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Resumo: 

O artigo trata da prática didática na disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar I do 
curso de Design Gráfico da Universidade Tiradentes na cidade de Aracaju, Sergipe. O 
objetivo é demonstrar que a eficiência do ensino-aprendizagem depende da ação conjunta 
entre aluno e professor. A fundamentação teórica e a prática em sala de aula promoveram a 
oportunidade de discutir a nova postura didática na relação professor-aluno para a construção 
do conhecimento a partir de Piaget (1979), Vygotski (1998), Freire (1979) e Becker (1997). 
Ao final percebeu-se que as teorias modernas e contemporâneas de educação contribuem para 
alicerçar as práticas didáticas e têm influência de forma positiva nos resultados dos trabalhos 
e, também, colaboraram para exercitar a atitude investigativa do aluno como co-responsável 
por seu desempenho e produtividade em sala de aula. 

Palavras chave: design gráfico, práticas didáticas, trabalho de conclusão de curso. 

Abstract: 

The article deals with the teaching practice in the discipline of Trabalho de Graduação 
Interdisciplinar I course at the University Tiradentes in the city of Aracaju. The objective is to 
demonstrate the effectiveness of teaching and learning depends on the joint action between 
student and teacher. The theoretical and practical in the classroom promoted the opportunity 
to discuss the new position teaching in the teacher-student for the construction of knowledge 
from Piaget (1979), Vygotsky (1998), Freire (1979) and Becker (1997). At the end realized 
that the modern and contemporary theories of education contribute to underpin the teaching 
practices and influence positively the outcome of work and also helped to exercise 
investigative attitude of the student as co-responsible for their performance and productivity 
in the classroom. 
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A disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar I - TGI-I é oferecida para o 

sétimo período do curso de Design Gráfico da Universidade Tiradentes e tem como objetivo 

desenvolver a produção de um “projeto de pesquisa que potencialize a trajetória dos 

conhecimentos adquiridos durante o curso de design gráfico”.(PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE DESIG GRÁFICO, 2009: 187). Nesta disciplina inicia-se os alunos do curso de 

Design Gráfico no campo da pesquisa, dando as primeiras noções de sistematização das 

atividades a serem desenvolvidas para que estes possam se adequar às exigências acadêmicas 

que a ciência impõe. 

Os conteúdos ministrados procuram dar conta de reunir temáticas interdisciplinares na 

elaboração de trabalhos de conclusão de curso que passam pela ergonomia, antropologia, 

marketing aplicado ao design gráfico, produção e análise da imagem entre outros, além, dos 

conteúdos de metodologia científica e as regras normativas para a proposta da pesquisa, haja 

vista que, esta disciplina ajuda os alunos na formatação de um pré-projeto que será 

apresentado ao futuro professor orientador que dará continuidade para a sua orientação e 

execução na disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar II, no oitavo período. 

A importância da disciplina consiste em inserir o aluno na investigação científica 

partindo do pré suposto que ele é co-responsável pelo processo de ensino-aprendizagem que 

segundo Severino (2009: 15) afirma: 

À luz de uma concepção crítica do processo de conhecimento, de ensino e de 
aprendizagem, todos os momentos e espaços do ensino superior deveriam estar 
perpassados pela postura e pelas práticas investigativas. Com maior razão ainda, no 
âmbito da pós-graduação, essa postura é absolutamente imprescindível, pois, a 
prática sistematizada da investigação científica encontra aí o seu lugar natural, uma 
vez que sua atividade específica é a própria pesquisa. 

 

No caso da disciplina TGI-I, uma disciplina de graduação, a prática investigativa tem 

que ser incentivada e orientada, já que os alunos ainda se encontram em estágio de iniciação 

científica e, necessitam de suporte pedagógico para responder aos desafios da construção do 

conhecimento. Para tanto, durante as aulas, os alunos são motivados a discutirem sobre suas 

temáticas e socializarem suas descobertas de forma que a busca pelo conhecimento se dê 

coletiva e individualmente. A troca de informações torna-se uma constante porque as 

professoras também aprendem nesse processo, saindo do papel tradicional de detentoras do 

saber. “O professor, além de ensinar, passa a aprender, e o aluno, além de aprender, passa a 

ensinar”. (FREIRE apud BECKER, 1994). 
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Nesse processo, é possível notar que o conhecimento torna-se uma atividade marcada 

por um envolvimento que está social e culturalmente sendo construído por ambas as partes. O 

professor torna-se um facilitador da aprendizagem agindo como intermediário entre os 

conteúdos de ensino e a atividade construtiva para assimilação. 

De acordo com Bonfim (2001: 51-57) uma característica intrínseca ao ensino do 

design é sua natureza teórica e prática, assim, o que diferencia o design de outros processos de 

configuração é sua preocupação em seguir princípios de diversas ciências na determinação da 

figura dos objetos e, através de conhecimentos relativos à filosofia, política, história, 

comunicação, semiótica, marketing, tecnologias de fabricação, ergonomia, sociologia, 

antropologia, teoria da cor e da forma entre outros. 

Desta forma o ensino da investigação científica no design requer atenção quanto 

abordagens educacionais que envolvem a interdisciplinaridade e a complexidade da situação 

problema do projeto que deverá ser solucionada pela pesquisa.  

 
O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o 
que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são 
inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o 
psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 
inter-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o 
todo e as partes, as partes entre si. (MORIN, 2000:38) 

 

A maioria dos problemas que tocam o design vem sendo ampliados pelas 

transformações das mudanças que remontam a chamada "era pós-industrial", "pós-moderna" 

ou, como preferem outros, com o advento da "sociedade da informação". Todas essas 

mudanças sociais e suas conseqüentes implicações culturais e produtivas exigem um 

profissional com elevado grau de repertório teórico e prático. Em tempo, exige-se uma visão 

abrangente e totalizante do problema investigado, que muitas vezes, o aluno sozinho não 

consegue dimensionar, necessitando de um acompanhamento individual sobre seu tema. Vale 

destacar que o conhecimento anteriormente adquirido, seja durante a graduação ou da 

vivência em sociedade, tem papel fundamental e contribui para que o aluno desenvolva uma 

atitude colaborativa e, também traga suas idéias iniciais e seus questionamentos e impulsione 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Piaget (1979) o sujeito constrói o conhecimento a partir da sua relação com o 

mundo que é ao mesmo tempo física e simbólica, dessa maneira, falar em construção do 
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conhecimento significa falar na construção social do sujeito e na escolha do objeto a ser 

conhecido. 

O design atende questões da sociedade que podem reverte-se em estudos 

monográficos ou projetos de comunicação visual. A distinção fica por conta de definir se no 

final da pesquisa o aluno deverá apresentar e discutir uma idéia ou conceito teórico sobre 

design, ou, se deverá apresentar um produto de design, isto é, materializar a idéia pelas vias 

da tecnologia gráfica entregando um produto gráfico. 

A consecução da condução destas atividades que geram a construção do conhecimento 

sobre design, Monografias e, em design, Relatórios Técnicos Científicos demandam de uma 

postura didática que incentivam o aluno desde a elaboração da problemática, escolha do 

objetivo, definição da metodologia e aparato teórico para a fundamentação. Tanto em uma 

modalidade como na outra o papel da teoria corrobora na construção de conceitos, 

proposições e relações para a análise do problema inicial. 

Esperando-se assim um melhor desempenho do aluno nos caminhos do aprendizado, 

da investigação e da aplicação dos conhecimentos adquiridos durante as aulas buscou-se 

incorporar na disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar I uma postura educacional 

que tem como base as novas pedagogias do ensino-aprendizagem. Para isso, utilizou-se uma 

parcela do tempo em aulas expositivas para o entendimento dos aspectos conceituais que 

envolvem o desenvolvimento da pesquisa e, também, utilizou-se de práticas didáticas a partir 

de uma intenção deliberada de fazer articulações entre o que os alunos conhecem e a nova 

informação que pretendem absorver, encontradas nas teorias do construtivismo.  

Aliado a este procedimento didático, a preocupação das professoras fica por conta de 

envolver os alunos na iniciação científica como uma maneira de pensar e explicar o mundo, 

que é fundamentalmente diferente daquelas disponíveis no senso comum. A partir daí o 

aprender passava a ser encarado como um processo de socialização das práticas da 

comunidade universitária através de métodos específicos na abordagem do conhecimento. 

Todo este cuidado justifica-se pela necessidade de evitar que a escolha do método de 

pesquisa, quer seja para o desenvolvimento de uma Monografia, ou, para o desenvolvimento 

de um Relatório Técnico Científico de final de curso não se tornar apenas uma transposição 

de ferramentas sem critérios e até sem a devida relação com a complexidade do tema proposto 

pelo aluno. 
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Desta maneira, dentro da disciplina TGI-I, o projeto de pesquisa proposto pelo aluno 

torna-se o catalizador da interdisciplinaridade e a prática didática tende a se desenvolver de 

forma articulada aos diversos campos de conhecimento que incidem no design. 

 

Práticas Educativas na disciplina Trabalho de Graduação Interdisciplinar I [TGI-I] 

 

Buscou-se, na disciplina de Trabalho de Graduação Interdisciplinar I, desde sua 

primeira ocorrência em 2010, aplicar conceitos educacionais que favorecem o construtivismo 

e a colaboração mútua no processo ensino-aprendizagem. 

 
[...] não poderíamos deixar de citar os trabalhos de Vygotsky, que apesar de não 
considerá-lo construtivista (como muitos o fazem) é um interacionista. Para ele o 
conhecimento é um produto da interação social e da cultura. Concebe o sujeito como 
um ser eminentemente social e o conhecimento como produto social. A preocupação 
de Vygotsky está nas relações entre o pensamento verbal e a linguagem. (MOURA; 
AZEVEDO; MEHELECKE, 2002: 05) 
 

A base da didática implantada segue as orientações de Vygotski (1998) que 

incentivam a relação aluno-professor para a apreensão dos conteúdos procedimentais em sala 

de aula e “relaciona-se com a importância da relação e da interação com outras pessoas como 

origem dos processos de aprendizagem e desenvolvimento humano.” (MOURA; AZEVEDO; 

MEHELECKE, 2002: 05). Suas raízes remontam a teoria de Piaget (1979) que foi o precursor 

da postura do professor como orientador. 

Em um texto sobre as condições da pesquisa no design, Coelho (2005), alerta para se 

ter o cuidado de não supervalorizar o resultado estético em detrimento do método empregado 

na consecução do trabalho. As questões de ordens históricas, filosóficas e semióticas devem 

ser incorporadas também no método projetual. 

Buscando-se assim integrar o trabalho investigatório-científico na disciplina TGI-I, 

seguiu-se a seqüência de atividades didáticas dividindo-as em momentos expositivos e 

momentos colaborativos de consultoria. Para atender às duas fases do semestre letivo: I 

unidade e II unidade, os conteúdos teóricos foram divididos em Fase 1 e Fase 2 como 

descreve-se a seguir: 
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Fase 1: nesta primeira etapa os conteúdos teóricos versavam sobre: O que é Conhecer 

e a Importância do Conhecimento de Base e Conhecimento para o Desenvolvimento de 

Tecnologia, depois a apresentava-se as linhas de pesquisa do curso: 

 
O Núcleo de Pesquisa Design, Cultura Visual e Sociedade preocupa-se com as 
questões que envolvem o design gráfico como uma linguagem visual a serviço do 
homem, o design e sua construção como disciplina projetual através da história dos 
métodos e das teorias bem como os estudos sobre a produção e análise de imagens 
que compõem o produto gráfico. Métodos e processos criativos em design 
[Projeto e Teoria]: Nesta linha concentram-se os trabalhos de projeto e os estudos 
dos métodos e dos processos criativos surgidos a partir da necessidade processual do 
design gráfico envolvendo aspectos desde a sua produção até sua difusão. 
Linguagens visuais convergentes no design gráfico [Teórico]: Estudo dos 
elementos compositivos da imagem gráfica, isto é, a produção e a análise do 
desenvolvimento das representações gráficas, a estruturação dos conceitos, a 
linguagem visual e o seu desenvolvimento cultural e, as novas tecnologias digitais 
na construção do design gráfico. História e teorias do design [Teórico]: Esta linha 
de pesquisa pretende refletir sobre as teorias que fundamentam o ensino-
aprendizagem do design, o resgate do design dentro do contexto histórico e social 
questionando seus limites e suas possibilidades últimas de poder atuar na realidade 
social e cultural. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIG GRÁFICO, 
2009:52)  
 
 

A atividade posterior consistia em apresentar exemplos equivalentes às duas 

modalidades de trabalhos, utilizando os exemplos elaborados por alunos do curso de Design 

Gráfico na disciplina em semestres anteriores.  

O momento de integração da turma era gerado pela discussão de problemas 

conceituais e problemas práticos exemplificados. Nesta oportunidade, abria-se espaço para 

críticas e questionamentos sobre os temas já desenvolvidos por outros estudantes no mesmo 

nível. Esgotadas todas as dúvidas, partia-se então para a consultoria individual ou por 

tema/problema do grupo, onde o(s) aluno(s) apresentava seu possível tema de forma bruta, 

trazendo suas idéias de como executaria o trabalho.  

A intervenção das professoras partia dos questionamentos a respeito da prática 

investigativa, o tempo estimado, o que levava o aluno a refletir sobre a delimitação do seu 

tema dentro de uma nova perspectiva de tempo e espaço. Muitas vezes, os alunos chegavam 

com propostas muito amplas, ou mesmo complicadas. O nosso papel sempre foi o de dialogar 

com o aluno e sua proposta de projeto, ouvindo e sugerindo, sem deixar de mencionar 

algumas vezes o clima de tensão. E então, o procedimento de consultoria por vezes se 

estendia por mais um encontro. 

O processo de orientação se constitui basicamente numa leitura e numa discussão 
conjuntas, num embate de ideias, de apresentação de sugestões e de críticas, de 
respostas e argumentações, onde está em pauta um trabalho de convencimento, de 
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esclarecimento e de prevenção, tanto no que concerne a questões de conteúdo como 
de forma. (SEVERINO, 2009: 22) 
 

Na aula seguinte, apresentava-se o roteiro para a construção da intenção de pesquisa, 

com todas as partes detalhadas e a finalidade de cada uma, seguindo-se dos conteúdos de 

metodologia científica para apresentação e formatação do planejamento de pesquisa, dentro 

dos moldes estruturais apresentados pela universidade.  

Após esta aula expositiva, outro encontro de consultoria para o recorte epistemológico 

dentro da área do design, especificando-se, a escolha dos autores para a fundamentação 

teórica. Para esta atividade, os alunos eram levados à biblioteca e incentivados a executar um 

levantamento bibliográfico com a escolha de autores principais e complementares, mantendo 

uma linha de raciocínio e, também, incentivados a utilizar o computador para as pesquisas na 

internet, principalmente nas bases de dados de periódicos disponibilizadas pela universidade.  

O próximo local de estudo era o laboratório de informática com uma máquina para 

dois alunos que eram utilizadas para a construção do texto dentro dos moldes apresentados em 

sala de aula e para o acompanhamento com as devidas correções. Neste momento, os alunos 

organizavam seus projetos de pesquisas, com a apresentação, abordando o tema escolhido 

dentro de uma contextualização seja social, política, econômica, cultural, o que varia a cada 

trabalho, neste item também tratavam do problema identificado.  

Na justificativa, os alunos demonstravam a relevância, as contribuições e a viabilidade 

no campo do Design Gráfico. Nos objetivos: geral e específicos mostravam o que deverá ser 

feito e quais passos seguirão para a obtenção do resultado final, por fim, na fundamentação 

teórica, apontavam as bases de sustentação de cada trabalho.  

Com as propostas pensadas, o grupo passava a analisar suas escolhas teóricas, e as 

discussões se davam para o melhor aproveitamento de cada autor, ouvindo do aluno como 

cada livro ou artigo científico contribuiria para o desenvolvimento da pesquisa e que escolhas 

poderiam ser descartadas ou trocadas. 

No entanto, o texto era iniciado na universidade, tendo a consultoria das professoras, 

mas a reflexão posterior, sobre todas as etapas, era imprescindível para o amadurecimento das 

idéias, e o aperfeiçoamento só se dava com a continuidade da produção de texto em 

momentos extraclasse. 
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O próximo passo era a elaboração de uma tabela ou design da pesquisa sobre os 

tópicos principais: tema/problema/justificativa e objetivos, geral e específicos (opcional para 

projetos). Ainda nesta fase, as professoras recolhiam e discutiam sobre o material 

confeccionado pelos alunos para re-alinhamento da fundamentação teórica caso houvesse 

necessidade. 

A clareza na caracterização da pesquisa nesta primeira fase torna-se essencial para a 
compreensão do que é o trabalho, tanto para o pesquisador quanto para terceiros. A 
tarefa de identificação e classificação (mapeamento) de dados continua em todo o 
processo investigatório e o pesquisador tem de estar preparado para novos dados que 
venham surgir e se tornar relevantes, mesmo que não tinham sido previstos de 
antemão. Isto pode alterar a própria caracterização da pesquisa e o tempo e 
disponibilidade de recursos que se tem.(COELHO, 2005:36) 

 
 Como finalização da primeira fase de conteúdos e primeira unidade letiva, culminava 

com a entrega da composição do trabalho para a avaliação com apresentação oral para 

socialização do tema com a turma. Cada aluno ou grupo preparava slides com as partes 

construídas do projeto de pesquisa até o final da primeira fase. Expunham seus temas, 

problemas, justificativas, objetivos e fundamentação teórica. Falavam sobre cada tópico e 

explicava suas escolhas e sistematizações da futura pesquisa. As professoras intervinham com 

comentários e os colegas também podiam sugerir. 

A apresentação era outra oportunidade de espaço para a troca de idéias, reflexão sobre 

a dificuldade em alcançar as metas da disciplina, críticas do processo didático adotado pelas 

professoras e também incentivos positivos.  Segundo o aluno A: “Penso que a metodologia 

utilizada dá liberdade para que os alunos desenvolvam seus projetos a partir de um 

direcionamento apresentado em sala de aula, o que é algo positivo”, (ENTREVISTA, 2011)  

Fase 2: já na segunda unidade do período letivo, partia-se com os alunos das correções 

efetuadas pelas professoras para então, definir a metodologia de pesquisa. Para os alunos que 

escolhiam a modalidade monografia, serviam as aulas expositivas a respeito dos métodos e 

técnicas da investigação científica, e para os alunos que escolhiam projeto, serviam as aulas 

com ênfase nos métodos do Design.  

Vale ressaltar que o incentivo pedagógico para os alunos que escolhiam seus temas na 

Modalidade Projeto era de acompanhá-los na definição de um método de design que mais se 

aproximasse da necessidade do seu produto visual. Nesta fase, a depender da maturidade do 

aluno, ele já conseguia além de declarar o método inserir etapas adaptadas ao problema do seu 

projeto, mesclar duas metodologias de projeto ou, ainda descrever uma metodologia própria. 
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A prática didática das professoras na segunda unidade se concentrava no atendimento 

e orientação ao aluno, priorizando a descrição da metodologia, técnicas de pesquisa e 

ferramentas de coleta dos dados. Aumentava-se a freqüência das idas ao laboratório de 

informática, pois a necessidade de produção tornava-se cada vez maior, assim como as 

discussões produtivas com os alunos. Elas também relembravam as antigas correções e 

cobravam os ajustes no projeto de pesquisa. 

Assim como na primeira unidade, nesta também ocorriam apresentações, com uma 

pequena modificação, outros professores eram convidados a participar e contribuir de forma 

construtiva com o trabalho dos alunos. Este convite tinha o intuito de promover a 

aproximação dos alunos com os seus futuros orientadores de conclusão de curso, na disciplina 

Trabalho de Graduação Interdisciplinar II. Após cada apresentação, os professores convidados 

manifestavam-se, sugerindo questões de ordem mais específica de acordo com a especialidade 

dele. As sugestões serviam como contribuições para a visualização de possíveis 

encaminhamentos do projeto caso, aquele professor, se tornasse o futuro orientador. Este 

procedimento pedagógico acontecia na penúltima aula com a entrega do material impresso e 

em CD-Room. 

O último contato das professoras com a turma era a entrega das correções e das notas 

e, promovia-se um momento de auto-avaliação com abertura para comentários e novas 

sugestões que depois poderiam ser aproveitadas pelas professoras para as futuras turmas. 

Segundo o aluno B: 

O fato da disciplina ser ministrada por duas professoras e possuir duas turmas 
diferentes, acaba sendo confuso para o aluno que é orientado um dia por uma 
professora e outro dia por outra, o que dificulta o acompanhamento dos projetos. O 
ideal seria uma turma apenas para a disciplina, com as duas professoras sempre em 
sala de aula, dando orientação aos alunos e fazendo com que eles sigam um 
cronograma mais rígido, para que assim as etapas do projeto sejam corrigidas 
semana a semana, minimizando a possibilidade de erros de pré-projeto. Mas esta 
dinâmica possibilitou as noções do que é ser um pesquisador, pesquisando. 
(ENTREVISTA, 2011) 

 

De acordo com o aluno C “Em relação à metodologia, está sendo eficiente por 

proporcionar certa liberdade ao aluno em trazer informações no decorrer da semana, discutir e 

apresentar em dois momentos podendo tirar dúvidas no que está sendo pesquisando” 

(ENTREVISTA, 2011). Ao coletar os depoimentos percebe-se que tanto os alunos, como as 

professoras, se sentem gratificados pelos resultados alcançados mas, que sempre é possível 

melhorar as práticas pedagógicas para adequar-se a novas exigências. 
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Considerações Finais: 
 

Acredita-se que com a utilização dos recursos construtivistas e colaborativistas 

propostos por Piaget (1979), Vygotski (1998), Freire (1979) e Becker (1997), tem-se 

conseguido elevar o índice de aprovação na disciplina. Pode-se perceber, ao longo das aulas, 

que a dificuldade recorrente entre aos alunos em demonstrar as relações entre os componentes 

do problema e sua relativização com a teoria vem sendo gradualmente superada e que a visão 

mais madura das professoras quanto aos princípios científicos colaboram para evitar que os 

alunos cometam erros futuros durante a implantação da pesquisa, como também, perderem-se 

no campo interdisciplinar do design. 

Por sua natureza social o design aponta para os reflexos culturais, sociais e ambientais 

ao, mesmo tempo que devolve para a sociedade novos produtos, assim, o papel investigativo e 

propositivo vem incorporado em todo o processo constitutivo do design, desde a concepção 

do problema que pode ser de ordem prática ou teórica até a sua resolução. Estas 

características do design aliadas às teorias contemporâneas de educação, especialmente em 

Becker (1997) mostram que o professor precisa repensar suas práticas pedagógicas em sala de 

aula e, principalmente valorizar a pesquisa como construtora de conhecimento. 

Logo, a relação ensino-aprendizagem deve propiciar construtos científicos mas, 

também, o estabelecimento da transposição do conhecimento trazido pelo aluno, isto é, dar-se 

o devido espaço  aos momentos de discussão e reflexão tão necessários ao amadurecimento 

intelectual de ambas partes. Propiciar a autonomia ao aluno de design é uma maneira de 

contribuir de forma efetiva para o aspecto do pensar crítico, sistemático e analítico 

proveniente da postura científica. 

O professor universitário, como educador na contemporaneidade, pode e deve buscar a 

formação dos seus alunos para a autonomia aproveitando-se que a investigação no design 

permite uma abordagem complexa e construtiva do conhecimento ao lado da formação de um 

cidadão consciente da sua capacidade de intervenção social. 

Esta é uma prática que pode ser aliada ainda à extensão e que pode dar um novo 

fôlego a educação superior, principalmente porque o perfil do aluno muda a cada geração e os 

professores precisam adequar suas práticas, inclusive lançando mão das tecnologias 

disponíveis, mas isso é uma outra discussão. 
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