se um 

mal-estar e comentários como “não é possível 

brincar desse jeito”, “como podemos brincar se 

tudo é instável?”, “a situação está beneficiando 

só eles, não é justo para o resto”. Se o leitor lem-

bra, no início desse apartado, comentei sobre a 

instabilidade e complexidade que o campo do 

design gráfico possui por não estar legitimado 

nem regulamentado nas suas bases. Portanto, 

a exemplificação permitiu produzir uma relação 

direta com a realidade que o design atravessa. 

Partindo desse eixo que trazia dúvidas e des-

conforto é que começamos a desmembrar, ao 

longo das aulas da disciplina, o porquê do nos-

so campo estar na atual situação. 
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- Debatemos sobre a desvalorização do traba-

lho por causa da falta de oportunidades para a 

apresentação verbal dos conceitos e procedi-

mentos utilizados para desenvolver os projetos, 

e a carência de um espaço para treinar e apren-

der a realizar isso. 

- Outro tópico abordado foi o porquê de algu-

mas pessoas considerarem a profissão de desig-

ner gráfico como hobbie. Quais são os parâme-

tros que as pessoas empregam para indicar isso? 

Aula: “Meu sobrinho também faz 
logo e não me cobra” 

A aula foi intitulada com uma frase muito recor-

rente no cotidiano do profissional de design. O 

objetivo era de provocar e convidar os alunos 

para refletir a respeito da defesa do trabalho 

Aula: Design vs. Designers. 

No início da aula foi apresentada a pauta Design 

vs. Designers e provoquei os alunos perguntan-

do: Por que colocaríamos os profissionais con-

tra o campo de profissão que exercem? Essa 

pergunta abriria o debate para a auto sabota-

gem dos profissionais e a falta de regulamenta-

ção da área. Isso desencadeou outros questio-

namentos que, em alguns dos casos, os alunos 

materializaram em artigos. A continuação é 

apresentados os principais tópicos da aula:

- Problematizamos a autossabotagem do tra-

balho do designer. Por que alguns profissionais 

cobram valores diferentes aos sugeridos pelos 

tarifários institucionais? Por que diminuímos o 

preço do trabalho desenvolvido quando o clien-

te não está disposto a pagar? 
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Aula: Posso viver do design? 
(Aula com um convidado profissional). 

Convidei um colega profissional da área que 

exerce atualmente na modalidade de microem-

preendedor individual (freelancer1) e, ao mes-

mo tempo, trabalha numa empresa. Com anos 

de experiência, ele trabalha em diversas áreas 

do design gráfico e participa de um coletivo de 

projetos. Solicitei que os alunos pensassem em 

perguntas para realizar ao nosso convidado, 

que comentou suas experiências e vivências 

nos diversos espaços. Os alunos se sentiram à 

vontade para indagar sobre questões que iam 

da remuneração até a criação de coletivos e 

vínculos empregatícios. 

1- Quem trabalha com frequência por conta própria, oferecendo seus 

serviços profissionais, sem qualquer vínculo empregatício, e é remu-

nerado por tarefa, por trabalho apresentado. 

profissional a partir do conhecimento adquiri-

do e das experiências projetuais. A dinâmica de 

sala foi a seguinte:

- Os alunos apresentaram em equipes um tra-

balho projetual feito anteriormente, simulando 

a exposição de um projeto para uma empre-

sa ou cliente específico. Conversamos sobre as 

maneiras de apresentar e a necessidade de jus-

tificar as decisões tomadas a partir dos concei-

tos apreendidos. 

- Eles chegaram à conclusão de que, sem fun-

damentos, sem sustentação, não conseguem 

defender a qualidade do trabalho e as horas 

dedicadas aos projetos. As pessoas indicam 

que seu parente é capaz de realizar o mesmo 

trabalho que o profissional do design gráfico 

num contexto de trabalho informal, o  que gera 

a desvalorização do conhecimento. 
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Até aqui, apresentei alguns tópicos e dinâmicas 

que formam parte da metodologia desenvolvi-

da para a disciplina baseada em conversações 

temáticas específicas direcionadas e orienta-

das. Partindo agora para o acompanhamento 

e resultados dos trabalhos realizados, quero co-

mentar e destacar algumas situações que con-

sidero riquíssimas e motivadoras a nível pesso-

al e acadêmico para toda a comunidade. Como 

comentei logo no início, um dos trabalhos finais 

para a conclusão da disciplina era apresentar um 

artigo que problematizasse alguma das ques-

tões abordadas ao longo das aulas, e me encon-

trei nas orientações com várias situações parti-

culares, dentre elas, a que narrarei a continuação.

[Ex.1] Porque designers precisam escre-

ver? Esta foi uma das perguntas que me veio à 

mente quando por duas tardes seguidas, fiquei 

literalmente olhando por horas em meu compu-

Posteriormente, a sala foi dividida em duas áre-

as, uma que devia defender o trabalho como 

empreendedor individual e outra que devia de-

fender a posição de trabalho dentro de uma 

empresa. Apareceram ideias muito interessan-

tes que compreendem a reforma tributária, 

sistemas de aposentadoria, horas de trabalho, 

conectividade e contato com o cliente, salário 

fixo e salário móvel. Surgiram conversações ex-

tremamente enriquecedoras nas quais partici-

pei como mediador junto com o convidado. Os 

alunos finalizaram a aula elogiando o fato de 

termos tirado tantas dúvidas em relação com 

os dois sistemas nos quais os designers podem 

se ver envolvidos profissionalmente. Afinal, eles 

conseguiram voltar para casa obtendo respos-

tas para uma grande questão que assombra a 

nossa profissão: A possibilidade de viver e se 

sustentar a partir do design.
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[Ex.2] É notório que a escrita faça parte do 

design, ler e escrever é fundamental para a 

realização de qualquer projeto. Não se faz um 

projeto apenas sentado na frente de um compu-

tador e com algumas rápidas e poucas idéias na 

cabeça, vá apressadamente abrindo uma pran-

cheta e traçando algumas formas. E mesmo que 

seguindo por este caminho se realize algo, não 

se pode fugir da escrita. Palavras terão que es-

clarecer seu trabalho, por mais auto-explicati-

vo que ele possa ser

[...] Escrever deveria ser um exercício que tería-

mos que ter todos os dias, quem sabe desde a 

infância, quem sabe desde que aprendêssemos a 

escrever as primeiras palavras e incentivado por 

nossos pais, colocássemos no papel, por exem-

plo, coisas que aconteceram ao longo do dia. 

Isso poderia fazer muita diferença se pensar-

mos em longo prazo, chegando até a Faculda-

de tendo como rotina a escrita sendo exercida 

desde criança. 

[...] Pensando um pouco mais e trazendo para a 

realidade do meu curso, talvez pudesse ser algo 

cobrado nas Faculdades de Design, a partir do 

tador, para um documento em branco e sem tí-

tulo, pensando no que poderia escrever para um 

artigo da Faculdade. Depois de muito pensar, e 

me perguntar o porquê não vinha nenhuma idéia 

em minha cabeça, às 18h33, de uma sexta-feira, 18 

de maio, finalmente me veio algo: “Porque não 

escrever sobre a dificuldade de colocar as pa-

lavras para fora”. (BARBOSA, 2018, p. 2) (grifos 

nossos)

Dessa maneira começa o artigo desenvolvido 

pelo aluno, que ao longo de várias aulas me co-

mentou da sua dificuldade em escrever, partin-

do da problemática de que, ao longo do cur-

so de design gráfico, não se produziam muitos 

textos e que ele não considerava que suas pa-

lavras tivessem valor para um artigo científico. 

Claramente, me senti identificado pelo relato do 

aluno e convidei-o a refletir a respeito de tudo 

isso. Recupero aqui algumas linhas do trabalho 

dele que considero relevantes: 
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É preciso desconstruir a ideia de escritores le-

trados e dogmáticos acadêmicos. Todos temos 

algo para dizer, podemos coincidir ou discordar, 

pode ser do nosso agrado ou pode nos parecer 

superficial, mas outorgar o espaço da palavra 

aos alunos é o primeiro passo para ajudar na 

construção de um raciocínio livre e plural. Valo-

rizo o relato do meu aluno como futuro profis-

sional, não só porque ele já começa a refletir e 

identificar as dificuldades, mas, principalmente, 

porque cobra da instituição de ensino respos-

tas e mudanças. 

Além do artigo aqui citado, houve vários traba-

lhos interessantes que abordaram, por exemplo, 

a importância dos movimentos estudantis no 

contexto acadêmico e como tal problemática 

reflete-se no campo profissional. Outro trabalho 

aprofundou a comparação da maneira metódi-

segundo semestre e sucessivamente nos de-

mais. Pois não adianta trabalhar de forma clara, 

aplicando uma metodologia, seguindo todos 

os passos para realizar um bom projeto para o 

seu cliente, ou algum trabalho dentro da Facul-

dade, se você não souber defender sua idéia 

e argumentar o desenvolvimento do trabalho. 

Será a escrita que moldará sua justificativa na 

defesa de uma apresentação de projeto. (BAR-

BOSA, 2018, p. 4). (grifos nossos)

O aluno percebe uma carência dentro das me-

todologias projetuais e dinâmicas em sala de 

aula, uma carência dentro da grade curricular 

do curso que reflete diretamente no ambiente 

profissional e no fortalecimento e legitimidade 

do campo do design gráfico. Ele, como sujeito 

que vivencia o dia a dia do curso, encontra-se 

em uma posição privilegiada para comentar a 

respeito. Reforço aqui a necessidade de deixar-

mos os estudantes comentarem, narrarem ex-

periências e escreverem sobre tais inquietações. 
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ca de pensar e planificar o Kung Fu em relação 

ao projetar do designer gráfico. Vários artigos 

trabalharam os desafios de ser freelancer no 

contexto atual de trabalho a partir das reformas 

trabalhistas e o novo sistema de aposentado-

ria. Tivemos também trabalhos que desvelaram 

problemáticas no currículo de ensino, carên-

cia de disciplinas técnicas como ilustração e 

fotografia. Nesse momento, me encontrava na 

missão de poder disponibilizar e proporcionar 

um espaço para todo esse conteúdo. Por isso, 

buscamos parceria com outros docentes para 

desenvolver um seminário de design que pro-

porcionasse um espaço de exposição e publi-

cação digital dos trabalhos dos alunos e gra-

duados do curso. 
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sala de aula de forma preconceituosa e desmo-

tivados. A necessidade de desconstruir ou pro-

curar novas metodologias de ensino de história 

nas escolas de ensino fundamental e médio é 

urgente e necessária. 

O planejamento das disciplinas históricas sem-

pre foi marcado pela carga teórica. Minha pre-

ocupação sempre foi de que os alunos pudes-

sem visualizar, no trabalho deles, os processos 

históricos que levaram o design ao que é na 

atualidade. Compreender que, se hoje eles es-

tudam as linhas de pensamento, composição, 

regras e avanços científicos do design gráfico, 

isso só é possível porque, antes deles, movimen-

tos, pesquisadores, escolas e eventos refletiram 

sobre a maneira de pensarmos e visualizarmos 

o campo do design. Além disso, compreender 

3.4 

HISTÓRIAS 
PROJETUAIS.

-
 
Ao longo do ano 2018, ministrei as disciplinas de 

História do Design (2018.1) e História do Design 

Gráfico (2018.2), ambas de 64 horas cada. Ge-

ralmente, quando se inicia uma disciplina com a 

palavra “história”, a maioria dos alunos chega à 
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Imagem 10 – Linha temporal apresentada para os alunos                     

da disciplina de História do Design.

que essas mudanças ideológicas e científicas 

foram desencadeadas, em muitos dos casos, 

por avanços tecnológicos, momentos de crises 

econômicas, tensões e conflitos internacionais, 

dentre outras coisas. 

Basicamente, propus ao longo da disciplina um 

percurso pelos movimentos artísticos e de de-

sign iniciados de 1860 a 1990. Apresentei mo-

vimentos como Art and Crafts, Art Noveau, Art 

Decó, as vanguardas européias e sua chegada 

no continente americano, a escola da Bauhaus, 

Ulm, surgimento do Pop Art e Grunge, Tropi-

calismo brasileiro e Filete portenho argentino, 

dentre outros movimentos latinoamericanos, 

cada um de uma particular percepção cultural, 

econômica, política e artística. 
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sempre que o aprendiz consegue se apro-

priar dos recursos de design daquele perío-

do, ele está se dispondo a compreender em 

qual contexto histórico, político e social foi 

desenvolvido e empregado, quais foram as 

tecnologias que facilitaram essa prática e por 

quê. Portanto, meu foco enquanto professor 

na proposição de trabalho foi fazer com que 

os estudantes conseguissem se apropriar dos 

recursos dos movimentos na linha do tempo 

para realizar uma releitura de uma peça de 

design específica. Como seria um perfume 

do ano 2018 se ele recuperasse caracterís-

ticas do movimento Pop Art? Como visuali-

zaríamos uma revista ou publicação editorial 

no ano de 2019 se considerássemos as linhas 

políticas da Tropicália brasileira? Considerando, 

por exemplo, que a Tropicália foi um movimen-

to ideológico artístico surgido no período da                                                 

A disciplina teve a seguinte metodologia: Eram 

apresentados de dois a três movimentos es-

pecíficos correspondentes ao mesmo perío-

do e, posteriormente, os alunos escolhiam um 

deles para desenvolver peças contemporâne-

as de design como, por exemplo, embalagens 

de produtos, artes de capa, folders, sistemas 

de comunicação etc. As propostas eram apre-

sentadas de maneira oral, empregando recur-

sos imagéticos (slides, vídeos etc.), um painel 

infográfico e um relatório escrito narrando os 

processos e decisões mais importantes. É va-

lioso que o aluno consiga lembrar datas ou 

acontecimentos específicos dos movimentos 

da arte e do design, mas, na minha concepção, 

de que serve a ele memorizar uma data ou 

acontecimento específico se não consegue 

compreender a raiz do pensamento projetis-

ta e artístico que o originou? Acredito que, 
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ditadura militar, como se produziria a releitura 

do movimento a partir do novo momento po-

lítico brasileiro? Apresento aqui alguns resulta-

dos da metodologia proposta:  

Imagem 11 – Trabalho de alunos da disciplina de                                  

História do Design 2018. 

Produção de uma embalagem de café contemporânea se 

apropriando das características do movimento Pop Art.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 12 – Trabalho de alunos da disciplina de                                    

História do Design 2018. 

Produção de uma embalagem de café contemporâneo se 

apropriando das características do movimento Grunge.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual121

Imagem 14 – Trabalho de alunos da disciplina de                                  

História do Design 2019. 

Produção de uma embalagem de café desde a                                   

perspectiva do movimento Pop Art

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 15 – Trabalho de alunos da disciplina de                                  

História do Design 2018. 

Produção de uma revista se apropriando das características                  

do movimento da Tropicália. Os alunos debatem no conteúdo              

interno da revista à respeito da valorização das comunidades                                                                                                     

indígenas do Brasil.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 16 e 17 – Trabalho de alunos da disciplina de                           

História do Design 2018. 

Produção de uma revista se apropriando das características do 

movimento da Tropicália. Os alunos debatem no conteúdo interno 

da revista a respeito da eleição e a campanha que coloca na 

presidência ao atual mandatário Jair Bolsonaro.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 18 e 19 – Trabalho de alunos da disciplina de                          

História do Design 2019. 

Produção de uma revista se apropriando das características 

do movimento da Tropicália. Os alunos trazem o viés musical e 

cultural nacional na temática das revistas. Trabalhando a cantora 

pernambucana Duda Beat e o festival de música independente 

Bananada de Goiânia.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 20 e 21 – Trabalho de alunos da disciplina de                         

História do Design 2019. 

Produção de uma revista se apropriando das características 

do movimento da Tropicália. Os alunos refletem a respeito da 

apropriação cultural e intervenção entre Estados Unidos e Brasil.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 22 – Trabalho de alunos da disciplina de                                  

História do Design 2019. 

Produção de uma revista se apropriando das características 

do movimento da Tropicália. Os alunos trazem para debater no 

conteúdo interno de uma revista infantil as queimas e perda da 

floresta amazônica acontecida no ano de 2019.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Essa disciplina teve várias etapas: Na primeira, 

a utilização de slides explicativos que apresen-

tavam características e fundamentos de cada 

movimento. Quando finalizava a apresentação 

de cada movimento, era exibido uma série de 

imagens alusivas a peças de design atuais de-

senvolvidas considerando características dos 

movimentos apresentados. Ao longo das expli-

cações ou apresentação das peças gráficas, a 

aula sempre estava aberta a perguntas e co-

mentários. Também houve momentos de tra-

balhos em sala nos quais os alunos levaram ma-

teriais para realizar testes dos trabalhos finais. Isso 

resultou em uma experimentação de 20 minutos 

que permitiu que os alunos fossem embora da 

aula com uma noção do trabalho que desenvol-

veriam para encerrar a avaliação. Os alunos fize-

ram uma pré-apresentação dos trabalhos, onde 

expuseram rascunhos e conceitos do movimento 
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[Ex.3]  “A metodologia funciona muito bem. 

De início o que mais ajuda é um cronograma or-

ganizado disponibilizado para os alunos. Abor-

dagem teórica antes da prática e instalação 

do exercício é essencial, e foi feito. Pré-apre-

sentação gera muitas mudanças e um direcio-

namento melhor do trabalho para a apresenta-

ção final”. (grifos nossos)

Marcelo, do quinto período, reflete a respeito 

das pré-apresentações e de como ele percebe 

o uso do seu tempo no cotidiano: 

[Ex.4]  “Eu gosto da ideia de pré apresenta-

ções, entendo os resultados que ela traz e acho 

super válido. O que me incomodou em alguns 

momentos é todo o preparo que a gente tinha 

que ter pra isso, o que levava tempo. Algumas 

vezes senti que se eu tivesse usado o tempo 

do preparo da pré-apresentação (fazendo sli-

des, por exemplo) gerando alternativas, seria 

mais proveitoso. Por outro lado, esses momen-

tos sempre trouxeram mudanças muito positi-

vas pros projetos. Não sugiro que elas deixem 

de acontecer, pelo contrário. Só queria fazer 

aplicados à peça gráfica. Essa fase era expositiva 

para todos eles, contribuindo a melhorar a apre-

sentação individual de cada designer e também 

a grupal, simulando o ambiente profissional de 

trabalho. Trazendo o relato de Brenda do quinto 

período: “Eu gostei, as pré-apresentações ajudam 

bastante no desenvolvimento do projeto, mas 

se houvesse mais tempo, acho que as orienta-

ções individuais poderiam acontecer com mais 

frequência. Mas no geral, ela funciona”. Pedro, 

do quinto período, também demarca desde 

sua própria experiência a importância do tra-

balho projetual na área teórica e das instâncias 

de pré- apresentação dos trabalhos: “Foi muito 

show! Pensava que teria mais aulas teóricas e 

faladas em sala de aula. Mas com os trabalhos e 

pré-apresentação deu para absorver bem mais.” 

Rafael do quinto período reforça: 
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Finalmente, houve experiências audiovisuais. 

Sobre a importância das mesmas, menciono 

um texto da professora Alice Fátima Martins 

(2014) que apresenta a situação de uma escola 

que se encontra ao lado de um cinema. Na es-

cola, os alunos desejam o tempo inteiro pular 

o muro que separa a escola do cinema porque 

a instituição educativa não consegue estimu-

lá-los visualmente da mesma maneira. Em pri-

meiro lugar, porque as produções audiovisuais 

abordadas pela escola encontram-se fragmen-

tadas pela falta de tempo. Num segundo lugar, 

porque as temáticas abordadas pelos filmes na 

escola têm a própria escola como personagem 

principal (MARTINS, 2014). Por isso, é mais do 

que interessante trabalhar com os artefatos au-

diovisuais para estimular os alunos a partir das 

esse comentário mesmo, relatar a experiên-

cia”. (grifos nossos)

Nos relatos, Brenda apresenta um problema re-

corrente nas faculdades, que é a falta de aten-

dimento personalizado pela grande quantidade 

de estudantes. Pedro retoma a ideia apresenta-

da no início desse apartado quando indico que 

os alunos chegam com preconceito na disci-

plina. A quebra dessa estrutura pode-se perce-

ber na materialização e qualidade dos projetos 

onde, ao longo da disciplina, percebi um alto 

nível de interesse pelo conteúdo. Rafael e Mar-

celo comentam sobre a importância de etapas 

avaliativas que antecedem a apresentação final 

e que permitem um melhor acompanhamento 

do processo, assim como diminuir a carga de 

estresse do dia da entrega final dos projetos.
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ciplina. Na edição 2018, os alunos escolheram 

Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016) e, 

em 2019, o filme Grande Gatsby (2013). No dia 

da exibição, levei minha máquina de pipoca e 

convidei a turma a desestruturar a sala. Por fim, 

solicitei que elaborassem um folder e postais 

explicativos de algumas características do filme 

e percepções pessoais. A experiência permitiu 

que os alunos trabalhassem com um filme a par-

tir das suas preferências, desde uma perspectiva 

histórica focada no viés artístico e gráfico. 

 Imagem 23 – Trabalho de alunos da                                                       

disciplina de História do Design. 

Folders e cartões postais desenvolvidos como                                       

atividade após ter a experiência audiovisual em sala. 

imagens, o que demanda ressignificar os recur-

sos imagéticos que durante tantos anos fica-

ram presos à cultura de massas e que hoje tem 

a possibilidade de ser trabalhados dentro da 

sala de aula. Nessa linha de pensamento,  para 

apresentar o movimento Art Noveau, selecio-

nei quatro filmes dos últimos 20 anos que são 

conhecidos e encontram-se disponíveis nas 

plataformas de streaming. Os pré-seleciona-

dos foram Meia noite em Paris (2011), O Grande 

Gatsby (2013), Animais Fantásticos e Onde Ha-

bitam (2016) e A Garota Dinamarquesa (2016). 

Esses filmes, além de trabalhar a percepção do 

movimento Art Noveau em suas peças gráficas, 

convidam à reflexão a respeito das relações hu-

manas, a problemática da migração e racismo, 

identidade, gênero e sexualidade, dentre outras 

coisas, temáticas que tem muito a ver com as 

discussões cotidianas presentes durante a dis-
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Foi um desafio poder apresentar de uma ma-

neira projetual uma disciplina tão teórica e his-

tórica. Enquanto professor, ao longo das duas 

disciplinas, o desafio foi também o de aprender. 

Por exemplo, foi preciso pesquisar e estudar o 

movimento da Tropicália, o qual desconhecia 

por não ter tido tanto contato com a cultura 

brasileira na minha formação acadêmica, pro-

curando exemplos e peças gráficas em um cur-

to espaço de tempo.

No processo avaliativo, finalizei a disciplina per-

guntando para os alunos o que tinham acha-

do das atividades e os dos resultados obtidos. 

Uma das equipes me informou que tinha apre-

sentado um dos trabalhos da disciplina para 

conseguir estágios em escritórios e que pude-

ram marcar a diferença com seus concorrentes 

por conseguirem explicar que as características 

Imagem 24 – Trabalho de alunos da disciplina de                             

História do Design. 

Folders e cartões postais desenvolvidos como atividade após             

ter a experiência audiovisual em sala. 
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sas correntes produziam design. Desde o início 

do curso, foram colocadas em pauta as linhas 

curriculares que derivam das escolas de design 

tradicionais. Assim, a desconstrução do que já 

conheciam e consideravam “correto” apresen-

tou um nível de dificuldade muito grande para 

eles, mas se constituiu em exercício verdadeira-

mente desafiador e, principalmente, muito pro-

dutivo. Os alunos finalizaram a disciplina levan-

tando a dúvida de porque era tão complexo 

desconstruir essa estrutura de design racional 

e funcional. Faço meu esse questionamento: 

Quais são as linhas de ensino tão estritas dentro 

da grade curricular que dificultam os processos 

de desconstrução do aluno em determinadas 

circunstâncias? Os alunos têm a necessidade 

de quebrar estruturas de design racionais? Por 

quê? Outros comentários que considerei rele-

vantes foram os de Rafael, do quinto período: : 

das peças gráficas eram apropriações e releituras 

dos movimentos artísticos estudados. Eles esta-

vam muito gratos com os resultados obtidos e, 

sobretudo, pela oportunidade de poder estudar 

a história de uma perspectiva mais palpável. 

Outro recurso utilizado nas disciplinas foi o de 

apresentar dois movimentos artísticos bem con-

trastantes como o Pop Art e o Grunge. Ambos 

apresentam uma desconstrução dos parâme-

tros de design gráfico demarcados como cor-

retos a partir das escolas de design (Bauhaus 

e Ulm). As escolas sempre priorizaram uma le-

gibilidade, articulação e hierarquização das in-

formações e tanto o Pop Art quanto o Grunge 

desconstroem isso por conta da linha ideológica 

de pós-guerra, que propõe trabalhar o liberalis-

mo estrutural. Os alunos acharam extremamen-

te complexo desconstruir a maneira em que es-
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do movimento aos projetos. As ligações que 

você fazia entre um movimento e outro me fi-

zeram entender o porquê de cada movimento 

ser assim, e tudo fazia sentido na minha cabe-

ça. Ah, e os trabalhos nos fazem acreditar que 

isso é um conhecimento útil, o que é bem im-

portante e faz a gente querer dedicar tempo 

pras atividades” (grifos nossos)

Essa preocupação de “conhecimento útil” que 

os alunos apresentam será um dos eixos prin-

cipais de um dos processos avaliativos e me-

todológicos apresentados em outra das disci-

plinas como resultado de escutar e entender o 

questionamento dos estudantes.

Uma das disciplinas que supostamente seria 

mais complexa e entediante de ministrar aca-

bou sendo verdadeiramente desafiadora e gra-

tificante pela maneira de repensar a história de 

forma projetual, por desafiar os alunos e sair 

com questionamentos tão profundos a respei-

[Ex.5]  “Minha expectativa era baixa, por ser 

uma disciplina teórica eu pensei que ficaríamos 

com seminários maçantes. Me surpreendeu a 

abordagem da matéria pois conseguimos assi-

milar um conhecimento teórico ao prático de 

maneira equilibrada. Num curso que exige tan-

to uma carga de teoria e prática absurda, você 

conseguiu assimilar as duas coisas. Foi extrema-

mente gratificante e gostoso, tanto de fazer, 

quanto de estudar”. (grifos nossos)

Marcelo, do quinto período, traz uma definição 

bem interessante: “conhecimento útil”. O que 

seria para os alunos conhecimento útil? Quan-

do eles consideram que estão utilizando ou não 

esse conhecimento apreendido? Será na apli-

cação prática do conhecimento? 

[Ex.6]  “Gostei muito da estrutura das aulas e 

de como, no final das aulas de apresentação de 

cada movimento, você sempre mostrava traba-

lhos recentes que utilizavam uma estética pareci-

da. Isso, pelo menos pra mim, ajudava a quebrar 

um pouco a barreira de ligar as características 
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3.5 

ENTRE 
MAPAS MENTAIS
E RIZOMAS

-

O design de sinalização, ou de sinalética, é umas 

das áreas mais complexas do design gráfico, 

principalmente porque são projetos enormes 

que requerem muito tempo e equipes integra-

das de trabalho. Ao longo do meu percurso 

to da necessidade de desconstrução de parâ-

metros e fundamentos que, por momentos, o 

designer gráfico precisa. 
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exercícios que conseguissem vincular alguns 

conceitos próprios dos estudos da cultura vi-

sual. Uma das mudanças propostas foi permitir 

que os alunos trabalhassem com mais imagens 

e perceber como conseguiam lidar com tama-

nho fluxo de informação imagética. 

Como já foi comentado, existem inúmeras me-

todologias para desenvolver projetos de de-

sign. Muitos variam segundo o tipo de projeto 

ou arte final. Para a criação de um sistema de 

sinalética, compartilhei com meus alunos uma 

metodologia que venho pesquisando e anali-

sando desde a minha graduação. Ela tem a base 

metodológica que Bruno Munari propõe e que 

foi apresentada no referencial teórico, só que 

possui variações e fases projetuais acrescenta-

das para o fortalecimento do processo criativo. 

Tais mudanças foram colocadas pela professo-

como professor substituto, estive encarregado 

de ministrar a disciplina Design Ambiental, que 

trabalha com metodologias para projetos de si-

nalização. Esse processo projetual é composto 

por diversas etapas: identificação e preparação 

da situação problemática, análises gráficas, estu-

do de fluxo e desenvolvimento formal, técnico e 

funcional dos painéis e das placas de sinalética. 

A disciplina foi um desafio por possuir uma car-

ga semanal de 6 horas e um total de 96 horas 

ao longo de 16 semanas. Portanto, me encon-

trei articulando aulas e conteúdos a tal ponto 

de sentir que, por momentos, só era professor 

dessa disciplina, sendo que ministrava outras 

duas em simultâneo. Por tratar-se de uma dis-

ciplina que trabalha a partir de instâncias pro-

jetuais quase na sua totalidade, a metodolo-

gia empregada me permitiu gerar dinâmicas e 
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ra Andréia Bordini de Brito, que me antecedeu 

na disciplina de sinalética. A partir das minhas 

interações com o programa de Arte e Cultu-

ra Visual, decidi reformar algumas das instân-

cias e propor análises ou fortalecer o processo 

a partir de experiências visuais. A metodologia 

reformulada por mim conta com as seguintes 

etapas: Delimitação do projeto, Recoleção de 

informações, Problematização, Análise, Prepa-

ração, Criação e Finalização. Cada uma destas 

categorias conta com diversas etapas internas 

que ajudam a organizar, gerenciar, problemati-

zar e proporcionar momentos de desenvolvi-

mento criativo. 

Para dar início à disciplina e apresentar o tra-

balho a ser desenvolvido ao longo das aulas, 

convidei os alunos para percorrermos juntos o 

espaço no qual seria implementado o sistema 

de sinalética. Depois de conversar com o órgão 

de gerenciamento dos prédios da universidade, 

foi disponibilizado para trabalharmos o novo 

prédio de Ciências Humanas, que encontra-se 

a três quarteirões da FAV/UFG. Essa proximida-

de permitiu visitas recorrentes dos alunos. Na 

nossa primeira visita, motivei os alunos a nave-

garem pelo espaço, interagirem e se posiciona-

rem como usuários. Eles registraram fotográfi-

camente, desenharam a planta do local, fizeram 

perguntas para os funcionários que trabalham 

lá, realizaram o estudo no prédio e observaram 

as imagens que já estavam presentes no prédio.. 
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Imagem 25, 26 e 27 – Os alunos da disciplina Design Ambiental 

percorrem os espaços de intervenção.
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Em segundo lugar, propus para os alunos que, 

ao invés de pesquisar e descrever de manei-

ra escrita a respeito dos objetos, ambientes e 

pessoas que frequentam os espaços a serem 

sinalizados, desenvolvessem Painéis Semânti-

cos. Esses apresentam o usuário, ambiente e 

objetos a partir do uso de imagens. Os alunos 

recolheram imagens que, além de proporcionar 

referências visuais, permitem referenciar estru-

turas morfológicas e cromáticas que se repe-

tiam e que permitiram tomar decisões de design 

em etapas posteriores. Cada grupo, a partir dos 

seus objetivos na construção da sinalética, obte-

ve painéis e referências diferentes, o que acredi-

to ter sido muito enriquecedor para os projetos. Imagem 28 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                                 

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Usuário construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual. 

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 29 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                              

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Ambiente construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual. 

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos. 

Imagem 30 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                               

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Produto construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 31 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                                 

disciplina de Design Ambiental. 

Considerações visuais desenvolvidas a partir da                         

construção dos painéis.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 32 - Grupo 2 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Ambiente construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 33 - Grupo 2 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Produto construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 34 - Grupo 2 – Trabalho de alunos da                           

disciplina de Design Ambiental. 

Painel de Usuário construído a partir de imagens. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Devemos considerar como a Cultura Visual é 

específica e caracteriza cada cultura. Se desen-

volvêssemos essa atividade em outro contexto 

cultural, teríamos, sem dúvida, resultados ain-

da mais diversos dos obtidos entre os próprios 

grupos da mesma sala. 

Outras fases incorporadas ao processo foram 

os chamados Mapas Mentais, onde, após os 

alunos passarem por etapas de análise, pes-

quisa de referências, análise de painéis semân-

ticos e organização de informações do projeto, 

dispuseram-se a desenvolver de maneira gráfi-

ca uma solução para o problema de sinalética. 

Para isso, eles começaram a criar estruturas ri-

zomáticas de relações de conceitos e imagens 

Imagem 35 - Grupo 2 – Trabalho de alunos da                           

disciplina de Design Ambiental. 

Considerações visuais desenvolvidas a partir da                      

construção dos painéis.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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que permitem relacionar formas e estruturas 

para obter diversos tipos de soluções para o 

mesmo projeto. 

Essas imagens, além de aparecerem mental-

mente por causa do processo projetual, tam-

bém formam parte das construções culturais 

que eles carregam, não existindo um mapa men-

tal igual ao outro. Pode parecer uma fase isolada 

e arbitrária, mas o aluno vem pensando, pesqui-

sando e refletindo sobre o problema de design e 

suas possíveis soluções há longo tempo. Por esta 

razão, na hora de se sentar e produzir relações 

imagéticas, ele está carregando consigo uma 

mochila conceitual muito trabalhada. A instân-

cia de mapas mentais funciona principalmente 

como desencadeante ou ferramenta criativa. Os 

resultados são muito interessantes e os avanços 

posteriores mais importantes ainda. 

Imagem 36 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                              

disciplina de Design Ambiental. 

Mapa mental construído a partir de conceitos visuais. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 37 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Instância de geração de conceito após o mapa mental. 

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 38 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Proposta avançada.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 39 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Proposta final.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos. 
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Imagem 40 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Mapa mental construído a partir de conceitos visuais. Dinâmica 

metodológica proposta a partir dos estudos da cultura visual.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 41 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Instância de geração de conceito após o mapa mental. 

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 42 - Grupo 1 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Proposta avançada

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 43 e 44 - Grupo 2 – Trabalho de alunos da                             

disciplina de Design Ambiental. 

Proposta final.

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Depois de finalizarmos as primeiras fases do 

projeto, propus uma dinâmica de sala diferen-

te da que tinha apresentado até o momento 

para distender os alunos do processo metodo-

lógico, pois havia percebido que estava sendo 

desgastante para eles. Levei para a sala de aula 

umas imagens com sinaléticas empregadas em 

diversos espaços, mas que carregavam valores 

emotivos. Não eram os padrões que estamos 

acostumados a visualizar nas ruas. Tais sinalé-

ticas utilizavam elementos culturais, carrega-

vam com questões ideológicas estereotipadas 

e presentes no imaginário coletivo para passar 

uma mensagem de uma forma particular. 

Imagem 45 – Apresentação de exemplos de sinalética emotiva na 

disciplina de Design Ambiental.
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Minha proposta para os alunos foi que desen-

volvessem duas sinalizações para a FAV/UFG, 

podendo ser para espaços de ócio, banheiros, 

locais que tivessem uma carga afetiva ou emo-

cional para eles. As duas sinalizações deveriam 

funcionar como um sistema. No design gráfico, 

quando sugerimos que as peças gráficas perten-

çam a um sistema, estamos indicando que com-

partilham características de similaridade como 

gama cromática ou questões morfológicas, siste-

mas iconográficos, tipográficos ou de dimensão. 

Como foi o módulo curto da semana, os alunos 

tiveram 40 minutos para trabalhar em equipes a 

partir dos materiais que já tinham analisado, os 

recursos culturais e ideológicos que utilizariam 

na sinalização. Percorri o espaço da sala de aula 

auxiliando os alunos e realizando sugestões. Fi-

nalmente, indiquei a cada equipe que teriam 

que colocar as sinalizações em posição no es-

paço escolhido, para depois explicar como fo-

ram elaboradas e perceber como o público que 

a diariamente transita pelo local reagia ao visu-

alizar a sinalização. A dinâmica se transformou 

em uma sorte de intervenção espacial, o que 

intensificou a experiência dos alunos e provo-

cou um momento de descontração da turma. 

 Imagem 46, 47 e 48 – Os alunos da disciplina de Design Ambiental 

desenvolvendo sinaléticas emotivas no contexto da sala.
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para decifrá-la. Por exemplo, “Pipipi, popopo” 

foi uma dos memes escolhidos pelos alunos 

para identificar um espaço de fala e bate papo 

dentro da faculdade. Esse meme foi criado a 

partir da viralização de um vídeo de uma en-

trevista com a fala do ex-candidato a presiden-

te Ciro Gomes, no ano de 2018. Os alunos con-

seguiram construir sistemas iconográficos que 

carregam significações culturais e ideológicas, 

e essa é a verdadeira capacidade do designer 

gráfico, articular uma série de significações em 

um sistema imagético simples, de fácil leitura e 

compreensão para um contexto determinado. 

No final da disciplina, após conversar com os 

alunos e alunas, compreendi que a metodolo-

gia que tinha sido utilizada para desenvolver 

a íntegra do projeto tinha sido exaustiva para 

eles. Percebi o esgotamento e a insatisfação 

Novamente, fico refletindo a respeito da utili-

zação da cultura visual como um todo, como 

os alunos apropriam-se de memes2, parâme-

tros culturais ou linguagens visuais de determi-

nados setores ou grupos sociais para construir 

mensagens. Essas se articulam com o contexto 

e só servem para esse determinado local por-

que todos que estão neste espaço conhecem 

essa linguagem ou possuem as ferramentas 

2- No contexto das práticas comunicacionais da internet, o uso do 

termo meme abrange “ideias, brincadeiras, jogos, piadas ou com-

portamentos que se espalham através de sua replicação de forma 

viral” (FONTANELLA, 2009b, p. 8) e que, por vezes, são caracteriza-

dos pela repetição de um modelo formal básico, manifestando-se 

por meio de vídeos, frases, hashtags, foto-legendas, tirinhas, entre 

outros. Os memes, em grande parte, são produzidos em baixa qua-

lidade técnica, possuindo, em alguns casos, um aspecto grosseiro e 

intencionalmente descuidado, além de serem realizados de forma 

lúdica e com uma aparente pretensão de provocar um efeito risível. 
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deles por causa disso. Ao mesmo tempo em 

que compreendo que eles precisam ter uma 

metodologia mais rígida para ajudar na cons-

trução da noção metodológica projetual men-

tal no período do curso em que se encontram, 

compreendi que a metodologia tinha se torna-

do muito rígida e uma parte da turma não ti-

nha gostado muito. Compartilho o resultado de 

uma das perguntas que do questionário final 

apresentado aos alunos da disciplina. Quando 

você participa de uma disciplina, prefere uma 

metodologia de trabalho... 

Imagem 49 – Questionário de preferência metodológica.               

Fonte: Questionário criado para a pesquisa.

Os alunos tiveram as aulas de Design Ambiental 

e História do Design simultaneamente no mes-

mo período. Eles tinham um posicionamento 
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estruturas sociais do cotidiano que atravessam 

o estudante? Será a estrutura curricular esta-

belecida pelo curso o que determina essa sen-

sação no aluno? Essas perguntas não eram os 

questionamentos iniciais dessa pesquisa, mas 

surgem durante minha experiência e continua-

ram a me atravessar e provocar mesmo no final 

dessa escrita.

No final, torna-se uma via de mão dupla: Os 

alunos precisam passar por essas experiências 

para definir um posicionamento metodológico, 

mas, para isso, precisam vivenciar a maior quan-

tidade possível. 

claro. Segundo Bruno, aluno do terceiro perío-

do: “uma metodologia flexível dá a sensação de 

um maior grau de desenvolvimento e experi-

mentação criativa nos projetos”. Segundo o grá-

fico, uma parte dos participantes prefere uma 

metodologia mais liberal e outros, mais rígida. 

Faço-me as seguintes perguntas: Será que eles 

consideram que uma metodologia mais rígida 

determina um resultado mais satisfatório? Será 

que eles preferem uma metodologia mais rígi-

da por ter uma sensação de confusão no meio 

do processo? Solicitar uma metodologia mais 

flexível ou liberal traz sensação de liberdade ao 

processo projetual? Por que eles procuram essa 

sensação no meio do processo criativo? Se o 

processo metodológico projetual forma parte 

de uma escolha, onde eles se sentem encurrala-

dos ao ponto de solicitar maior flexibilidade ou 

liberalismo nesse processo? Terá a ver com as 
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por exemplo, design tipográfico em movimento, 

identidade visual, sonoplastia, criação de trilhas, 

criação de narrativa, desenvolvimento de perso-

nagens, dentre outras. Um projeto de dois minu-

tos pode levar meses para ser desenvolvido e, 

pelo curto prazo que a disciplina oferecia por ser 

de 64 horas distribuídas em 16 aulas, teríamos 

um tempo ajustado para realizar os trabalhos e 

apreender algumas relações teóricas e práticas. 

Articulei e apresentei, logo no início, os dois tra-

balhos que devíamos realizar e que formariam 

parte da avaliação final. Os alunos deveriam de-

senvolver um Stop Motion3 e um Motion Gra-

phic4 de, no mínimo, um minuto de duração. 

2.6 

IMAGENS EM 
MOVIMENTO.

-

Como professor substituto, fiquei surpreso e 

muito grato por ter a possibilidade de ministrar 

a disciplina optativa de Oficina de Animação. 

Apoiado nos meus vínculos com as áreas au-

diovisuais, desenvolvi uma metodologia de tra-

balho teórico prática intensa. Como explicava 

para os alunos, desenvolver animações abrange 

áreas complexas do design audiovisual, como, 

3- Animação gerada foto a foto com objetos físicos e editada me-

diante dispositivos digitais. 

4- Animações geradas por dispositivos digitais informativos empregan-

do elementos digitais como, por exemplo, vetores ou colagem digital. 
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te e extremamente interessante, porque é uma 

maneira de mudar o olhar da pessoa. Uma vez 

que eles percebem o som e tomam noção das 

decisões de enquadramento na construção au-

diovisual, eles não conseguem ser mais espec-

tadores passivos (COMOLLI, 2008). O principal 

objetivo da experiência audiovisual é mobilizar 

o espectador e gerar nele incertezas percep-

tivas, cognitivas e afetivas. As experiências de 

medo, suspense e a própria narrativa audiovi-

sual não seria possível sem um espectador he-

sitante (COMOLLI, 2008). É essencial ressigni-

ficar as imagens visualizadas no cotidiano que 

se encontram inseridas na cultura visual, onde 

o sujeito já possui sua própria interpretação, 

que precisa ser compartilhada e debatida no 

contexto da sala de aula (MIRANDA, 2013). Para 

explicar isto, além de recorrer a fontes históricas 

do início do cinema e a exemplos audiovisuais 

Isso implicava tomar decisões de design audio-

visual, desenvolvimento de roteiros, criação de 

personagens e sonoplastia, algo que a maioria 

desconhecia. Junto com os trabalhos, eles de-

veriam apresentar relatórios escritos e painéis 

infográficos explicando de maneira imagética 

os recursos empregados. 

Resulta estranho pensar que assistimos produ-

ções audiovisuais constantemente; sofremos 

um bombardeio comercial das redes sociais e 

as produções via streaming, mas poucas vezes 

paramos para pensar de que maneira são de-

senvolvidas e da relação da imagem com o tem-

po. Esse ato está tão naturalizado em nós que 

não pensamos que cada segundo audiovisual 

é constituído por, no mínimo, 25 fotografias, ou 

desconhecemos os tratamentos angulares da 

imagem e da necessidade do som. Explicar isso 

para os alunos é, ao mesmo tempo, desafian-
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modernos, preparei uma dinâmica de criação de 

dois objetos que formam parte do surgimento 

audiovisual: o taumatrópio e o Flip book.

Imagem 50 – Imagens ilustrativas empregadas para explicar como 

funciona o traumatrópio

Imagem 51 – Imagens ilustrativas empregadas para explicar           

como funciona o flip book.

Estes objetos, construídos a base de papel, cor-

da e palitos, são uma dinâmica essencial para 

compreender a relação do movimento com a 

imagem, a aceleração da cena e de como as 

imagens se misturam para produzir movimento.

  Imagem 52, 53 e 54 – Os alunos da turma de Oficina de Animação 

produzindo os traumatrópios e flip books.
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Os alunos gostaram muito da dinâmica. Par-

tindo disso, começamos a desenvolver o Stop 

Motion e o Motion Graphics. Houve situações 

extremamente peculiares, porque os alunos se 

apropriaram de narrativas cotidianas obtidas 

do Whatsapp para desenvolver e criar histórias, 

uma reutilização de informação que, de outra 

maneira, ficaria perdida. Exemplo disso foi uma 

equipe de alunos que apresentou uma narra-

tiva baseada numa história contada por uma 

criança em um áudio de Whatsapp. Ao invés 

de criar uma narrativa do zero, eles reutilizaram 

e criaram visualmente a animação a partir do 

relato fantástico da criança, o que determinou 

um resultado realmente surpreendente tanto a 

nível visual de design como narrativo da pers-

pectiva audiovisual. 

Imagem 55 e 56 – Capturas do Stop Motion “João pecurador de 

dinosauros” desenvolvida por uma equipe de alunos e alunas na 

disciplina Oficina de Animação. 

Assista a animação completa clicando ou realizando leitura deste 

QR code com seu smartphone.

https://www.youtube.com/watch?v=VUbsBhyI0mE
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perceber seus próprios erros. É uma situação 

complexa perceber que, talvez, uma narrativa 

não vai funcionar e observar erros graves no 

início do projeto, mas, ao mesmo tempo, com-

preender que eles sozinhos precisam perceber 

que as decisões que estão tomando não fun-

cionam. Talvez eles não percebam na primeira 

etapa, mas no decorrer do projeto. Ao profes-

sor, cabe o papel de mediador, para auxiliar e 

oferecer a nossa opinião quando eles ficam na 

dúvida sobre continuar com aquela proposta 

problemática ou reestruturar o projeto. O aluno 

tem seus tempos e precisa passar pelas suas 

próprias experiências. 

Outra das minhas observações foi de que os 

alunos mais novos do curso de design gráfico 

já ingressam com uma bagagem e curiosida-

de pelo software de produção de imagem, que 

Imagem 57 e 58 – Capturas do Stop Motion “Você sabe como é 

feito o papel?” desenvolvida por uma equipe de alunos e alunas na 

disciplina Oficina de Animação. 

Assista a animação completa clicando ou realizando leitura deste 

QR code com seu smartphone.

O trabalho dos alunos para desenvolver o Stop 

Motion demandou muito tempo e paciência. 

Eles acharam muito positiva e divertida a ex-

periência, ao mesmo tempo que tediosa pelo 

grau de complexidade. Foi um desafio cons-

tante não me envolver nas narrativas dos alu-

nos e permitir que eles conseguissem criar e 

https://www.youtube.com/watch?v=ps2POjqoscE
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vidas que nós criamos para eles. Os resultados 

dos Motion Graphics ficaram muito próximos 

ao que o mercado profissional exige deles e se 

tornaram boas experiências para acrescentar 

aos seus portfólios. Com um nível de exigên-

cia alto e sempre atentos ao compromisso com 

as datas de apresentação, os alunos consegui-

ram articular recursos da arte e da cultura visual 

(memes, gifs, imagens do cotidiano, músicas, 

recursos audiovisuais existentes, lendas, contos 

e poesias) para criar narrativas em movimento. 

Todos os resultados dos trabalhos foram dispo-

nibilizados pelos próprios alunos na plataforma 

de Youtube da disciplina (Oficina de Animação 

FAV/UFG), o que permitiu proporcionar um es-

paço virtual de armazenamento das experiên-

cias, compartilhamento e retorno por parte da 

comunidade acadêmica e não acadêmica. 
 

cada vez é mais presente e acaba se tornando 

uma ferramenta essencial na área. Subestimar 

o potencial do aluno com relação ao software 

pode nos fazer perder tempo explicando ques-

tões que, para ele, não são fundamentais. Na 

atualidade, as ferramentas intuitivas dos sof-

twares e a relação do ser humano com o de-

senvolvimento e funcionamento de aplicativos 

nos permite interagir basicamente em qualquer 

plataforma e com vários níveis de dificuldade, 

razão pela qual considero que passar várias ho-

ras explicando um software de edição audiovi-

sual é desnecessário, principalmente quando o 

aluno, no seu lar ou espaço de trabalho, vai ser 

auxiliado por outras fontes de conhecimento, 

como vídeos online ou tutoriais. Devemos as-

sessorar os alunos e compartilhar o conheci-

mento em sala, educá-lo a partir das dúvidas 

ou curiosidades que eles trazem e não das dú-
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Imagem 59 e 60 – Capturas do Motion Graphic “O congresso 

brasileiro em 2019” desenvolvido por uma equipe de alunos e alunas 

na disciplina Oficina de Animação. 

Assista a animação completa clicando ou realizando leitura deste 

QR code com seu smartphone.

Imagem 61 e 62 – Capturas do Motion Graphic “PodCast - 5 Dicas 

de Sobrevivência para Estudantes de Design Gráfico na UFG” 

desenvolvida por uma equipe de alunos e alunas na disciplina 

Oficina de Animação.

Assista a animação completa clicando ou realizando leitura deste 

QR code com seu smartphone.

Os projetos desenvolvidos e as situações acon-

tecidas na sala de aula desta disciplina reforçam 

o caráter lúdico do ensino, das experiências au-

diovisuais e tudo o que isso envolve. Não é a 

https://www.youtube.com/watch?v=K_6LjkQPCLM&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=dppFkWVyl_c
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criação de uma imagem, senão centenas delas 

para uma produção audiovisual. Acredito que 

os alunos aprenderam muito e, mais, experien-

ciaram um processo de criação rico em várias 

instâncias que replanteiam estéticas, narrativas 

e até linguagens visuais. 
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-
CAPÍTULO 3
UMA NOVA VIRADA: 
SOMOS FEITOS DE EXPERIÊNCIAS
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3.1 

DESIGN, ARTES 
E CULTURA 
VISUAL CAMPOS 
NECESSÁRIOS, 
UM CAMINHO 
SEM RETORNO.

-

Ao longo dos estudos em artes e cultura visual 

ouvimos falar de viradas culturais e artísticas. 

Chegando nesse momento, entendo que as vi-

radas não são buscas de conhecimento com-

provável e, sim, resultados de processos pesso-

ais e de atravessamentos do nosso cotidiano. 

Processos que nos transformam e não nos per-

mitem voltar atrás.São caminhos sem volta. 

Esse percurso começa a chegar ao fim após 

apresentar os principais autores que debatem 

os temas, as decisões metodológicas e as ex-

periências aplicadas em sala. Aqui são apresen-

tadas provocações e reflexões que me trazem 

uma virada de página. São novas maneiras de 

entender e expandir esse vínculo entre o de-

sign, artes e a cultura visual. Um novo olhar que 

me leva a desenvolver novas experiências e a 

narrar novas perspectivas.
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objetivos e os questionamentos levantados pelo 

artista na hora da elaboração. Acredito que esses 

apontamentos são gerais dentro da comunidade 

de ambos os campos.

Mas não trabalha o design a partir das novas lin-

guagens e formas de expressão? O design não 

tem espaço para a experimentação? Não dis-

cute ou pode trabalhar para desconstruir ques-

tionamentos sociais ou desenvolver projetos de 

construção colaborativa? Acaso as artes visuais 

não respondem em ocasiões aos pedidos mer-

cadológicos ou tendências? Por momentos, as 

artes visuais não respondem aos princípios te-

óricos da comunicação visual?

Na minha percepção, essas perguntas encon-

tram resposta na cultura visual. Estar em di-

álogo com seus estudos nos permite nave-

gar entre os dois campos sem levar muito em 

Atualmente, são múltiplos os campos que povo-

am a sociedade de recursos imagéticos. Para ex-

plorar esses pontos, me permitirei realizar algumas 

perguntas retóricas visando analisar e questionar 

pensamentos próprios e alheios trazidos pelos 

entrevistados ao longo dessa pesquisa. 

Um dos profissionais entrevistados coloca como 

principal diferença entre design, artes e cultura vi-

sual o campo de atuação. Segundo ele, o design 

responde a uma demanda industrial, mercado-

lógica, institucional, que determina uma solução 

com um valor agregado ao produto. As artes vi-

suais, por outro lado, trabalham novas linguagens 

e meios de expressão. A produção das artes visu-

ais acontece a partir dos questionamentos sociais, 

construções colaborativas e interativas. O fim, no 

caso das artes visuais, está determinado pela ca-

pacidade do espectador de olhar e perceber os 
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sos imagéticos culturais, das linguagens, códi-

gos, visões, estereótipos, concepções sociais. 

Criatividade no olhar de quem visualiza, das 

relações que ele consegue estabelecer. Criati-

vidade para expressar e experimentar, projetar 

e materializar. Um caminho que une os cam-

pos, sem dúvidas, é o processo criativo. 

O design e a cultura visual são campos de co-

nhecimento conectados e necessários. Preci-

sam um do outro para subsistir. O design é um 

desenvolvedor de conteúdo imagético onde a 

cultura visual pode atuar e elaborar múltiplas 

interpretações e compreensões de como es-

ses recursos imagéticos dialogam ou atraves-

sam a sociedade desde suas diversas cama-

das (política, social, religiosa etc.). 

A cultura visual é criadora de conteúdos ima-

géticos? Não necessariamente. Ela permite 

ampliar os posicionamentos para gerar novas 

consideração a origem, o processo e o obje-

tivo final da peça imagética. Além disso, pos-

sibilita focalizar nos contextos e olhares onde 

ela é exposta, nos deslocamentos e as res-

significações que ela ganha. A cultura visual 

procura a construção de olhares críticos. 

Que relações podemos estabelecer entre essas 

imagens e seus espectadores? Isso é indepen-

dente se a peça pertence ao mundo das artes 

visuais ou do design. Criar em qualquer uma 

dessas áreas sendo intermediado com os es-

tudos da cultura visual é criar focado no olhar 

da pessoa que mira. A cultura visual, nesses es-

paços de criação imagética, instiga e valoriza a 

produção, procurando olhares autorais.

A produção, a criação e o projeto carregam uma 

característica que une as artes visuais, o design 

e a cultura visual. E isso é o caráter criativo. 

Criatividade na utilização e domínio dos recur-
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Por sua vez, a cultura visual precisa do design, 

que fornece o conteúdo de análise. Os múlti-

plos olhares enriquecem a cultura dos povos. O 

design precisa dos recursos culturais para pro-

duzir imagens e quem providencia esses múlti-

plos olhares é a cultura visual.

.

interpretações. Essas interpretações podem 

se transformar em algum tipo de recurso ima-

gético, mas não têm essa obrigatoriedade. E no 

caso do design? A criação imagética é pratica-

mente obrigatória. O conteúdo, possivelmente, 

é desenvolvido por outras áreas do conheci-

mento como marketing, publicidade, ergono-

mia, ciências da produção, mas a visualização 

do projeto é do designer. Portanto, posso indi-

car que o design produz conteúdo imagético 

que posteriormente é analisado e ressignificado 

pela cultura visual. Logo, sem design não existe 

cultura visual e vice-versa? O campo do design 

surge a partir da necessidade de colocar o co-

nhecimento à disposição da forma, da função 

e da comunicação. O design precisa dos múlti-

plos olhares da cultura visual para trabalhar os 

conceitos de design em outros contextos so-

cioculturais e, mesmo assim, ser compreendido. 
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Os processos metodológicos que permeiam 

os campos visuais, por momentos, são distan-

tes uns dos outros, mas, ao mesmo tempo, se 

conectam na instância criativa, como foi ante-

riormente mencionado. As metodologias em-

pregadas em cada um desses processos se re-

lacionam com nossa posição como criador e ao 

pensar o posicionamento do espectador.  De-

sign, artes visuais e cultura visual se conectam 

desde a visualidade, mas se distinguem desde 

o posicionamento do observador. 

É possível dizer que o campo metodológico re-

força o vínculo que existem entre o design, as 

artes e a cultura visual? Acredito que sim, sen-

do a cultura visual entendida como campo de 

releituras, ressignificações e desconstrução que 

questiona e reflete os processos cognitivos que 

nos atravessam. Se considerarmos esses princí-

3.2 

DESIGN, ARTES 
E CULTURA 
VISUAL: 
OLHARES QUE 
CONSTROEM E 
DESCONTRAEM 
METODOLOGIAS.

-
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O campo das visualidades costuma ter múlti-

plas fraturas e discordâncias entre os agentes 

que o compõem, principalmente por ser um 

campo que utiliza muito a subjetividade do su-

jeito para desenvolver interpretações. A cultu-

ra visual tem ajudado a sanar essas fraturas na 

tentativa de colocar luz e discernimento nelas. 

Uma dessas situações tem a ver com como é 

entendida a subjetividade dentro dos proces-

sos metodológicos nos campos das artes vi-

suais e do design. Historicamente, temos ouvi-

do dos profissionais das duas áreas afirmações 

bem marcadas; a primeira é que se o processo 

metodológico for muito subjetivo, pertence ao 

campo das artes visuais. A segunda afirmação 

é que o design não pode trabalhar com a sub-

jetividade porque possui uma lógica científica 

e trabalha com os princípios de mercado. 

pios e os levamos para os processos metodo-

lógicos que historicamente sempre foram en-

gessados, rígidos e estritos, descobriremos que 

podemos trabalhar o caráter de desconstrução 

metodológica ao longo dos processos de cria-

ção, permitindo que os alunos questionem seus 

próprios caminhos e resultados e gerem novos 

percursos de criação. Desconstruir e questio-

nar essas metodologias torna-se parte de com-

preender o efeito dos estudos da cultura visu-

al levados para outras áreas do conhecimento. 

Orientar e acompanhar esse andar dos alunos 

forma parte dos novos princípios que vinculam 

as metodologias ativas. Estudar a maneira em 

que a sociedade se vincula com as imagens 

nos ajuda a refletir sobre as metodologias que 

são utilizadas para construir as imagens que a 

sociedade consome.
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é que o caráter subjetivo de ambas as áreas se 

nutre do campo da cultura visual. O espectro 

visual que o projetista/artista carrega consi-

go é influenciado, em partes, por experiências 

visuais criadas por outras pessoas do mesmo 

campo, das quais se servem para nutrir a sua 

experiência criativa. Ou seja, uma ida e uma 

volta. Um ciclo de experiências de criação que 

a cultura visual nos apresenta e que demonstra 

mais vínculos desde a objetividade e subjetivi-

dade das áreas do que dissidências. 

Ao meu parecer, devemos compreender duas 

questões. A primeira é que o caráter subjetivo 

não invalida o processo projetual científico e de 

mercado do design. As metodologias de design 

possuem fases criativas onde o profissional é 

colocado para pensar de maneira livre den-

tro de um determinado contexto racional, que 

é o problema a resolver. Da mesma maneira 

acontece com as artes visuais. Possivelmente, 

os processos metodológicos carreguem eta-

pas projetuais “menos estruturadas” dentro do 

marco racional, mas, de maneira consciente ou 

inconscientemente, sempre existe uma pauta 

ou guia que acompanha o processo criativo. 

Esse caminho mais pautado dentro da lógica 

metodológica não anula o caráter subjetivo 

das artes visuais e, por momentos, até funcio-

na como potencializador. O segundo ponto a 

comentar e que foi introduzido anteriormente 
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Tanto o design quanto a cultura visual se ca-

racterizam por serem áreas do conhecimento 

inter e trans disciplinares, onde a variedade de 

temas permite uma versatilidade de aborda-

gens. Segundo um dos entrevistados, “torna-se 

essencial que as áreas que envolvem criação, 

realizem pós-graduação em áreas diferentes às 

inicialmente estudadas, pois isso potencializa o 

caráter transdisciplinar” (Transcrição, 2020).

Como comentado anteriormente, o design for-

nece grandes quantidades de imagens que au-

xiliam o pesquisador em arte e cultura visual 

para analisar os múltiplos olhares a respeito 

dessas imagens, portanto, o convívio entre as 

áreas dentro do campo existe. Ser professor 

em design e possuir uma pós-graduação em 

artes e cultura visual incentiva a desenvolver e 

trabalhar metodologias onde os alunos se tor-

nem espectadores ativos que compreendam 

e questionem essas imagens em um ambiente 

3.3 

COMO UMA 
POS-GRADUAÇÃO 
EM ARTES 
E CULTURA 
VISUAL PODE 
CONTRIBUIR NA
FORMAÇÃO DE
UM PROFESSOR
DE DESIGN.

-
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sujeito. A partir dos estudos da cultura visual, 

ele chegou a se considerar artista/designer por 

desenvolver um projeto artístico a partir da me-

todologia do design. Ele não consegue afastar 

um campo do outro. Inclusive, exemplifica, in-

dicando que um livro pode possuir uma capa 

ilustrada a partir de um processo pertencente 

ao campo artístico, mas a diagramação e con-

figuração do livro forma parte dos processos 

de articulação metodológica projetual do de-

signer. Portanto, ele não consegue desassociar 

ambas as áreas, embora o design tenda a ser 

mais associado com arquitetura, engenharia ou 

tecnologia de produção. Então as engenharias 

se vinculam com o design da mesma maneira 

que as artes? O entrevistado acredita que não, 

porque tanto as artes quanto o design possuem 

um processo criativo, dão origem a algo novo e 

esteticamente interessante que se vincula com 

seguro. Ainda, o entrevistado reforça que reali-

zar o vínculo entre design, artes e cultura visual 

permitiu aprofundar no design social e ativista 

ao associar ao projeto de design os olhares e 

questionamentos que a cultura visual lhe pro-

porcionou. É tirar o design da perspectiva mer-

cadológica ou meramente artística e entendê-lo 

como um espaço de motivações que continua 

tendo função, objetivos e trabalha os recursos 

do design de comunicação, mas que incorpo-

ra e entende a presença dos múltiplos olhares 

que a cultura visual traz.  Isso é muito rico, pois 

levamos um novo posicionamento do profis-

sional do design para os alunos. No meio do 

caos visual e informacional ao qual os alunos 

são submetidos, introduzimos uma nova forma 

de leitura dessas visualidades.  

Um dos entrevistados apresenta um ponto bem 

interessante em relação a isso: a rotulação do 
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3.4 

DESIGN 
DE VERÃO.

-
Como comentei anteriormente, uma vez que 

somos provocados pelos estudos da cultura 

visual, não podemos negociar sua participa-

ção no nosso cotidiano. Atravessa-nos de tal 

forma que desarticula e propõe intervenções 

nas nossas metodologias, dinâmicas e proces-

sos. Foi isso o que aconteceu comigo ao longo 

as áreas filosóficas e psicológicas do ser huma-

no e das relações com o mundo. A relação do 

design com as engenharias, por exemplo, é me-

ramente funcional. Posso concluir, então, que os 

estudos da cultura visual nos permitem dialogar 

entre as áreas sem estarmos sujeitos a rótulos, 

permitindo-nos como pesquisadores estabele-

cer relações entre os processos que envolvem 

as áreas e a maneira em que as imagens se vin-

culam com os mesmos.
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experiências. A continuação, apresento o con-

teúdo, resultados e comentários do que, coinci-

dentemente, é a última disciplina que ministrei 

no curso de design gráfico, e onde encontro re-

sultados extremamente gratificantes que me 

servem, por sua vez, de ponto de partida.   

Eram os últimos dias de dezembro de 2019 e 

me encontrava na Argentina quando o coor-

denador do curso de Design Gráfico me en-

viou uma mensagem perguntando se gostaria 

de ministrar uma disciplina de verão durante 

o mês de janeiro de 2020. Já tinha me des-

pedido dos alunos, de maneira geral, no final 

das disciplinas porque meu contrato finalizava 

e não voltaria a vê-los. Com o surgimento da 

proposta, senti o gosto de querer participar des-

sa experiência. Primeiramente, porque entendo 

que uma disciplina de verão traz implícita uma 

desse percurso como pesquisador. Quando ini-

ciei meu caminho como professor substituto, 

tentei desconstruir ao longo das aulas e dis-

ciplinas muitos dos processos que carregava 

comigo, formas ou dinâmicas com as quais eu 

tinha apreendido conceitos, estruturas meto-

dológicas ou disciplinares que achava neces-

sárias, mas que, por momentos, não eram in-

tuitivas ou assimiláveis. 

Por momentos, tentei trazer esse cotidiano dos 

alunos e suas preocupações para a sala, mas 

sentia resistência. Medo de errar ou confun-

dir os alunos, temor de ser flexível demais ou 

o contrário, muito rigoroso e exigente. Foram 

mais de 1500 horas de aula, centenas de traba-

lhos e projetos, incontáveis conexões de olhares 

com os alunos, milhares de palavras e dezenas 

de cafés bebidos no corredor trocando ideias e 
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Imaginem que, após ter ministrado a disciplina 

de Design Ambiental no ano de 2018 e ter per-

cebido a complexidade dessa disciplina, vários 

fantasmas voltaram. Num primeiro momento, 

fiquei apreensivo, mas, posteriormente, aceitei 

como um desafio e a possibilidade de reinven-

tar uma disciplina que tinha sido uma verda-

deira quebra de paradigma nos processos me-

todológicos que utilizo.

Por ser uma disciplina de verão, ela carregou 

uma intensidade muito alta em um curto pe-

ríodo de tempo, razão pela qual elaborei um 

programa de disciplina com um total de 15 

dias consecutivos, praticamente três semanas 

de aula todos os dias de 14 a 17h30. A discipli-

na começou no dia 15 de janeiro, após o perío-

do de festas e recesso de final de ano, em um 

cenário desolador de faculdade vazia, ônibus 

formatação e disposição diferentes. Em segun-

do lugar, porque tinha sede de ver os alunos 

novamente, caminhar pelos corredores da fa-

culdade e continuar contribuindo com a minha 

pesquisa. A disciplina, intitulada pela emenda 

curricular como Estudos Aplicados em Design 

I, é de 64 horas de caráter optativo, ou seja, 

os estudantes escolhem realizá-la dependen-

do da necessidade de horas e créditos, além 

do interesse pelos conteúdos que são ofereci-

dos. O coordenador do curso me explicou que 

a disciplina funcionava como suporte teórico/

prático para abordar os conteúdos que não fi-

cavam claros ao longo do curso. Coincidente-

mente, o último professor que tinha oferecido 

a disciplina de Design Ambiental no ano de 

2019 tinha recebido algumas críticas por parte 

dos alunos a respeito da falta de metodologia, 

prazos e confusão nos conteúdos.
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encontro. Vários alunos se abriram, explicando 

que tinham passado sozinhos o recesso das fes-

tas, pois muitos deles possuíam família em ou-

tros estados. Portanto, estar na faculdade du-

rante o verão era uma maneira de se sentirem 

mais acolhidos a partir da interação com os 

amigos. Outros comentaram a preocupação 

pelas disciplinas ministradas ao longo do cur-

so, da falta de tempo que não permitiu reforçar 

conceitos e de lacunas conceituais que tinham 

ficado. Realizei um levantamento das necessi-

dades conceituais das quais eles diziam sen-

tir falta e que, por sinal, resultaram maiores do 

que eu tinha imaginado. Inicialmente, pensei 

que seriam só a respeito da disciplina de De-

sign Ambiental, mas eram relacionadas com as 

gamas cromáticas, tipografia, morfologia e me-

todologias criativas. Pensei na complexidade de 

ministrar tanto conteúdo em apenas 15 dias e fui 

demorados, atendimentos reduzidos devido 

às férias, e, sobretudo, falta de ânimo dos es-

tudantes inscritos na disciplina que necessita-

vam de créditos para concluírem a graduação 

dentro dos prazos estabelecidos.

Como de costume, fui pegar a chave da sala 

de aula e me levei a surpresa de que todas as 

salas tinham sido limpadas ao longo do reces-

so, razão pela qual as cadeiras e bancos es-

tavam encostadas contra as paredes. Assim, 

começamos a disciplina com a sala bem de-

sestruturada. Como era uma aula inicial e de 

apresentação, formamos uma roda com as ca-

deiras e começamos a bater um papo sincero. 

Perguntei sobre as férias, sobre como se sen-

tiam e o que esperavam da disciplina. Começa-

ram a surgir uma série de informações que fo-

ram mudando e dando cor ao nosso primeiro 
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rígida tornaria ainda mais cansativa a rotina. 

Entendi que, pela quantidade de dias dispo-

níveis, o conteúdo devia ser sintético e a me-

todologia flexível, porém, colocando pautas 

para os estudantes continuarem pesquisando 

aula após aula. Experimentava assim os prin-

cípios das metodologias ativas, onde o conte-

údo, como desencadeador de abordagem, era 

apresentado em aproximadamente 20 ou 30 

minutos. Posteriormente, os alunos iniciavam 

uma etapa exploratória de conteúdo e com-

partilhamento de informações com os colegas 

de aproximadamente 40 a 60 minutos en-

quanto eu realizava um acompanhamento por 

equipes. Finalmente, após os intervalos, reali-

závamos a parte prática, correções e ateliês de 

trabalho projetual, onde novamente realizava 

um acompanhamento. 

extremamente honesto com eles, prometendo 

uma disciplina ágil e dinâmica que tentaria au-

xiliá-los nessas dúvidas principais. Entre relatos 

genuínos e sorrisos, percebi um aconchego den-

tro da turma, fomos muito sinceros uns com os 

outros e comentamos a respeito do que cada 

um tinha deixado de fazer para participar dessa 

disciplina. Coincidimos em algo: Deixamos nos-

sas famílias e tardes de verão para apreender e 

compartilhar experiências de design.

Elaborando o conteúdo da disciplina, entendi 

que não poderia adotar um formato rígido por 

dois motivos: em primeiro lugar, a disciplina se-

ria configurada por essa flexibilidade de dire-

cionamento dos temas segundo as necessida-

des da turma. Em segundo, foi uma disciplina 

de acompanhamento constante no meio das 

férias. Trabalhar a partir de uma metodologia 
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que os alunos realizassem avaliações, visitas 

técnicas, intervenções e questionários. O se-

guinte tópico decorreu da minha dinâmica de 

sala, a qual simula o espaço de atuação de um 

escritório de design e comunicação, deman-

dando um trabalho de equipe consistente e 

responsável das partes para finalizar um pro-

jeto de tamanha extensão. O último item aten-

deu ao pedido dos alunos por um “conteúdo 

útil”, vinculado a um projeto real, mas que, ao 

mesmo tempo, fosse um projeto que pudes-

sem colocar como experiência concreta nos 

portfólios profissionais.

Os projetos de extensão e aplicação social 

como o desenvolvido conseguem vincular o 

aluno com o espaço de trabalho profissional, 

com necessidades reais, experiências e relatos 

verdadeiros. Isto é fundamental para preparar 

Para a avaliação, a proposta foi que os estudan-

tes desenvolvessem um projeto integral. Mas, 

para isso, a eleição do projeto era essencial. 

Ele devia cumprir vários requisitos. O primei-

ro, atender a demanda de extensão e vínculo 

social procurando uma problemática que atin-

ja um espaço e necessidade social real. Nes-

se caso, os alunos trabalharam desenvolvendo 

um sistema de identidade visual aplicado à si-

nalética no Parque Mutirama, que pertence à 

Prefeitura de Goiânia. Portanto, os alunos de-

senvolveram um projeto aplicável pensado a 

partir das necessidades reais das pessoas que 

diariamente frequentam e trabalham naquele 

local. Outro ponto tido em conta para a elei-

ção do projeto que estivesse vinculado com a 

temática “férias e verão”. Assim, um parque de 

diversões ao ar livre, que no período de férias 

se encontrava em alta temporada, possibilitou 
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cial. Essa proposta, desenvolvida pela própria 

turma, permitiu realizar um levantamento de 

informações diferente, onde cada equipe fo-

caria em algum aspecto com o consentimento 

das outras equipes. As características e deci-

sões de levantamento de cada equipe foram 

previamente acordadas pela turma, desde o 

ângulo das fotografias até as perguntas que 

cada equipe considerava necessárias dentro 

do questionário geral para entrevistar os vi-

sitantes. Com prévia autorização do parque 

de diversões e gerando crachás para os alu-

nos, realizamos a visita técnica, aproveitando 

o momento de pesquisa e a descontração que 

o espaço de campo propunha.

Imagem 63 – Vista de campo                                                                     

ao Parque Mutirama.

os novos profissionais a partir de gerar um es-

paço possível de erros mediado pela universida-

de, além de levar conhecimento palpável para a 

sociedade e demonstrar a necessidade de atu-

ação, regulação e valorização daquele campo.

Os quinze dias de aula foram transcorrendo 

em uma dinâmica e ritmo cálido e interes-

sante. Aproveitei os primeiros encontros para 

preparar os alunos para a nossa visita técni-

ca, fortalecendo aqueles conceitos que ainda 

provocavam insegurança e que seriam avalia-

dos no espaço. Também separamos tarefas e 

atividades específicas por equipes que, poste-

riormente, compartilharíamos com a sala toda. 

As equipes se dividiram em: registro fotográfi-

co; de perguntas e questionários; de levanta-

mento de sinalética e de levantamento espa-
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[Ex.7]  O formato de aula atual é agradável e 

acho que pode continuar funcionando em outras 

disciplinas futuras. A música é sem dúvida um 

ponto indispensável que deve continuar aconte-

cendo nas disciplinas, pois ajuda na descontra-

ção e estimula a criatividade.

Os debates e consultas aconteciam de manei-

ra espontânea. Como eram 20 alunos, o trato 

era mais particular, conseguia lembrar mais fa-

cilmente dos nomes, gostos e estilos. Transitá-

vamos por temáticas como sinalética e gamas 

cromáticas, áreas onde eles sentiam carência, 

mas, também, abordamos acessibilidade, le-

gislações e normativas que determinavam um 

novo desafio para mim. 

Acredito que nos posicionarmos no olhar do 

outro seja uma das tarefas mais importantes, 

desafiadoras e necessárias em vários, senão to-

dos, aspectos da vida. Entender que o aluno 

Ao longo dos dias, passamos por todas as situa-

ções climáticas possíveis. No dia da visita técni-

ca, o calor de Goiânia se fez sentir. Por isso, de-

cidi levar sorvete na aula seguinte, uma vez que 

a atividade havia sido muito intensa. Mas, como 

mencionei, o clima estava um pouco confuso, ao 

ponto de chover no dia que levei o sorvete e, 

alguns dias depois, chegar a fazer frio. Nada im-

pediu que os alunos realizassem várias instân-

cias projetuais até chegar na primeira avaliação 

da disciplina. Tentei implementar dentro da fase 

de ensino a “pré-apresentação”, que tinha dado 

bons resultados para os alunos, mas funciona 

quando uma disciplina acontece uma vez na 

semana. Nesse caso, como o acompanhamen-

to era diário e constante, não foi necessária. Nas 

aulas projetuais, disponibilizei um computador 

para que os alunos colocassem música. Emily, 

do quinto período comenta a respeito: 
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Os alunos tinham apresentado no início da dis-

ciplina a inquietação de não saberem como 

transpassar as identidades visuais para os siste-

mas de sinalética.  Para romper essa dificuldade, 

preparei uma aula especial com três metodolo-

gias que poderiam utilizar no desenvolvimen-

to desse projeto ou de outros projetos futuros. 

Perder o medo da “folha em branco”, embora 

faça parte do cotidiano de profissionais do de-

sign, é um exercício extremamente desafiador 

para os alunos. 

Entendendo as metodologias como ferramen-

tas desencadeadoras de relações. Apresentei 

uma metodologia baseada nos Mapas Mentais, 

que permite desenvolver estruturas morfológi-

cas a partir da relação de conceitos e imagens. 

A segunda metodologia tem a ver com a troca 

de projetos entre as equipes, isso permite que 

está realizando um esforço por estar nesse es-

paço e contexto, compreender suas dificulda-

des, suas necessidades e estados de ânimo nos 

auxilia a tomar decisões e pensar de que ma-

neira podemos deixar o espaço mais agradável 

e perceber quais gestos ou palavras são mais 

interessantes para utilizar. Considero que quan-

do nós temos essa atitude, os outros também a 

terão conosco. Foi assim que recebi comentá-

rios dos alunos a respeito do esforço que eles 

percebiam da minha parte em vários aspectos 

referidos à disciplina.

Como era um trabalho integrado, após realizar 

as considerações necessárias da primeira ava-

liação, partimos para a segunda etapa do pro-

jeto, que envolvia modelagem tridimensional e 

criação de propostas das novas placas que o 

parque poderia utilizar. 
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A respeito disso, Leilane, do quinto período, co-

menta no questionário digital::

[Ex.8]  A metodologia é extremamente im-

portante para qualquer área do design, pois dá 

um norte para os nossos trabalhos, porém não 
adianta de nada ter uma metodologia e não 
ser orientada sobre qual a melhor forma de 
aplicá-la no nosso trabalho. Você nos acompa-

nhou desde o começo bem de perto, então acho 

que essa foi a parte principal. (grifos nossos)

  Imagem 64– Processos metodológicos                                          

criativos em ação.

Emily do quinto período, também comenta:

[Ex.9]  A metodologia foi essencial para uma 

disciplina mais intimista, onde professor traba-

lha junto com os alunos, orientando e observan-

do o progresso, sem que houvesse uma barreira 

que colocasse o professor em um nível acima do 

aluno. As atividades propostas em sala ajudaram 

a quebrar o bloqueio criativo e fizeram com que 

os grupos interagissem entre si. (grifos nossos)

as pessoas que nunca tiveram contato direto 

com o projeto pudessem trazer questionamen-

tos e soluções possíveis de uma perspectiva 

diferente aos da equipe original. Isso possibili-

ta um olhar diferenciado para uma problemá-

tica analisada metodologicamente, sempre da 

mesma forma. A última metodologia apresen-

tada tinha a ver com a análise de similares que 

permite distinguir decisões morfológicas, tipo-

gráficas, cromáticas e funcionais de outros pro-

jetos semelhantes aos que queremos desen-

volver. Essa análise direcionou os estudantes 

para um ponto de partida e de decisões iniciais 

que, posteriormente, poderiam ser adaptadas 

segundo as características próprias do projeto 

que estavam efetuando. Ao longo de 3 horas de 

aula, os alunos experimentaram as três metodo-

logias mediante exercícios, abrindo um leque, 

fundamentalmente, de propostas morfológicas.  
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res. Os processos dentro da sala de aula estive-

ram carregados de testes tipográficos, projeção 

nos computadores e troca de experiências.

Acredito que alguns profissionais de ensino po-

dem achar problemático que Emily tenha a per-

cepção da falta de barreira delimitada de hie-

rarquia entre aluno e professor. Isso acontece 

pela aplicação ativa de metodologias de com-

partilhamento de experiências e conhecimento. 

Mesmo assim, analisando a fala dela, continua 

me chamando de “professor”, o que delimita 

uma barreira de hierarquia consciente.

Os objetivos metodológicos eram claros nas 

suas instâncias intermédias como início, meio e 

fim. Porém, a maneira de alcançar essas etapas 

e objetivos eram variadas e determinadas a par-

tir do conhecimento que os alunos traziam de 

outras experiências projetuais ministradas por 

mim e por outros colegas. Partimos da necessi-

dade de proporcionar um espaço mais acessível 

e sensível para os visitantes e seus colaborado-
Imagem 65, 66 e  67 – Trabalho em sala: testes de metragem, 

legibilidade, leiturabilidade e tipografia. 
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Como a disciplina também era um projeto de ex-

tensão, convidei os alunos a chamarem amigos 

e familiares para o dia da apresentação final. Os 

colaboradores do parque também participaram 

desse momento. Foi, novamente, um momento 

de trocas e desconstrução dessa sala de aula fe-

chada, que, por momentos, sinto que resiste ao 

ingresso de outras pessoas além dos estudantes 

inscritos nas disciplinas que ministramos. O resul-

tado dos projetos foi muito interessante e apre-

sento algumas imagens a continuação.

Imagem 68 – Imagens do projeto de identidade visual e sinalética 

desenvolvido (EQUIPE A).
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Imagem 69 – Imagens dos pictogramas do projeto de identidade 

visual e sinalética desenvolvido (EQUIPE A).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 70 – Criação da sinalização a partir da                         

identidade visual (EQUIPE A). 

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 71 – Criação da sinalização a partir da                          

identidade visual (EQUIPE A).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 72 e 73 – Montagens do projeto de identidade visual e 

sinalética desenvolvido (EQUIPE A).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 74 – Projeto de identidade visual e sinalética        

desenvolvido (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 75 – Projeto de identidade visual e sinalética            

desenvolvido (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 76 – Sistema de ícones e pictogramas (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.
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Imagem 77 – Desenvolvimento da sinalética (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Imagem 78 – Desenvolvimento da sinalização com base em 

acessibilidade (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual184

Imagem 79 e 80 – Montagem do projeto de identidade visual e 

sinalética (EQUIPE B).

Fonte: trabalho disponibilizado pelos alunos.

Marcelo do sétimo período, que já havia par-

ticipado de outras disciplinas ministradas por 

mim, comenta:

[Ex.10]  Eu gostei muito como dividimos as ta-

refas entre os grupos e como o processo foi 

muito bem flexível e acompanhado. Acho 

que foi um dos métodos de disciplina que mais 

funcionou pra mim. Acho que o fato de a gente 

ter ficado imerso numa disciplina só durante 

esse tempo fez a gente conseguir evoluir bas-

tante, pensar nas coisas de uma forma diferente 

e mais próxima do que acontece na realidade. 

Acho que você conseguiu juntar bem as su-
gestões que a gente tinha comentado anterior-
mente. Acho que seguindo como ela aconteceu 

dessa vez, uma próxima disciplina seria ótima as-

sim. Seguir com o acompanhamento tão próximo 
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Design Gráfico da Faculdade de Artes Visuais 

da Universidade Federal de Goiás.

dos grupos, que pra mim foi o ponto alto, assim 

como você construiu um ambiente positivo de 

troca de ideias, que faz com que a gente se sinta 

confortável de fazer perguntas e pedir opiniões. 

(grifos nossos)

A condensação da disciplina permitiu que tudo 

fosse mais intenso: meu vínculo cotidiano com 

os alunos, a aplicação dos conceitos, a produ-

ção e atualização dos conteúdos, o contato e 

acompanhamento dos projetos. Isso é destaca-

do por todos os participantes do questionário. 

Acredito que os bons resultados da disciplina 

são um conjunto de fatores que me permitiram 

ter um contato, diálogo e troca de experiências 

muito satisfatórias. A disposição pessoal e co-

letiva foram aspectos fundamentais para de-

senvolver e materializar esse projeto. 

No dia 31 de janeiro de 2020, encerrei meu per-

curso como professor substituto do curso de 
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I) A primeira diz respeito a trabalhar em sala 

de aula com metodologias que valorizam os in-

teresses imagéticos do cotidiano dos alunos, o 

que permite um maior vínculo entre o contexto 

social e midiático com o espaço de aprendiza-

do. Exemplo disso foram as temáticas aborda-

das durante os projetos realizados na discipli-

na de História do Design (página 117), onde os 

estudantes trouxeram questões que atravessa-

vam desde política e música até ecologia e co-

tidiano universitário.

II) Outro ponto a se destacar é a relação e o 

entendimento das experiências individuais dos 

alunos como enriquecimento coletivo e cola-

borativo. Quando desenvolvemos dinâmicas 

que têm princípios na cultura visual, compreen-

demos que a construção de uma cultura cole-

tiva acontece, em primeira medida, a partir da 

4.6 

RAMIFICAÇÕES,
REVISÕES E 
EXPANSÕES DE
PERCURSOS

-

A experiência de ser professor de design gráfi-

co com formação em artes e cultura visual con-

tribuiu desde diversas perspectivas que enu-

merarei a continuação:
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trazendo um olhar ativo e não passivo para as 

imagens que produzimos e consumimos (CO-

MOLLI, 2008). Essas instâncias são observadas 

nos processos metodológicos da disciplina de 

Design Ambiental (página 136), nas dinâmicas 

de painéis semânticos, por exemplo.

IV) Entendendo que o campo do design gráfico 

possui um alto caráter científico comprovável e, 

geralmente, torna-se rígido demais nas aborda-

gens metodológicas. Ser pesquisador na área 

da cultura visual nos apresenta uma flexibiliza-

ção a partir dos diversos olhares dos especta-

dores. Levar essa perspectiva para o campo do 

design nos permite, que dentro das metodolo-

gias de design aplicadas em sala, consigamos 

flexibilidade, proporcionando para o estudante 

novas posições para olhar e resolver o proble-

ma de design apresentado. Este apontamento 

construção individual. Portanto, os trabalhos 

em equipes não devem anular as possibilida-

des individuais de expressão. Os estudantes 

devem poder apresentar suas raízes e baga-

gens imagéticas, trazer para a sala e debater 

a origem desses pensamentos e imagens que 

eles carregam. Podemos perceber como essa 

construção individual e compartilhamento co-

laborativo acontece nas dinâmicas e resultados 

trazidos na Oficina de Animação (página 150).

III) Vinculado ao ponto anterior, ser professor 

em design gráfico e estudar a respeito das ar-

tes e da cultura visual nos permite desenvolver 

nos alunos aspectos mais críticos em relação às 

imagens que consomem ou criam. Dentro dos 

processos metodológicos desenvolvidos são 

incorporadas fases de análise profunda sobre 

as imagens que são levadas para sala de aula, 
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é levantado a partir dos comentários dos alunos 

ao longo das disciplinas (página 148), presen-

te nos comentários dos entrevistados (página 

166) e posteriormente abordado na metodolo-

gia da disciplina Estudos Aplicados em Design 

I (página 168).

V) Por sua vez, o campo do design, que carre-

ga estruturas delimitadas no campo metodoló-

gico, permite ao professor/artista/pesquisador 

em Artes e Cultura Visual entender o proces-

so criativo a partir das fases projetuais que as 

metodologias do design propõem. Inclusive, ao 

ponto de entender cada aula como um pro-

cesso projetual que vincula várias áreas do co-

nhecimento, assim como acontece na hora de 

resolver um problema de design. Essa linha de 

pensamento atravessa a maior parte das meto-

dologias e dinâmicas projetuais aplicadas.
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-
“ESCREVER 
TAMBEM É DESIGN”.
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Sempre considerei que a escrita acadêmica e 

científica não era para mim. Na minha gradua-

ção, me passaram a ideia de que só as pesso-

as que já desempenhavam o ofício há anos no 

campo do design poderiam escrever e publicar 

suas ideias e sempre a respeito de temáticas 

muito específicas. Esses escritores deviam reu-

nir algumas características: ser professores, ter 

uma escrita impecável, possivelmente acima de 

35 anos (porque deviam passar por anos ou dé-

cadas de experiências) e ter vários artigos pré-

vios publicados. Esse apartado é chamado “es-

crever também é design”, em referência ao título 

de um artigo desenvolvido por um dos alunos 

da disciplina Gestão do Design que refletia so-

Imagem 81 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.
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da apresentação dos processos desenvolvidos 

na disciplina, levar para a sala de aula uma me-

todologia mais rigorosa permite ao aluno to-

mar consciência de que existem também ou-

tros processos ou etapas que podem ser mais 

simples ou complexas. Acredito que, depen-

dendo do conteúdo e da dinâmica da discipli-

na, encontramos metodologias mais estrutura-

das e rígidas, assim como outras mais liberais. É 

importante que o aluno passe por essas expe-

riências até compreender que ele tem a capa-

cidade de criar seu próprio percurso com base 

nas distintas experiências de criação que ele 

teve. Entendendo também que esse percurso 

de assimilação metodológica por parte do alu-

no pode ser estressante e entediante. Portanto, 

acredito que devemos inserir instâncias ou di-

nâmicas que tornem o processo de apropria-

bre a necessidade de fomentar nos estudantes a 

escrita como prática acadêmica e de como essa 

prática pode se tornar um processo imagético.

Com o passar dos anos e, principalmente, com a 

escrita dessa tese, fui desconstruindo essa ideia 

do conhecimento dogmático. A globalização do 

conhecimento e minhas possibilidades de aces-

so à informação foram abrindo novas portas. 

Compreendo, finalmente, que o conhecimento 

deve ser construído e compartilhado dia após 

dia, e não adquirido a modo de imposição ou 

como uma verdade absoluta. 

Um dos questionamentos levantados por essa 

tese e que trago para consideração são os co-

mentários dos alunos da disciplina de Design 

Ambiental a respeito de que metodologias 

muito estruturadas e rigorosas condicionam os 

processos de criação.  Como comentei no final 
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ção do conhecimento significativo e crítico.

Ainda, considero importante refletir a respei-

to da relação da cultura visual com a história. 

Como foi observado nas experiências narradas, 

estudar história da perspectiva da cultura visual 

nos permite trabalhar com imagens e visualida-

des históricas que se ressignificam no atual con-

texto de análise. Independentemente do tem-

po histórico, as visualidades dialogam, trocam 

olhares e nos fazem debater a respeito delas. 

Compreendendo também que essas visualida-

des históricas não mudam, o que muda são os 

olhares e os contextos nos quais essas leituras 

são produzidas.

A pergunta é: Vamos continuar questionando 

Imagem 82 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.
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cessos rígidos e dar abertura a novas maneiras 

de pensar, compreender e olhar. Só tenho certe-

za que retrasar as conexões entre esses campos 

da visualidade é privar os alunos e futuros profis-

sionais de uma conversação necessária na cons-

trução de uma sociedade melhor. Gerar debates 

que envolvem a cultura visual é uma “tática para 

estudar a genealogia, a definição e as funções 

da vida cotidiana pós-moderna a partir da pers-

pectiva do consumidor, mais que do produtor” 

(MIRZOEFF, 2003, p. 20). Com isso, não se trata 

de uma história das imagens nem depende das 

imagens em si mesmas, mas, sim, essa tendên-

cia de plasmar a vida em imagens ou visualizar 

a existência nos permite crescer como estudan-

as propriedades mediadoras da cultura visual? 

Vamos continuar nos perguntando se arte pode 

ser design ou design pode ser arte? Ou vamos 

investir tempo em reforçar as reformas curri-

culares para que os futuros profissionais consi-

gam lidar com o tamanho de fluxo de informa-

ção imagética? Os diálogos da cultura visual nos 

permitem colocar “panos frios” em um debate 

histórico de posicionamentos. Agora resta saber 

como ocupamos de maneira produtiva o tempo 

que anteriormente utilizávamos para questionar 

as similitudes dos campos. 

Historicamente, existe uma necessidade de legi-

timar o campo do design, campo de constantes 

mudanças conceituais e tecnológicas. Talvez seja 

isso ou a maneira como concebemos as estru-

turas de ensino-aprendizagem. Afinal, a cultura 

visual é um convite para desconstruir esses pro-

Imagem 83 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.



tes, pesquisadores, profissionais e educadores.

Um dos resultados foi constatar que os estudan-

tes de design, de maneira geral, não têm resis-

tência às práticas que envolvem a cultura visual 

que, por sua vez, consegue contribuir trazendo 

temáticas, problemáticas e visualidades do coti-

diano. Encontro um paralelo com os alunos que 

iniciam o curso de design e que ainda não apro-

fundaram no campo conceitual das artes e da 

cultura visual, pois nós profissionais que parti-

cipamos do campo, por momentos, colocamos 

resistência ou temos preconceito com o campo 

da cultura visual. Enquanto nossos alunos não 

realizam essa diferenciação de forma tão mar-

cada, eles lidam e trabalham muito mais do que 

Imagem 84 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.
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milação extenuante, principalmente quando os 

estudantes se encontram no início ou na metade 

do curso. A inserção de projetos integrais como, 

por exemplo, a construção de uma identidade 

visual junto com um sistema de sinalética fun-

ciona melhor como proposta para uma posição 

mais avançada do curso. Entende-se que o alu-

no já teve experiências simplificadas ao longo 

do curso e que serão reunidas nesse momen-

to para um trabalho integral de complexidade 

maior. Comprovei isso na disciplina de Design 

Ambiental, na qual os alunos do quarto período 

padeceram com um processo metodológico e 

integrado que acabou por esgotá-los. Porém, na 

disciplina de verão, embora as condições fossem 

diferentes por serem os alunos do sétimo perío-

do do curso, a dinâmica de produzir um projeto 

integrado funcionou melhor e teve maior recep-

tividade.

nós com o campo da cultura visual. Às vezes, 

problematizamos se devemos trazer ou não ex-

periências de cultura visual para os alunos e eles 

acabam introduzindo-as de maneira automáti-

ca, seja para comunicar-se ou inclusive para re-

solver problemas de design. Tive a experiência 

de visualizar como os alunos se comunicavam 

utilizando e trocando imagens, stickers, emojis, 

memes, recursos imagéticos que carregam sim-

bologias regionais, de círculos estabelecidos so-

cialmente, nacionais e internacionais. Às vezes, 

os que já estamos dentro do campo exercendo 

atividades profissionais há muito tempo preci-

samos voltar a ser alunos de primeiro ano. 

Por momentos, ao longo do processo, sugiro 

realizar trabalhos integrais nas disciplinas. Isso 

permite que o aluno visualize de maneira geral 

o problema, o processo e as soluções. Mas isso 

pode determinar também um método de assi-



A interdisciplinaridade e transdisciplinaridade 

devem ser eixos claros do processo de ensino 

de design. As práticas no campo profissional 

exigem esse contato com áreas internas e ex-

ternas de atuação que, por sua vez, fortalecem 

o caráter mediador do design entre o problema, 

o conhecimento e a solução. A cultura visual fa-

cilita essas trocas disciplinares a partir dos múl-

tiplos olhares e posicionamentos de análise das 

visualidades, por exemplo, a construção de uma 

identidade visual no contexto das áreas médi-

cas, onde participam uma série de profissionais 

correspondentes ao campo (clínicos, enfermei-

ros, cirurgiões etc.) com a mediação de uma 

equipe de designers que exerçam em várias 

áreas (branding, animação, social mídia etc.). 

Imagem 85 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.
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do que, além de serem geradas novas lingua-

gens para se comunicar, como aconteceu com o 

surgimento dos memes, a manipulação das ima-

gens pode estar direcionada para um lado mais 

complexo que pode vir acompanhado de fortes 

ideologias e conotações preconceituosas.

Existe um fator que não necessariamente é con-

trolável, premeditável e que poderíamos roman-

tizar dizendo que até tem um caráter “místico”. A 

verdade é que qualquer aplicação metodológica, 

resultado ou plano de disciplina está vinculado 

à identidade e estilo da turma, diretamente as-

sociado à vontade e ao modo de trabalho dela. 

É a coexistência das diferentes personalidades e 

das experiências pessoais que desenvolve o ca-

ráter da turma. Acho desafiante tentar entender a 

maneira da turma se sentir à vontade e gerar um 

espaço de aprendizado possível. Como já disse, 

tem um caráter “mágico”, inesperado e singular 

que, ao mesmo tempo, é desafiador e nos moti-

Trabalhar o caráter inter e transdisciplinar em 

sala de aula fez com que os alunos sentissem 

a carência de projetos de envolvimento social. 

Por vezes, o foco na área mercadológica desvia 

o caráter social do design. Como foi refletido nas 

entrevistas, os estudos da cultura visual facilitam 

o ingresso de projetos com caráter social ao tra-

zer para uma análise crítica as imagens que “es-

tão nas ruas” e que fazem parte do imaginário 

coletivo a ser descontruído ou ressignificado. 

Anteriormente, comentei a respeito de como 

muitos alunos já ingressam com habilidades 

muito visíveis na manipulação de softwares de 

edição e criação de imagens. A popularização 

das ferramentas e aplicações que permitem a 

manipulação ou criação de novas visualidades 

tornam-se cada vez mais acessíveis e potentes. 

Deixo aqui minha preocupação a respeito dos 

usos que essas novas ferramentas podem ter ao 

alcance de pessoas não qualificadas. Entenden-



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual198

va a realizar pesquisas como essa. A frustração é 

um sentimento que não podemos controlar, mas 

que podemos ressignificar, sobretudo quando 

pensamos em um projeto completo de ensino e 

percebemos que metodologicamente não é bem 

recebido ou assimilado pela turma. Mesmo apli-

cando nelas os estudos da cultura visual, propon-

do atividades assimilativas mais ativas e provo-

cadoras, a turma de estudantes funciona como 

um termômetro e pode estar demarcando o que 

é necessário e o que não é para esse momento. 

Cabe a nós reformular, ter abertura, flexibilidade e 

diálogo para mudar os nossos processos e méto-

dos no meio do caminho. 

Ao longo dessa pesquisa, levei um diário de 

anotações que, acredito, representa muito bem 

as idas e voltas dessa pesquisa. O diário vincula 

anotações da preparação das aulas, do processo 

Imagem 86 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.



FACULDADE DE ARTES VISUAIS 
Programa de Pós-Graduação 
em Artes e Cultura Visual199

dos alunos. Realizávamos trocas e, sem perce-

ber, carregávamos fragmentos uns dos outros.

No final do ano 2019 e início de 2020, a pande-

mia da Covid-19 tornou-se a nova realidade da 

maior parte dos países do mundo, questionan-

do todo tipo de ordem estabelecida pelos se-

res humanos nos últimos 100 anos de história. A 

pandemia colocou em xeque a política, o campo 

biológico, a economia global, a relação dos seres 

humanos com a natureza e até nossas relações 

interpessoais a partir do distanciamento social, 

preventivo e obrigatório. O ensino, estrutura fun-

damental de aquisição de conhecimento, tam-

bém foi afetado. O ensino remoto tornou-se o 

único processo capaz de dar continuidade aos 

de estudo do doutorado, dos projetos de design 

que desenvolvi nesse tempo, das orientações 

dos alunos em sala, ideias e referências. Às vezes, 

acontecia que, na virada de uma página de con-

teúdo do doutorado, encontrava repentinamen-

te um braingstorming que realizei com os alunos 

e, na margem da mesma página, tinha recados 

ou desenhos deles misturados com projetos de 

clientes. O planejamento das aulas se misturava 

com a minha atuação como designer e pesquisa-

dor; um não me permitia esquecer o outro. Con-

versava com os clientes a respeito de pesquisa 

e com os alunos em relação ao mercado. Entre-

gava para meus alunos alguma anotação que ia 

acompanhada, na virada da página, com algum 

projeto pessoal que estava desenvolvendo. Já 

aconteceu de encontrar uma folha de referên-

cias do projeto de doutorado que tinha recados 

Imagem 87 – Fotografia do diario do doutorado, libreta de 

anotações das aulas e caderno de projetos profissionais de design.
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obrigou a trabalhar na modalidade home offi-

ce na procura de outro emprego.

Acredito que todo esse cenário, além de re-

pensar nossa relação com mundo, com a na-

tureza e problematizar a velocidade com que vi-

vemos e entendemos a globalização, nos obriga 

a entender novas estruturas que se fizeram vi-

síveis nesse momento de mudanças e adapta-

ção. Uma delas é a educação remota. A exigên-

cia está em entender como podemos, de uma 

perspectiva metodológica, pensar a estrutura a 

distância de um curso com um alto conteúdo 

imagético presencial e palpável como o curso 

de design gráfico. Acredito que algumas dessas 

mudanças chegaram para permanecer ou pelo 

menos para nos fazer pensar nas fortalezas e 

debilidades dos processos e rotinas que realiza-

mos antes, durante e após o passo da pandemia 

do coronavírus.

calendários acadêmicos, obrigando alunos e 

professores a adotar novos processos avaliati-

vos, atualizar e conhecer softwares de comuni-

cação, dentre outras tantas mudanças. 

Pessoalmente, a crise da Covid-19 me condicio-

nou a vários processos. As orientações de TCC 

de 2020 com os alunos do curso de design grá-

fico da FAV/UFG foram realizadas na modalida-

de à distância. Também minha qualificação de 

doutorado foi realizada por meio de webcon-

ferência com a banca examinadora. Ainda, as 

entrevistas desenvolvidas após a qualificação 

também foram realizadas mediadas por tec-

nologias de comunicação. Por último, produto 

da crise econômica provocada pela pandemia, 

a fonte de trabalho de muitos se viu afetada 

e eu não fiquei alheio a isso. Minha demissão 

por cortes de orçamento na agência de de-

sign onde trabalhava afetou minha rotina e me 
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criar um campo de atuação e ensino mais hu-

mano, acessível, aberto e, principalmente, com 

maior atuação social.

Essa pesquisa deixa portas abertas. Uma das 

instigações é pensar metodologias após os de-

safios que a Covid-19 trouxe para o ensino. Tam-

bém, continuar pesquisando vínculos, aplica-

ções e dinâmicas metodológicas em contextos 

de ensino de design a nível nacional e interna-

cional, tentando compreender as relações en-

tre os campos da visualidade e seu contexto 

cultural, histórico e social. Além disso, continu-

ar atuando como designer e professor pesqui-

sador, vinculando e dialogando entre as áreas. 

Acredito que, assim como a carência metodo-

lógica que senti ao longo dos meus processos 

de ensino em design despertou meu lado de 

pesquisador na área, espero poder contribuir 

para que os profissionais ou novos pesquisa-

dores consigam perceber as carências de pes-

quisa do nosso campo. Que juntos consigamos 
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ANEXO 1:
 
TCLE

-
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ANEXO 2:
 
QUESTIONÁRIO
“COMO FOI A
DISCIPLINA?”

-
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- Design, Artes e Cultura visual, como você pen-

sa esses campos?

- Como você entende os processos metodoló-

gicos em relação com esses campos?

- Professor do Curso de Design Gráfico tendo fei-

to Pós-graduação em Artes e Cultura Visual. Qual 

é sua leitura a respeito disso? Atravessamentos, 

interferências, encontros e desencontros.

ANEXO 3: 

GUIA DE 
QUESTÕES
PARA OS 
PROFESSORES 
ENTREVISTADOS

-
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