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6
O ENSINO DE DESIGN NO BRASIL

O início da prática do design e de seu ensino no Brasil ocorreram, 
segundo Couto (2008), de maneira empírica, da mesma forma que 
nos primórdios da Bauhaus, quando grandes nomes da Arquitetura 
e das Artes Plásticas em geral reuniram-se com a intenção de dar 
uma forma e uma linguagem contemporânea à produção industrial.

Simbolicamente, opta-se pela afirmação de que o ensino de de-
sign no Brasil tem como marco inicial a fundação da Esdi,1 que, ten-
do em vista suas origens, remonta à Escola de Ulm (Gestalt) e, antes 
dela, à Bauhaus. Possivelmente por isso, o principal guia de nossos 
designers seja o Funcionalismo, característica marcante das escolas 
alemãs, pois mesmo a iniciativa na década de 1950, de Lina Bo 
Bardi e Giancarlo Pallanti, de um curso regular de design no então 
Instituto de Arte Contemporânea-Museu de Arte de São Paulo – 
IAC-MASP, apesar de ter durado apenas dois anos, também não 
escondia sua influência da estética racionalista da arquitetura e do 
design modernos.

Por outro lado, ainda segundo Couto (idem), seria pueril acre-
ditar que o ensino de design iria surgir espontaneamente e com um 
modelo de ensino genuinamente brasileiro, ainda mais em meio a 

 1 Disponível em: <http://www.esdi.uerj.br/>. Acesso em: jun. 2008.
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um período desenvolvimentista em que, para o mercado, o modelo 
a ser invejado deveria ser o norte-americano. Mas o currículo da 
Esdi já havia se transformado no paradigma para o ensino de design 
no Brasil. Ironicamente, a indústria brasileira de fato não estava lá 
muito interessada nos recém-formados profissionais nacionais e o 
ambiente político do final dos anos 1960 não era aconselhável para 
um design socialmente engajado. Paradoxalmente, dez anos de-
pois, e em função do maior incentivo financeiro dado pelo governo 
às áreas tecnológicas – paralelamente aos cortes nas áreas sociais 
e artísticas –, gerou-se um boom de cursos de artes transformados 
em cursos de design às pressas, havendo então a necessidade de se 
repensar as questões curriculares, pois isso, por um lado, “permitu 
grande liberdade e originalidade aos currículos plenos dos cursos, 
por outro, permitiu também a criação de aberrações”. 

Um país de dimensões continentais como o Brasil poderia ter 
promovido em paralelo, durante a instituição do ensino de design 
na esfera local, experiências e modelos de ensinamento diferencia-
dos, com características e ideais diversificados, como são na ver-
dade diversas as vocações e o comportamento dos brasileiros. Os 
conceitos funcionalistas poderiam ter sido mantidos como referên-
cia projetual em uma escola e/ou região brasileira, outros poderiam 
ter adentrado a promoção de possíveis e diferentes modelos para o 
design local, na busca de resultados e soluções distintas e, ainda, 
mesmo poéticas diferenciadas.

Por outro lado, paradoxalmente, nos programas de ensino das 
faculdades de design do país adotou-se o modelo da tecnologia 
alternativa. Os novos graduados, ao deixar a faculdade e ingressar 
no mercado de trabalho, deparavam-se com um parque produtivo, 
já bastante desenvolvido, cujo modelo estava fundamentado na 
tecnologia produtiva ocidental. Os parques industriais locais vi-
nham se equipando, mais e mais, com ferramentas e maquinários 
próprios da produção industrial de perfil convencional, nos moldes 
da modernização mundial.

Em uma nova etapa do ensino de design, posterior às expe-
riências com tecnologia alternativa, era prática comum por parte 
de muitas escolas a inserção de temas projetuais que estivessem de 
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acordo com a realidade e o contexto do parque industrial instalado 
nessas regiões. Tal prática, apesar de nitidamente bem-intencio-
nada, acabava por não corresponder à realidade, contradizendo-a 
muitas vezes. Segundo Moraes (1999), a rapidez de referências e 
informações recebidas pelos empreendedores e consumidores do 
Brasil e da América Latina era, antes de tudo, uma forte barreira 
para a prática e o sucesso desse plano de ensino. 

A constante semelhança entre os resultados projetuais obtidos 
pelos alunos – por meio da solicitação de temas muitas vezes repeti-
tivos – gerava um nivelamento mediano da qualidade dos projetos. 
Não obstante, os métodos projetuais permaneciam com caracterís-
ticas extremamente funcionalistas, em detrimento de outros atribu-
tos importantes, como os valores reflexivos e culturais inerentes ao 
processo da prática em design. Repassava-se aos alunos um conceito 
de design cuja “função básica” era projetar produtos para produção 
em série pelas indústrias. Dessa forma, ensinava-se aos estudantes 
a importância de saber considerar e aplicar os fatores técnicos, so-
ciais, ergonômicos, estético-formais e produtivos que, uma vez bem 
dosados, lhes mostrariam um caminho mais lógico e seguro para o 
sucesso de seu projeto e para o desenvolvimento de novos produtos. 

As diversas escolas existentes vinham se apoiando nesses valo-
res e métodos projetuais como verdadeiros dogmas. Diante desse 
quadro, percebe-se que os estudantes eram capazes, ao final da 
formação escolar, de projetar um produto, ou seja, eram capazes de 
cumprir todas as etapas descritas nos métodos de “projetação” exis-
tentes no programa de ensino escolar e de seguir as metodologias 
projetuais determinadas pelos seus professores.

Mas estariam realmente fazendo design?
Na verdade, o que vinha acontecendo, salvo raras exceções, era 

a simples utilização e aplicação quase automáticas dos diversos fa-
tores necessários a um projeto. 

Os professores, por sua vez, segundo Moraes (idem), trazem 
para a sala de aula cases de profissionais atuantes de sucesso e com 
mais experiência de trabalho, utilizando-os como referência aos 
estudantes. Isto se reflete na limitação do ensino de design, em vez 
de possibilitar a diversificação e a abrangência necessárias.
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A ansiedade criada junto aos alunos pela aplicação dessas referên-
cias acaba por inibir seu processo de formação. Além disso, referên-
cias personalizadas junto ao ensino de design podem proporcionar 
um sentimento de inferioridade por parte de muitos dos recém-
formados e iniciantes ao terem seus projetos comparados com os 
dos já estabelecidos e experientes profissionais atuantes no mercado.

Moraes (idem) entende que durante um processo de ensino de 
design, o aspecto mais importante não seria aquele de fácil identifi-
cação – como o aspecto estético – nem de fácil aplicação – como os 
fatores técnicos e ergonômicos –, e sim a síntese da cultura projetual 
por meio dos valores reflexivos, culturais, críticos e analíticos du-
rante o processo de “projetação”.

Estariam os alunos preparados para situar seus produtos quanto 
às tipologias de uso e às tipologias formais? Seriam eles capazes de 
situar seus produtos quanto às referências históricas e culturais? E 
quanto aos aspectos reflexivos, comportamentais e humanos? 

Os estudantes de design devem habituar-se a usar o raciocínio 
reflexivo e analítico durante as fases de desenvolvimento de um pro-
jeto. E ainda, devem ter senso crítico sobre as reais possibilidades de 
aplicação de seu produto junto ao mercado consumidor e junto ao 
usuário, além de habituar-se à aplicação de enfoques humanísticos 
e de valores culturais como fatores de diferenciação e como geração 
de novas alternativas projetuais. Caso isto não ocorra, correm o 
sério risco de se tornarem reféns dos fatores objetivos da projetação. 

É tarefa dos cursos de design, por meio de suas disciplinas pro-
jetuais, fazer com que os alunos, utilizando-se de temas prévia e es-
trategicamente estabelecidos, pratiquem uma forma de projetação 
em que prevaleçam enfoques subjetivos e teóricos como elementos 
diferenciadores de projeto. Isso deve ocorrer até que essa prática 
torne-se um fator natural e intrínseco ao seu processo e método 
projetuais. Deste modo, está-se preparando não somente um dosa-
dor de diversos fatores e aspectos projetuais, mas um pensador para 
novas e diferenciadas soluções. 

O aluno deve ser conduzido a abstrair-se momentaneamente 
do produto que vem a ser o escopo de seu projeto. Ele tem de apro-
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ximar-se do contexto e da situação que envolvem o tema projetual 
proposto. Por exemplo, não se deve pensar em uma cadeira, mas 
no ato de sentar; não se faz necessário pensar no copo, mas no ato 
de beber; não se deve pensar em uma vitrine, mas no ato de expor e 
mostrar algum objeto, e assim sucessivamente. 

Por sua vez, um projeto assim direcionado tem maior possibi-
lidade de apresentar soluções mais inovadoras, diferenciadas e, às 
vezes, até quem sabe inusitadas. Caso contrário, surgirão apenas 
outras cadeiras, copos e vitrinas que poderão eventualmente ser 
mais belos, mais funcionais ou mais atraentes, como os resultados 
que vemos serem obtidos junto aos métodos projetuais convencio-
nais empregados na atualidade. 

Desse modo, o estudante não receberá informações sobre o tema 
específico de projeto, e sim sobre o tema genérico. Contudo, esse 
tema genérico deve ser exposto pelo professor de modo a possi-
bilitar o surgimento de diversas propostas projetuais, buscando 
incentivar uma variação de temas específicos dentro daquele tema 
genérico fornecido, cabendo ao estudante programar a escolha do 
tema específico, de seu trabalho e do desenvolvimento projetual. 

Entendendo que projetar não é impor uma solução autoral e au-
toritária, mas dividir com o interlocutor a responsabilidade da troca 
e dar uma contribuição espontânea, que sensibilize e conquiste pela 
via social e estética, o objetivo das disciplinas projetuais do curso de 
Design de Produto da FAAC – Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação da Unesp, campus de Bauru, é introduzir o aluno nos 
problemas espaciais, formais e estéticos do projeto, relacionando 
o design com a produção industrial, ou seja, compreendendo a in-
terdependência de atuação profissional entre o processo de criação 
(projeto) e o processo de execução (indústria). 

Para tanto, e para que se possam desenvolver processos que 
permitam criar e recriar repertórios, por meio de uma visão crítica 
da realidade, o aluno desenvolve projetos de modo que exercite sua 
criatividade e visão espacial, desenvolvendo a metodologia relacio-
nada ao desenho do objeto paralelamente a aulas teórico-expositivas 
em que o usuário não é visto apenas como um ser cujas necessidades 
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práticas precisam ser satisfeitas, alienando-o de questões sociocul-
turais e eventualmente até econômicas que permeiam o imaginário 
do universo dos objetos cotidianos.

Alguns dos resultados podem ser observados nas figuras 33 a 37.

Figura 33 – Uma caixa de polietileno utilizável tanto como mobiliário como para brinque-
do. Menção Honrosa na Categoria Estudante no Concurso Abiplast Design 2005, 
Associação Brasileira da Indústria de Plástico. Alunos: Mariana Menin, Laura Schaer 
Dahrouj e Fernando Feldberg.

a b

Figura 34 – I Concurso OndaAzul Design Recult 2005, Fundação Onda Azul, Rio de 
Janeiro, RJ. Projeto desenvolvido na favela Vigário Geral, zona sul do Rio, onde são fabri-
cados móveis com garrafas PET. Jonas Carnelossi ficou em primeiro lugar com luminárias 
feitas com materiais recicláveis (a). Prêmio Planeta Casa, Categoria Estudante (b), revista 
Casa Cláudia, São Paulo, SP, 2003. Confeccionada com tubos de papelão. Alunos: Bruno 
Aburjaile Costa, Fabrício Torres, Luigi Carvalho Comine e Marília Emanuele Bill.
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a b

Figura 35 – Concurso Masisa para Estudantes de Design, Masisa e Centro de Design 
do Paraná, Curitiba, PR, 2002. Mesa de centro Pettia (a), da aluna Carolina Oliveira 
Marques. Mesa Piano, da aluna Joceline Gonçalves Fernandes (b). 2º lugar no concurso e 
exposta também na Mostra Jovens Designers, no Conjunto Nacional, em São Paulo, SP,.

a b

Figura 36 – VIII Edição Salão Design Movelsul, Bento Gonçalves, RS, 2002. Namoradeira 
Oriental (a), dos alunos Fernando José Soares Silva, Luiz Carlos Bezerra, Lucindo Tomiosso 
Júnior, Marina Nahoka Wakyama, Ricardo Shikata e Sílvio Tadeu Nascimento França. Ca-
deira M (b), dos alunos Eduardo Yuji Sato, Márcio Akutsu Takada e Rodrigo César Ramos.

a a

Figura 37 – Mesa Flex (a), 4° Prêmio Liceu de Design, Liceu de Artes e Ofícios da Bahia, 
Salvador, BA, 2002. Aluno: Márcio Akutsu Takada. Gaveteiro 360° (b), VII Edição do 
Salão Design Movelsul, Bento Gonçalves, RS 2.000. Alunos: Álvaro Ribeiro Lacerda, 
Fernando José Soares Silva, Lucindo Tomiosso Júnior e Robson Avelino Santos. 
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Pretende-se com isso, de acordo com Moraes (idem) que o aluno 
habitue-se a encontrar por si mesmo, por meio de suas análises e 
reflexões, novas e diversificadas propostas projetuais, incentivando 
infinitas possibilidades de solução. Em contrapartida, a expecta-
tiva do docente junto a esse modelo projetual é que os resultados 
alcançados permitam ao aluno desenvolver o lado reflexivo durante 
as fases de projetação, ou seja, dedicar mais tempo aos aspectos 
críticos, analíticos, comportamentais, culturais, teóricos e subjeti-
vos a serem aplicados nos projetos de produtos. A mera aplicação 
dos aspectos objetivos não deve ser mais a forma determinante de 
método e modelo projetual. E ainda, é importante habituar-se aos 
temas diversos e genéricos como forma de se preparar para o mer-
cado de trabalho encontrado nas diferentes realidades dos países em 
via de desenvolvimento, e junto à realidade que se afirma dentro da 
chamada Era Pós-Industrial. 

Portanto, torna-se cada vez mais difícil descrever um caminho 
exato e preciso para a formação de designers, se é que existe uma 
rota precisa. Nas palavras de Moraes (idem):

E ainda, qual plano de ensino seria o mais adequado junto às es-
colas que ensinam hoje esse ofício, sabendo-se que tal atividade vem 
recebendo influências das constantes mutações comportamentais, 
tecnológicas e culturais da nossa sociedade. Podemos considerar 
cada projeto a ser desenvolvido uma nova lição, na qual parte dos 
problemas a serem resolvidos não foi sequer mencionada durante 
os anos de formação escolar. Seria, desta forma, a escola limitada a 
um posto de informação teórica e cultural do design, uma vez que 
a verdadeira integração escola-indústria não passa de um eterno 
projeto? Haveria uma escola atuando como modelo? Ou um país de 
referência em ensino, com um caminho já percorrido com sucesso?

As atividades de ensino superior em design não fazem parte 
de política pública de design específica, embora a parceria entre 
as diversas organizações, governamentais ou não, as empresas e as 
instituições de ensino seja estimulada em diversas metodologias. 
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Existem hoje 331 cursos de graduação em design, noventa cursos 
de pós-graduação latu sensu, seis mestrados e um doutorado. 2

No cenário acadêmico, alguns eventos merecem destaque: o 
Ciped – Congresso Internacional de Pesquisa em Design, evento 
bienal, com sua 5ª edição em 2009; o P&D – Congresso Brasileiro 
de Design, realizado a cada dois anos desde 1994; o Ergodesign – 
Congresso Nacional de Ergonomia e Usabilidade de Interfaces 
Humano Tecnologia; o Usihc – Usabilidade de Interfaces Huma-
no-Computador, realizado concomitantemente ao Ergodesign; e o 
Ndesign – Encontro Nacional de Estudantes de Design, realizado 
anualmente desde 1991 e organizado pelos próprios estudantes. 
Considere-se ainda a atuação das diversas associações profissionais 
em âmbito nacional.

O Brasil tem hoje mais de sessenta faculdades de design, que, 
estima-se, já concederam diplomas a mais de trinta mil designers. 

A esse gigantesco contingente somam-se outros milhares de 
profissionais de Arquitetura, Decoração e Engenharia que, por 
causa da retração do mercado de trabalho, avançam em direção às 
áreas mais próximas e mais frágeis do ponto de vista de sua organi-
zação profissional. 

Com o desenvolvimento da computação gráfica, ampliou-se 
também, de modo exponencial, a legião de amadores autodidatas, 
que atuam sobretudo no atendimento às pequenas demandas por 
design gráfico. Portanto, devemos contabilizar, no Brasil de hoje, 
mais de cinquenta mil pessoas que se julgam preparadas ou habili-
tadas para exercer a atividade de designer.

Essa oferta de design é imensamente maior que sua necessidade 
efetiva. Estimativas situam o percentual de profissionais atuando na 
área, empregados ou autônomos, entre 10% e 20% dos graduados. 
Embora essas sejam projeções empíricas feitas a partir da observação 
do aproveitamento no mercado de trabalho dos alunos recentemen-
te graduados, pode-se tê-las como aproximação bastante confiável.

 2 Disponível em: <http://www.designbrasil.org.br/portal/estudantes/index.
jhtml>. Acesso em: out. 2008.
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Se a oferta de design está superdimensionada em relação à de-
manda, isso se deve a uma série de fatores estruturais, entre eles 
a pressão exercida pela sociedade para a abertura de novos cursos 
superiores no país, sem que exista uma correspondente possibili-
dade de absorção desses profissionais pelo mercado de trabalho. As 
universidades, de modo geral, confundem demanda da sociedade 
com demanda de mercado.

O agravante nessa superpopulação acadêmica é o baixo nível de 
ensino do design, que contribui para dificultar a abertura de novas 
oportunidades de trabalho. A maioria dos professores dos cursos de 
design é de profissionais com pouca ou nenhuma experiência real e 
que após algumas tentativas frustradas de ganhar a vida desenvol-
vendo projetos, descobrem na atividade docente talvez sua única 
possibilidade de atuação no setor. Saem da universidade por uma 
porta, na qualidade de alunos recém-diplomados, e entram por 
outra, como professores concursados.

Com esse sistema, perpetua-se o distanciamento entre a univer-
sidade e a realidade das empresas. Pretendem, com essa docência 
ingênua, ensinar design para um mundo fictício, no qual o mercado 
é constituído majoritariamente de grandes e modernas empresas, 
que estão sempre na expectativa de que surjam novos talentos para 
contratá-los para seus departamentos de design. Porém a realidade 
é bem diferente, e os prováveis clientes são pequenos ou micro-
empresários, descapitalizados e no desespero da sobrevivência. 
Somente agora, transcorridos mais de quarenta anos da criação do 
primeiro curso de design no Brasil, as indústrias estão começando a 
sentir a necessidade de investir nessa área. Antes considerado gasto 
supérfluo ou apenas tática mercadológica de agregação de valor a 
produtos, o design é visto hoje como investimento estratégico no 
esforço de sobrevivência das empresas.

Em um país cuja política industrial sempre teve forte conteúdo 
protecionista, era praticamente impedido o acesso da população 
aos principais produtos fabricados no exterior que tivessem similar 
nacional, como forma de proteger uma indústria ainda incipiente. 
Tendo à sua disposição consumidores cativos, por absoluta falta de 
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opções, a indústria brasileira, quando tinha de criar um produto, 
preferia utilizar o expediente da cópia ou do licenciamento. Essa 
opção era, em princípio, mais barata, mais rápida e menos arriscada.

Durante os últimos trinta anos, o mercado para o design poderia 
ser resumido em dois grandes grupos. De um lado, algo em torno 
de mil pequenas empresas atuando quase que exclusivamente com 
desenho gráfico e embalagens, trabalhando para pequenas firmas 
demandantes concentradas predominantemente no eixo Rio-São 
Paulo-Belo Horizonte-Curitiba. De outro, cerca de vinte empre-
sas de médio ou grande porte, com seu departamento próprio de 
design, empregando entre cinco e dez profissionais.

Esse era o mercado de design no Brasil, e as exceções apenas 
confirmam a regra. Apesar disso, as universidades continuavam – 
e ainda continuam – formando profissionais para serem empre-
gados. Nenhum dos cursos de design espalhados pelo país ensina 
os futuros designers a serem empresários e a gerenciar sua própria 
empresa.

A partir de 1990, esse quadro começou a mudar. Surpreendidas 
pela política governamental de abertura do mercado, as empresas 
brasileiras optaram, inicialmente, por estratégias defensivas como 
forma de proteger-se da concorrência externa.

Em muito pouco tempo, as empresas conseguiram efetivamente 
conhecer, aprender e colocar em prática os mais avançados mé-
todos de gestão da produção e da qualidade. Desse modo, e sem 
se preocupar muito com o custo social, conseguiram certificar-se 
pela ISO 9000 mais de 1.500 empresas no curto período de seis 
anos. Todo esse esforço de otimização da produção, eliminação de 
perdas e de desperdício, redução de insumos e de matéria-prima e 
aumento da produtividade não foi, contudo, suficiente para tornar 
os produtos brasileiros verdadeiramente competitivos no mercado 
internacional.

Apesar de todo o esforço, o custo final de produção ainda é mui-
to elevado – sobretudo se comparado com o dos países asiáticos – 
por causa da dificuldade de reduzir os custos dos elementos forma-
dores de preço, tais como mão de obra, insumos e matérias-primas, 
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energia elétrica, escoamento da produção, tarifas aeroportuárias e, 
sobretudo, carga tributária. A soma desses fatores (conhecida como 
“custo Brasil”) onera, sobretudo, as pequenas empresas, que não 
possuem escala de produção capaz de absorver esses encargos.

A única alternativa viável, pois é impossível competir no preço, 
passa a ser o oferecimento de produtos diferenciados, singulares e 
com elevado valor agregado. É a partir dessa constatação que as em-
presas descobrem que a estratégia mais eficaz de sobrevivência não 
é atuar na defesa, mas no ataque, utilizando práticas mais ofensivas. 
E o design é a arma indicada nesses casos.

Para manter um nível de eficiência competitiva, as indústrias 
dos setores mais dinâmicos, principalmente nos países em desen-
volvimento, tiveram de se esforçar, sobretudo nos últimos dez anos, 
para implantar um processo intensivo de reestruturação produtiva 
e de reconversão industrial. Trata-se de uma nova cultura industrial 
baseada no trinômio qualidade, tecnologia e informação, a partir da 
descoberta de que o mais precioso patrimônio das organizações são 
elementos intangíveis, baseados no compromisso, na inteligência e 
na inovação.




