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A vida ainda não atingiu os extremos que a fariam sem sentido,  

mas muito dano foi causado,  

e todas as futuras ferramentas da certeza,  

inclusive as novíssimas rotinas  

(que provavelmente não durarão o suficiente para se tornarem hábitos)  

não poderão ser mais que muletas,  

artifícios do engenho humano que só aparecem a coisa em si  

se nos abstivermos de examiná-las muito de perto.  

Toda certeza alcançada depois do “pecado original”  

de desmantelar o mundo cotidiano cheio de rotina e vazio de reflexão  

terá que ser uma certeza manufaturada,  

uma certeza escarnada e desavergonhadamente “fabricada”,  

sobrecarregada com toda a vulnerabilidade inata  

das decisões tomadas por humanos.  

(BAUMAN,  2001,  p. 29) 



 
 

 
 

 

RESUMO 

 

 

Duas universidades, uma pública e uma particular, são as responsáveis pela formação do 

profissional em design gráfico na cidade de Aracaju/SE. Muitas empresas locais dos mais 

variados segmentos têm absorvido estes profissionais e, portanto, o estudo teve como objetivo 

analisar as relações entre o perfil profissiográfico formado pelas Instituições de Ensino 

Superior e a inserção deste profissional no mercado de trabalho local. A pesquisa recebeu o 

delineamento de um estudo multicasos, bem como, utilizou-se a abordagem qualitativa com 

vistas a atingir o objetivo descritivo-analítico do fenômeno estudado. Os instrumentos de 

pesquisa adotados foram o questionário e a entrevista semiestruturada visando à aproximação 

dos entrevistados em relação ao objetivo de pesquisa. Dentro desse campo investigativo foi 

possível analisar as percepções de quatro grupos de sujeitos que participam do universo 

delimitado entre a universidade e o mercado de trabalho em Aracaju/SE, a saber: 

coordenadores e professores; discentes/egressos e empregadores. Desta forma foi possível 

compreender as demandas de competência tanto para o profissional de design gráfico como 

para o ensino superior de design gráfico e, revelar que os conhecimentos propostos na 

academia tratam de capacidades relacionadas à interdisciplinaridade, ao pensamento 

reflexivo, à cultura do projeto e à inovação. Também foi possível identificar que as 

motivações que levaram os empresários a contratarem designers gráficos se concentram em 

competências relacionadas à criatividade e/ou em relação ao domínio da manipulação dos 

softwares gráficos. 

 

Palavras-chave: Ensino Superior. Inserção profissional. Design Gráfico.  

  



 
 

 
 

 

RESUMEN 

 

 

Dos universidades, una privada y una pública, son responsables de la formación profesional 

en diseño gráfico en la ciudad de Aracaju / SE. Se observa que muchas empresas han 

absorbido estos profesionales por lo tanto, el estudio tuvo como objetivo analizar la relación 

entre el perfil Profissiográfico formado por instituciones de educación superior y la inclusión 

de esta persona en el mercado local. La investigación fue el diseño de un estudio de varios 

casos así, se utilizó un enfoque cualitativo a fin de lograr el objetivo descriptivo y analítico 

del fenómeno estudiado. Los instrumentos de investigación utilizados fueron el cuestionario y 

entrevistas semi-estructuradas encaminadas a la aproximación de los encuestados en relación 

con el objeto de la investigación. En este campo de investigación fue posible analizar las 

percepciones de los cuatro grupos de sujetos que participan en el universo definido entre la 

universidad y el mercado laboral en Aracaju / SE, a saber: los coordinadores y los profesores; 

estudiantes / graduados y empleadores. Esto hizo posible entender las demandas de 

competencia tanto para los profesionales del diseño gráfico, sino también para la educación 

superior y el diseño gráfico, revela que el conocimiento se propone en el acuerdo académico 

con capacidades relacionadas a la interdisciplinariedad, el pensamiento reflexivo, el diseño y 

la cultura la innovación. También se identificó que las motivaciones que llevaron a los 

empresarios a contratar a diseñadores gráficos se centran en las competencias relacionadas 

con la creatividad y / o su experiencia en el campo de la manipulación de software de 

gráficos. 

  

Palabras clave: Educación Superior. Empleabilidad . Diseño Gráfico 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A proposição da construção do tema para esta dissertação de mestrado foi delineada a 

partir do interesse da pesquisadora em alinhar os conhecimentos adquiridos no Bacharelado 

em Comunicação Visual, UNESP/Bauru (1991) e, no programa de Pós-Graduação: 

Especialização em Didática do Ensino Superior, Pio Décimo/SE (2002) somados a uma 

vivência profissional de mais de treze anos como professora (até o momento) e, dez anos 

como coordenadora do curso superior de Design Gráfico da UNIT - Universidade 

Tiradentes/SE (2001/2011).  

As duas formações acadêmicas com áreas distintas: o bacharelado em Comunicação 

Visual e a especialização na área de Educação, ao se somarem com as experiências 

administrativas e docente desenvolvidas na UNIT motivaram os estudos em relação às 

condições da formação do designer gráfico na cidade de Aracaju.  

Durante a consecução deste trabalho os questionamentos que surgiam esboçavam 

sempre duas perspectivas sobre a formação superior de Design Gráfico1: uma educacional e 

outra mercadológica. A primeira visada poderia ser traduzida por questões de ordem 

educacional e, estaria relacionada ao tipo de formação que as universidades estão buscando 

imprimir em seus discentes de Design Gráfico. A visada mercadológica estaria voltada à 

prática deste profissional no mundo contemporâneo do trabalho. 

Embora pareça se tratar de dois posicionamentos vale a pena esclarecer que não se 

pretendeu garantir a defesa de uma educação dividida; como se as preocupações do ensino 

fossem distanciadas das preocupações do mercado. Ao contrário como a própria história do 

design mostrou: 

 

É válida a noção de que o design gráfico se canonizou quando saiu dos 

círculos boêmios e entrou para os escritórios e – sendo mais radical – para as 

salas de aula. Quando deixou de ser arte e tornou-se uma atividade 

profissional (ou seja, quando saiu da esfera da arte para a esfera da 

produção). Ele rompeu com a transgressão que o fundara. (VILLAS-BOAS, 

1998, p. 16)  

 

                                                 
1
 Optou-se por escrever Design Gráfico com letra maiúscula quando indicar uma área do 

conhecimento ou a nomenclatura de um curso e, em letra minúscula para determinar o produto de 
uma atividade projetual. A denominação ‘designer gráfico’ se refere ao profissional. 
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Essa transição que Villas-Boas chamou de canonização do design gráfico coloca o 

profissional dentro de um contexto social complexo que mais aproxima as duas esferas 

educacional e mercadológica do que as coloca em oposição.  

Para abarcar a formação superior e mercado de trabalho foi preciso compreender o 

mundo como um grande e complexo sistema composto por vários setores da sociedade que se 

interconectam através de inéditas formas de relações sociais e, ainda, as não calculadas 

possibilidades geradas pelas novas tecnologias.  

De acordo com Castells (1990), em virtude da revolução das tecnologias da 

informação, vivemos hoje sob uma a nova ordem econômica e social onde o cerne das 

transformações que estamos presenciando refere-se às tecnologias da informação, 

processamento e comunicação. 

De acordo com CASTELLS (1990) o mundo mudou, a estratificação vertical que 

caracterizava o estado das coisas não existe mais. O mundo como agora segue a tendência da 

horizontalidade nas relações sociais, econômicas e culturais entre os homens. Esta nova lógica 

organizacional está localizada em torno do “espaço de fluxos” mais diversos e, apresentam-se 

em “redes” flexíveis ao contrário de cadeias verticais duras; “nós” tenazes ao invés da 

concentração da informação e do desenvolvimento em centros rígidos de agrupamento.  

A visão de mundo defendida por Castells (1990) para neste novo estado das coisas, 

apresenta princípios como “desterritorialidade”, autoridade institucional compartilhada, 

assimetria reconhecida, relações “inter-nodais”, descentralização articulada de gestão, 

flexibilidade no gerenciamento, subsidiariedade e horizontalidade.  

Ainda, sob o ponto de vista sociológico, o olhar de Zygmunt Bauman (2001) 

denominou o momento atual de “Modernidade Líquida” para descrever o paradigma da 

fluidez, da sobreposição e da falta de contornos definitivos tanto de comportamentos como de 

instâncias sociais e suas instituições. 

 

Hoje, os padrões e configurações não são mais “dados”, e menos ainda 

“auto-evidentes”[sic]; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-

se em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 

desprovidos de boa parte de seus poderes de coercivamente compelir e 

restringir. E eles mudaram de natureza e foram reclassificados de acordo: 

como itens no inventário das tarefas individuais.  Em vez de preceder a 

política-vida e moldurar seu curso futuro, eles devem segui-la (derivar dela) 

para serem formados reformados por suas flexões e torções. Os poderes que 

liquefazem passaram do “sistema’ para a “sociedade”, da “política” para as 

“políticas da vida” – ou desceram do nível “macro” para o nível “micro” do 

convívio social”. (BAUMAN, 2001, p. 14) 
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Assim é impossível ignorar questões que estão no plano da formação profissional e 

questões que estão no plano do mercado sendo mais interessante buscar uma complementação 

e não o confronto, uma contribuição reciproca do que o embate.  

 

Recentemente a noção de mercado ganhou novos significados e, na 

compreensão da vida social, noções de inclusão e exclusão social contribuíram 

para a reconsideração de conceitos como o da luta de classe e das relações 

capital/trabalho como instrumentos definitivos de interpretação da sociedade. 

No entanto, persiste o debate, muitas vezes mantido no mesmo registro de 

outrora, opondo um território ao outro – mercado e sociedade. (LEITE, 2006, 

p. 100) 

 

A citação acima alerta para necessidade de mudar a visão de que o mercado está 

apartado das atividades que buscam a produção de bens simbólicos, ou vendo por outro lado, 

que o mercado não tem vínculos com a produção do conhecimento só se interessando pela 

acumulação exclusivamente financeira, como se o mercado não dialogasse com a sociedade e 

a ela se impusesse. (LEITE, 2006) 

O diálogo entre universidade e mercado é, em grande parte, responsável pelas 

reformas educacionais que pretendem formar um cidadão competente capaz de viver em um 

contexto multicultural
2
 e adverso. A Universidade é um lugar de produção do conhecimento. 

Ou seja, ela tem um compromisso social com o mundo e uma responsabilidade ética e moral 

em relação aos sujeitos que nela circulam.  

 

O objetivo da ação universitária deve, pois, projetar-se para fora dos seus 

muros, mas sem deixar de enraizar-se nos sujeitos que transitam no seu 

interior que são também sujeitos plurais, diferentes, diversificados, mas 

todos sujeitos de ação social e construtores de um ordenamento da sociedade 

que se deseja democrático, calcado nos princípios éticos da liberdade e da 

justiça. Para isso é necessário competência e qualificação. (PEREIRA, 2007, 

p. 04) 

 

Neste momento a tensão sobre a profissionalização se coloca: o ritual de passagem da 

universidade para o mercado de trabalho não se dá de forma simples e direta porque depende 

do tipo de formação, isto é, como ocorre a preparação do discente para ser um agente 

produtivo. Esta preparação deverá ser suficientemente eficiente para formar um sujeito capaz 

de construir sua identificação social, cultural e profissional. Mas isso tudo depende do modo 

                                                 
2
 De acordo com Pereira (2007) os termos como Multiculturalismo, Multicultural e as suas possíveis 

conexões com Pluralidade Cultura. O primeiro está associado a implantação de diferentes políticas 
afirmativas governamentais para administrar as tensões sociais sobre as questões da diversidade nas 
sociedades multiculturais. O segundo contempla diferentes grupos sociais e os problemas gerados de 
governabilidade que estão presentes em qualquer modelo social multicultural, que de um lado 
querem construir uma vida em comum e, de outro preservar algo de sua identidade ‘original‘. 
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como se organizam os vínculos dos sistemas educacionais em contextos sociais distintos. Bem 

por isso, aqui a educação superior foi pensada a partir do conceito atribuído por Boaventura 

Santos: 

Possibilitar aos sujeitos adquirir e/ou desenvolver valores positivos perante o 

trabalho e perante a organização social e econômica da produção; 

possibilitar aos sujeitos construir regras de comportamento que facilitem o 

desenvolvimento de interações sociais mais humanizadoras e democráticas; 

estimular a construção prazerosa de trajetórias pessoais de vida; estimular 

formas interativas de acessar informações e processar conhecimentos; 

estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas que permitam 

compreender e viver a realidade nas suas diversas performances; alertar para 

a existência e a necessidade de convivência com o diferente e o diferenciado; 

enfim, possibilitar que se aprenda a viver e a processar o exercício da 

liberdade de ser e se tornar sujeito humano, de um determinado tempo, para 

além de seus muros. (SANTOS, 1995, p.189) 

 

Desta maneira compreendida se espera que os cursos superiores de Design Gráfico 

devam potencializar a condição do sujeito e prepará-lo para uma empreitada de superação das 

suas próprias limitações e, mesmo dentro delas (limitações) possa ser capaz de viver melhor e 

de oferecer uma contribuição particular para o lugar onde convive.  

Em termos legais o conceito de Santos (1995) sobre educação superior está garantido 

pela LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996: 

 

A LDB (BRASIL, 1996), em seu capítulo IV, Art. 43º. I., afirma que a fi-

nalidade da educação é “estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo”. No Título I - Da Educação, § 

2º, consta que “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho 

e à prática social”. Isso indica as dimensões da vida ou os contextos 

valorizados: o trabalho e a cidadania ativa para o exercício consciente dos 

direitos e deveres, em especial a educação para construção social. 

(FAZENTA et al, 2011, p. 500) 
 

Quando as universidades destacam o compromisso com a construção social declara-se 

a preocupação com os problemas sociais (econômicos, políticos, tecnologia, cultura, crenças, 

hábitos...) do lugar e, consequentemente de todo o conhecimento adquirido com ele nas 

relações entre teoria e prática em campo.  

Para o ensino superior que considera os construtos universais do conhecimento e suas 

relações com saberes autóctones este direcionamento educacional é imprescindível, visto que, 

no exercício profissional do design gráfico se lida com problemas locais, mas as suas teorias 

de base são advindas dos conhecimentos universais.  
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O design gráfico é por sua gênese e natureza internacional – justamente 

porque nasce da industrialização e das relações de produção capitalistas. [...] 

embora não tão raramente ele guarde especificidades autóctones, 

dificilmente ele se configure em manifestações marcadamente nacionais. 

(VILAS-BOAS, 1998, p. 20) 

 

De acordo com Aloísio Magalhães (1999) o designer brasileiro é possui formação 

homogênea, pensamento metodológico, é também conhecedor dos contextos sociais e 

antropológicos com habilidade para criar um design adaptável às diversas realidades 

brasileiras.  

Magalhães (1999, p. 32) não defende a dicotomia universalista-autóctone na formação 

superior da área de design pelo contrário vislumbra um design que vai satisfazer as aspirações 

culturais: “[...] será aquele que surgirá do encontro dos valores globais de infra-estrutura[sic] 

e os peculiares de base social.” 

Segundo a Legislação vigente no Brasil as universidades precisam estar em sintonia 

com as tendências da sociedade contemporânea e, por isso, cabe ao sistema educacional 

entender o pluralismo, buscar sua liberdade cultural sem preconceitos conciliar a identidade 

nacional com a presença de um mundo globalizado: 

 

LDB (BRASIL, 1996) instituiu a adequações por meio das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN). As DCN superam os currículos mínimos 

obrigatórios, permitindo uma organização curricular com relativa liberdade e 

flexibilidade. Essa organização deve prever: a) permeabilidade em relação às 

mudanças que ocorrem no mundo científico e nos processos sociais; b) a 

interdisciplinaridade; c) a formação sintonizada com a realidade social; d) a 

perspectiva de uma educação continuada ao longo da vida; e) a articulação 

teoria-prática presente na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão. Esses objetivos indicam mudanças trazidas pelas DCN, que 

pregam a abertura e a flexibilização das grades curriculares. Amplia-se o 

leque de possibilidades a partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da 

Instituição de Ensino Superior (IES), que deve assentar-se sobre os conceitos 

de autonomia acadêmica e flexibilização, tornando-se realidade por meio de 

um currículo interdisciplinar. (FAZENDA et al, 2011, p. 500) 

 

No âmbito da graduação os Projetos Pedagógicos de Curso de Design se orientam pela 

Resolução Nº 5, de 08 de março de 2004
3
, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Design. Na referida Resolução constam indicações do que seria 

adequado promover no perfil dos egressos da graduação. Apenas para ilustrar que além da 

complexidade teoria-prática envolvida na formação deste profissional, pois a Resolução Nº5 e 

                                                 
3
 CNE – Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES Nº 5/2004. Parecer CNE/CES nº 

195/2003. Diário Oficial da União, Brasília, 01 de abril de 2004, Seção 1, p. 24. Republicada no Diário 
Oficial da União, de 1° de abril de 2004, Seção 1, p. 19. 
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seus termos serão analisados no capítulo 2, ressaltamos a influência de outras áreas do 

conhecimento como as descritas no Art. 4 parágrafo VIII:  

 

[...] visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-

econômicos[sic] e culturais, revelando consciência das implicações 

econômicas, sociais, antropológicas, ambientais, estéticas e éticas de sua 

atividade. (RESOLUÇÃO Nº 5, DE 8 DE MARÇO DE 2004) 

 

Percebemos, no enunciado da Resolução Nº 5 e na própria DCN, que a aquisição de 

uma visão histórica e prospectiva está relacionada ao desenvolvimento de várias outras áreas 

do saber e são derivadas de um tipo de pensamento que só é alcançado após a superação de 

níveis cognitivos mais baixos.  

De acordo com a categorização atual da Taxionomia
4
 de Bloom et al (1976) proposta 

por Anderson, Krathwohl e Airasian no ano de 2001 (apud, FERRAZ; BELLOT, 2010, p. 

427) é possível reconhecer que o objetivo de aprendizagem desejado no parágrafo VIII do 

Art. 4 refere-se ao nível mais elevado das subcategorias do conhecimento no domínio 

cognitivo que foi denominado conhecimento metacognitivo: 

 

[...]1.4 Conhecimento Metacognitivo: relacionado ao reconhecimento da 

cognição em geral e da consciência da amplitude e profundidade de 

conhecimento adquirido de um determinado conteúdo. Em contraste com o 

conhecimento procedural, esse conhecimento é relacionado à 

interdisciplinaridade. A ideia principal é utilizar conhecimentos previamente 

assimilados (interdisciplinares) para resolução de problemas e/ou a escolha 

do melhor método, teoria ou estrutura. Conhecimento estratégico; 

Conhecimento sobre atividades cognitivas incluindo contextos preferenciais 

e situações de aprendizagem (estilos); e Autoconhecimento. (DRISCOLL, 

2000; KRATHWOHL, 2002; apud, FERRAZ; BELLOT, 2010, p. 428) 

 

Em se tratando de procedimentos educacionais e visando o alcance dos níveis 

cognitivos desejados a taxionomia ‘revisada’ oferece uma tabela progressiva de verbos que 

auxiliam os professores a desenvolverem suas atividades acadêmicas. Do mais simples ao 

mais complexo (do concreto/real para o abstrato) os verbos foram dispostos da seguinte 

                                                 
4
 A Taxonomia descreve os processos educativos em um referencial bidimensional onde um dos eixos considera 

os diversos os tipos de conhecimento envolvidos: Psicomotor (saber–fazer) domínio das atividades motoras ou 

manipulativas; Cognitivo (saber-saber) domínio da atividade mental ou intelectual e, diz respeito ao 

desenvolvimento de capacidades e estratégias cognitivas e à sua aplicação a situações novas e, Afetivo (saber-

estar/ser/atitudes) domínio dos fenômenos da sensibilidade e envolvem interesses, atitudes e valores.  O outro 

eixo considera os diversos tipos de processos de aprendizagem (lembrar; entender; aplicar, analisar, avaliar e 

criar). Neste trabalho está sendo considerado o domínio cognitivo (com suas subcategorias: 1.1 conhecimento 

efetivo; 1.2 conhecimento conceitual; 1.3 conhecimento procedural, 1.4 conhecimento metacognitivo). Essa 

taxonomia dos objetivos educacionais é um referencial para classificar o que se espera que os alunos aprendam 

como resultado da instrução. (DRISCOLL, 2000; KRATHWOHL, 2002; apud, FERRAZ; BELLOT, 2010) 
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maneira: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. (FERRAZ; BELLOT, 2010, p. 

427) 

No país, o ensino do design, pode ser encontrado como tecnológico, bacharelado, 

mestrado e doutorado. Com a categorização hierárquica do conhecimento (BLOOM, 1976) e, 

com as orientações da DCN, é possível compreender que no bacharelado existe uma 

normatização que impõe aos cursos superiores de Design Gráfico a exigência de uma 

formação atrelada ao conhecimento metacognitivo e, também, às práticas interdisciplinares
5
. 

A interdisciplinaridade é um processo de ensino que se caracteriza pela combinação de 

teoria e prática com atividades do professor e dos alunos, isto é, o professor dirige o estudo 

das matérias e assim, os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas 

capacidades mentais.  Segundo Luck (2001, p. 64): 

A interdisciplinaridade é o processo de integração e engajamento de 

educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo 

escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do 

ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim de que exerçam a 

cidadania, mediante uma visão global de mundo e com capacidade para 

enfrentar os problemas complexos, amplos e globais da realidade. 

Com isso a interdisciplinaridade se torna para o Design Gráfico mais do que um 

processo de ensino e, muito mais do que uma exigência Legal da DCN ou conceito 

formalizado, pois se encontra interiorizada na própria definição da profissão. 

 
[...] uma atividade contemporânea que nasceu da necessidade de estabelecer 

uma relação entre diferentes saberes e diferentes especializações. Design é o 

equacionamento simultâneo de fatores sociais, antropológicos, ecológicos, 

ergonômicos, tecnológicos e econômicos, na concepção de elementos e 

sistemas materiais necessários à vida, ao bem-estar e à cultura humana. 

(BARROSSO NETO, 1981, apud, NIEMEYER, 1998, p. 25) 

 

Para entender melhor o papel da ação interdisciplinar como facilitadora no processo de 

ensino do design vale tomar, de alguns historiadores da área, a justificativa da escolha do 

termo Design para identificar a profissão também aqui no Brasil.  

                                                 
5
 As primeiras discussões foram lançadas por Georfes Gusdorfe, em 1961 à UNESCO, quando 

apresentou um projeto de pesquisa interdisciplinar para as ciências humanas, no qual fizeram parte 
alguns estudiosos de universidades europeias e americanas, em diferentes áreas de conhecimento. 
O primeiro autor influenciou o pensamento Japiassu (1976) no campo da epistemologia e Ivani 
Fazenda (1991) no campo da educação. Para Japiassu (1976, p.74): “A interdisciplinaridade 
caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das 
disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa”. 
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O termo ‘design’ representa a capacidade de atribuir forma material a conceitos 

intelectuais. “Trata-se, portanto, de uma atividade que gera projetos, no sentido objetivo de 

planos, esboços ou modelos.” (DENIS, 2000, p. 16). 

A origem imediata da palavra provém da língua inglesa onde o substantivo design se 

refere tanto à ideia de plano, intenção e, igualmente se refere à configuração ou estrutura. No 

latim se tem a sua origem mais remota no verbo designare que abrange, também, ambos os 

sentidos, o de designar e o de desenhar. Assim Denis (2000, p. 16) apresentou na etimologia 

da palavra design dois significados ambíguos, “uma tensão dinâmica, entre o aspecto abstrato 

de conceber/projetar/atribuir e outro concreto de registrar/configurar/formar.”  

 

[...] por design gráfico estou me referindo à área do conhecimento e a 

práticas profissionais específicas relativas ao ordenamento estético-formal de 

elementos textuais e não textuais que compõem peças gráficas destinadas à 

reprodução com objetivo expressamente comunicacional. Ele envolve a 

realização de projetos gráficos (cartazes, revistas, capas de livros e discos 

etc.) – projetos serializados, destinados à reprodução em escala e que têm 

como suporte (preponderantemente) o papel e como processo de reprodução 

e impressão. (VILAS-BOAS, 1998, p.13). 

 

No Brasil o termo design entrou para o vocabulário e foi absorvido pela academia 

atrelado ao seu significado em inglês: que se refere ao ato de planejar, projetar e não 

unicamente de desenhar. Desta forma os cursos de Design Gráfico oferecidos para o nível 

superior deverão envolver a competência para o trânsito interdisciplinar junto a outras áreas 

do conhecimento, além de ter que promover habilidades específicas para a utilização dos 

aparatos tecnológicos - que para o futuro designer é uma condição da execução do seu 

trabalho e, por fim o nível mais abstrato atrelado ao conhecimento metacognitivo que é a 

capacidade criativa que, na prática profissional, deve estar correlacionada com a inovação. 

Com isto podemos afirmar que o designer gráfico tem na sua prática um campo de 

investigação bastante específico que é considerado para todo o processo criativo e, através do 

qual são elaboradas as mensagens visuais que parte desta ‘base’ interdisciplinar. 

Contudo no cotidiano a palavra design é muitas vezes empregada de maneira 

equivocada para dar nome aos estabelecimentos ou atividades comerciais devido a sua 

pronúncia estrangeira para causar certa ilusão de glamour ou requinte. Estas utilizações 

indevidas ainda geram confusão no entendimento da profissão de design levando a população 

e até segmentos empresariais, menos informados, a relacionar o design a produtos caros ou a 

função exclusiva de embelezamento de objetos e símbolos gráficos. 
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No entanto, considerar o design um tema sério, nesse sentido, é bastante 

complicado. Isso vai de encontro à mídia em geral, que costuma atribuir ao 

design papel sem importância, decorativo, superficial: para diversão e 

entretenimento, provavelmente; como algo de utilidade marginal, talvez; ou 

lucrativo para setores da economia dominados por ciclos passageiros de 

modismos e excessos; porém, sempre desprovido de real significado em 

questões básicas da existência humana. (HESKETT, 2008, p. 09) 

 

Bonsiepe (1997); Villas-Boas (1998); Heskett (2008) entre outros já destacaram que o 

Design é uma prática humana que equaciona o conjunto das condições materiais e 

abstratas/subjetivas da sua época sendo ele mesmo capaz de mudar estas mesmas condições 

com sua intervenção. Neste ponto o design é percebido pelos teóricos como uma área do 

conhecimento e uma capacidade da espécie humana para a transformação do mundo: 

 

Nenhum outro ser no planeta possui esta capacidade. Ela torna possível a 

construção de nosso habitat de maneira única, sem isso seríamos incapazes 

de distinguir a civilização da natureza. O design é importante porque, aliado 

à linguagem, é uma característica que defini o que é ser humano, e isso o 

coloca em nível muito além do trivial. (HESKETT, 2008, p.14) 
 

De acordo com Meggs e Purvis (2009) o Design está relacionado ao desenvolvimento 

do pensamento deliberado na confecção de uma nova tecnologia, isto é, uma ferramenta ou ao 

desenvolvimento de uma escrita e da linguagem visual. Embora se possa apenas especular 

sobre os primeiros artefatos e pinturas rupestres os referidos autores acreditam que a jornada 

da espécie humana tem sido guiada no processo civilizatório por invenções ligadas ao design. 

 

As primeiras pedras lascadas podem ter sido usadas para escavar raízes ou 

cortar a carne de animais mortos. [...] O desenvolvimento da escrita e da 

linguagem visual teve suas origens mais remotas em simples figuras, pois 

existe uma ligação estreita entre o desenho delas e o traçado da escrita. [...] 

os primeiros seres humanos utilizavam as figuras como modo elementar de 

registrar e transmitir informações. (MEGGS; PURVIS, 2009, p. 18-19) 

 

Das primeiras letras tipográficas até os dias de hoje as tecnologias envolvem o fazer 

do design gráfico (softwares e hardwares) são ferramentas facilitadoras da prática profissional 

e responsáveis pelo trânsito do processo do design gráfico desde a sua concepção até a sua 

distribuição. Por isso mesmo é preciso encará-las como instrumentos que são.  

É preciso, também, acrescentar o caráter de construção simbólica e linguagem
6
 que o 

design gráfico desempenha na comunidade. Forty (2007, p. 330) mencionou o quão 

                                                 
6
 NOVO DICIONÁRIO ELETRÔNICO. 8. E. Ling. Todo sistema de signos que serve de meio de 

comunicação entre indivíduos e pode ser percebido pelos diversos órgãos dos sentidos, o que leva a 
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importante tem sido o design “para representar as idéias[sic] e as crenças por meio das quais 

assimilamos os fatos materiais do cotidiano e nos ajustamos a eles.”  

Assim o Design não pode ser considerado uma atividade desinteressada, pois sua 

realização depende de estratégias traçadas por membros de uma sociedade institucionalizada. 

Enquanto método, processo, técnica e ferramenta de criação, produção e comunicação do 

conhecimento sua natureza é modelar e reorientar a vida cotidiana.   

 

[...] a concepção do Design como linguagem não é aquela que o pensa como 

simples suporte para a transmissão de informações, mas a que o admite, 

conforme a perspectiva pragmática, como forma de ação. (NOJIMA, 2008, 

p. 10) 

 

Se partirmos da premissa acima podemos considerar que o Design Gráfico é uma, 

dentre tantas outras formas simbólicas da cultura, que ajuda a conceber o mundo 

contemporâneo; isto é, o design consiste em projetar sistemas de comunicação, portanto, trata-

se de lidar com signos e com sistemas de significação. 

 

No design, os processos de significação estão envolvidos numa relação 

mediadora com a construção da linguagem dos produtos projetados. O 

sucesso da ação do designer está diretamente vinculado à materialização de 

suas idéias[sic] em produtos, que, pelas possibilidades de uso, gerem 

significação. Essa manifestação semiótica
7
 confere à construção dos 

significados e, conseqüentemente[sic], à apreensão dos efeitos que esses 

possam produzir, a comunicabilidade exigida e desejada. (NOJIMA, 2008, p. 

84) 

 

O profissional de design gráfico tem sido requisitado no mercado de trabalho por sua 

habilidade criativa que se revela na função de reunir emoções e sentimentos para uma tomada 

rápida e assertiva de decisão de projeto. Profissionais com criatividade são bem-vindos no 

mercado principalmente porque conseguem “reforçar experiências já existentes (estilo, 

valores, atitudes) e acelerar novas formações de estruturas preferenciais”. (POMBO; 

TSCHIMMEL, 2005, p. 63)  

Precisamos deixar claro que existe uma distinção entre criatividade e inovação. O 

conceito de criatividade é levado em conta pela maioria das pessoas como uma característica 

espontânea e, portanto gratuita; fácil; intuitiva. Este conceito de criatividade tem haver com o 

                                                                                                                                                         
distinguir-se uma linguagem visual, uma linguagem auditiva, uma linguagem tátil etc., ou, ainda, 
outras mais complexas, constituídas, ao mesmo tempo, de elementos diversos. 
7
 “[...] a semiótica aplicada ao projeto introduz aportes para resolver questões decorrentes da preocupação da 

comunicação do produto do design. Esta teoria fornece base teórica para os designers resolverem as questões 

comunicacionais e de significação e tratar do processo de geração de sentido do produto – a sua semiose. (…) 

Ademais, a semiótica aponta parâmetros específicos de design para a avaliação. São também indicadores de um 

bom design o conforto, a segurança, a identidade e a significação proporcionados pelo produto ao seu 

destinatário.” (NIEMEYER, 2003, p.16) 
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demiurgo aquele que cria formas do nada que seria Deus ou um dom que foi deixado por Ele 

aos homens.  

Quando se reconhece somente a capacidade criativa como um dom, a valorização 

deste profissional fica comprometida porque não se vê o esforço, a técnica e o conhecimento 

envolvidos no processo do design. É como afirmar que não existe a necessidade de uma 

formação universitária para fazer trabalhos de design gráfico que, apenas basta ter recebido 

uma graça divina. Esta definição de criatividade associada à atividade do designer enfraquece 

a atividade profissional e, também, o distanciam da sua prática que é a inovação.  

Envolvendo processos e técnicas de criatividade a inovação se encontra muito mais 

próxima aos conhecimentos metacognitivos, anteriormente mencionados na teoria de Bloom 

(1976), tão necessários na formação do designer. Estes conhecimentos se relacionam com o 

domínio da atividade intelectual e com o desenvolvimento de estratégias cognitivas referentes 

à sua aplicação a cada nova situação de projeto. Uma solução criativa se aproxima mais ao 

campo da arte e não é necessariamente uma solução viável do ponto de vista mercadológico 

e/ou ergonômico o que faz perder sua eficiência informacional ou de uso.  

 

Design não é e nem será arte. Não há justificativa para uma interpretação do 

design como uma atividade artística, supostamente intuitiva. A arte, através 

de seus arquétipos há muito hegemônicos (pintura, escultura, desenho etc.), 

não é a única possibilidade da experiência estética. O mundo do design está 

ligado ao da estética, mas não necessariamente ao da arte. (BONSIEPE, 

1997, p. 55) 

 

 

O processo do Design não descarta as combinações que partem de uma ideia criativa, 

mas sua configuração final (o design gráfico/expressão visual) está atrelada à capacidade de 

discernir entre as várias opções disponíveis (técnica, cores e formas) qual é a mais adequada 

levando em conta as condições sócio-econômica-cultural de uma determinada comunidade e, 

para tal empreitada, é preciso usar um determinado procedimento ou metodologia do design. 

Os processos de inovação dirigida pelo Design destacam-se das maneiras mais 

tradicionais que pensam o design somente pelo seu atrativo visual. Os processos de inovação 

dirigida pelo Design vão em direção de uma reconsideração geral da atuação das empresas no 

mercado e na sociedade: 

 

O intuito dos processos de inovação dirigida pelo design é geralmente a 

definição de novos cenários de atuação competitiva para empresas e outras 

organizações. Tais processos visam ao encontro de um ponto de vista 

inédito, alternativo ou futuro, sobre os contextos de atuação competitiva das 

empresas, e à geração de visões capazes de mostrar as possibilidades que se 

abririam se esse ponto de vista fosse aplicado. O objetivo final é identificar 
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uma trajetória de inovação praticável, que permita o desenvolvimento 

coerente da organização. (FRANZATO, 2011, p. 52)  

 

Exatamente por isso a Secretaria da Educação Superior – SESu classifica a graduação 

em Design na área de conhecimento 6. Engenharias e Tecnologias, do CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

No âmbito da ciência, o Design é reconhecido como uma ciência social aplicada, cuja 

área de conhecimento geral é denominada Desenho Industrial, tendo como subáreas Desenho 

de Produto e Programação Visual
8
.  

Por conta de tantas opções disponíveis para os títulos de bacharel percebemos, ainda 

hoje, no mercado de trabalho nomenclaturas diferentes para denominar a profissão. Os 

primeiros cursos de ensino superior no Brasil foram oferecidos com a denominação de 

Desenho Industrial com Habilitação em Comunicação Visual e Habilitação em Desenho de 

Produto e, só depois de algum tempo a Habilitação em Comunicação Visual passou ser 

denominada Programação Visual. Há cerca de quinze anos as nomenclaturas Design de 

Produto e Design Gráfico foram eleitas pela maioria das universidades brasileiras em 

detrimento das denominações Desenho de Produto e Programação Visual ou Comunicação 

Visual, respectivamente. 

Como em outros países da América e da Europa o Design se divide em várias 

modalidades, a saber: design gráfico, design de produto, design de interiores e outras. No 

Estado de Sergipe apenas duas Universidades oferecem o curso superior na modalidade em 

design gráfico uma é de organização pública e outra de organização privada, respectivamente 

a UFS - Universidade Federal de Sergipe na cidade de São Cristóvão que ofertou o curso pela 

primeira vez em 2010 e a UNIT - Universidade Tiradentes na cidade de Aracaju que oferta o 

curso desde 2001. Na modalidade de tecnológico a UNIT oferece o Curso de Design de 

Interiores, também na cidade de Aracaju desde 2008. 

A profissão de Design Gráfico ainda não está regulamentada, o que segundo Niemeyer 

(1998) e Villas-Boas (1999) dificultam a inserção dos jovens egressos no mercado de 

trabalho.  

Na tentativa de organizar a profissão as propostas de projetos de Lei que tramitam na 

Câmara e Associações tentam ajudar na valorização do profissional, cada um deles a sua 

maneira e, por razões obvias de normatização, hora definem a profissão de Design de forma 

abrangente e, hora de Design Gráfico. 

                                                 
8
 CNPq – áreas de conhecimento. Disponível em http://memoria.cnpq.br/areasconhecimento/6.htm 
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Ressaltamos que não queremos cair na armadilha de buscar uma definição ideal do 

termo design. Lucy Niemeyer (1998, p.24), por sua vez, já afirmou que “esses conceitos tanto 

se sucederam como coexistiram, causando uma tensão entre as diferentes tendências 

simultâneas” e, ainda, ressaltou que “cada uma dessas conceituações vem a reboque de uma 

ideologia, de uma visão de mundo, em que prevalece um ou outro valor”.   

Muito menos se deseja culpar a “imprecisão que o léxico produziu nos trabalhos 

acadêmicos brasileiros o fenômeno da multiplicação de definições e conceituações do design, 

quase sempre idiossincráticas, introdutórias ou didáticas.” (NIEMEYER, 1998, p. 23).  

Ao contrário, pretendemos utilizar o aspecto multifacetado das definições do termo 

design para não negligenciar os aspectos incidentes na formação e no exercício profissional 

do Design Gráfico.  

Ao se tratar do assunto nos termos legais uma proposta foi apresentada pelo deputado 

Maurílio Ferreira Lima por meio do Projeto de Lei nº 3515 de 1989, visando regulamentar o 

exercício da profissão de design no Brasil:  

 

A profissão de designer é caracterizada pelo desempenho de atividades 

especializadas de caráter técnico-científico, criativo e artístico, visando a 

concepção e ao desenvolvimento de projetos e mensagens visuais. Em 

design, projeto é o meio em que o profissional, equacionando, de forma 

sistêmica, dados de natureza ergonômica, tecnológica, econômica, social, 

cultural e estética, responde concreta e racionalmente às necessidades 

humanas. Os projetos elaborados por designers são aptos à seriação ou 

industrialização que estabeleça relação com o ser humano, no aspecto de uso 

ou de percepção, de modo a atender necessidades materiais e de informação 

visual. (NIEMEYER, 1998, p. 24) 

  

O Projeto de Lei nº 3515 não conseguiu aprovação na época. Niemeyer (1998, p. 27) 

explicou que a não aprovação veio sob a “justificativa de já haver um Projeto de Lei em 

tramitação que tratava da profissão de desenhista técnico” ficando clara a confusão por parte 

da Câmara dos Deputados em distinguir entre desenho técnico e desenho industrial. A autora 

culpou a difícil distinção entre as duas áreas devido a pouca “interferência do profissional de 

desenvolvimento de projetos de produtos no país” e, também apontou para uma conceituação 

que valorizava os aspectos racional, positivista e determinista para o design. 

Entretanto em 2011 o deputado José Luiz de França Penna encaminhou nova proposta 

através do Projeto de Lei nº 1391/2011 que seguiu a mesma linha de pensamento do primeiro, 

apenas com uma redação mais enxuta: 

 

Designer é, para os fins desta Lei, todo aquele que desempenha atividade 

especializada de caráter técnico-científico, criativo e artístico para a 
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elaboração de projetos de design passíveis de seriação ou industrialização 

que atendam, tanto no aspecto de uso quanto no aspecto de percepção, 

necessidades materiais e de informação visual (PORTAL DO SENADO 

FEDERAL, 2013).   
 

De acordo com o site do Senado Federal (2013), a matéria, em sua última tramitação, 

datada de 29 de maio de 2013, encontrava-se na CAS – Comissão de Assuntos Sociais, pronta 

para a pauta da Comissão e já com relatório, com voto favorável a sua aprovação, conferido 

pelo Relator do Projeto, o Senador Paulo Davim. 

 

 

Figura 01: Infográfico - Regulamentação da Profissão de Designer 

Fonte: Portal Design Brasil. Autor: Juliana Mayumi Ogawa 

 

O MTE - Ministério do Trabalho e Emprego, órgão oficial do Governo Federal, com a 

finalidade de classificar a profissão, através da atual CBO - Classificação Brasileira das 

Ocupações, de 2002, alocou o designer gráfico no grande grupo - 2624: Artistas visuais, 

desenhistas industriais e conservadores-restauradores de bens culturais:  

2624-10 - Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) Desenhista de 

editorial, Desenhista de identidade visual, Desenhista de páginas da 

internet (web designer), Desenhista gráfico de embalagem, Desenhista 

gráfico de sinalização, Desenhista gráfico de superfície, Desenhista gráfico 

promocional, Tecnólogo em design gráfico. (CBO, 2010)  
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Enquanto isto a ADG - Associação dos Designers Gráficos do Brasil classifica o 

Design Gráfico como um processo técnico e criativo que utiliza imagens e textos para 

comunicar mensagens, ideias e conceitos a fim de informar, identificar, sinalizar, organizar, 

estimular, persuadir e entreter, resultando na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

A característica da definição da ADG busca identificar o designer a partir do tipo de 

serviço oferecido pela categoria profissional com alguma conotação de preocupação em 

relação à receptividade do trabalho pelo ser humano. Esta abordagem do design ajuda a 

reforçar a comprometimento de projetar para um indivíduo ou comunidade que tem 

necessidades específicas e, portanto visa uma perspectiva social do trabalho. 

Nas universidades pesquisadas UFS e UNIT/SE já se vê a presença de disciplinas nas 

áreas de Gestão e Marketing que fornecem conteúdos sobre design estratégico, gestão da 

produção e venda dos produtos; enfim que agregam para a profissão a qualificação da gestão 

em design. Isso gera modificação no perfil tradicional do designer e a necessidade de 

reconfiguração do campo de atividades e de pesquisas. Desta forma além de criar, projetar e 

supervisionar a produção o designer começa a se integrar também no planejamento 

estratégico das empresas e no campo das ações sociais e mercadológicas. Isto é possível 

porque as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design (2004) 

permitem uma flexibilização na formação do perfil profissiográfico
9
 do egresso - basta haver 

uma justificativa coerente com o entendimento das universidades sobre o mercado de trabalho 

local. Com isso cada universidade pode traçar um perfil profissional de acordo com em sua 

visão de mercado de trabalho.   

Ainda ao considerar a Resolução CNE/CES Nº5 (2004) se, por um lado temos a 

liberdade de adaptar o perfil do futuro profissional as necessidades das demandas dos locais 

onde as universidades estão fixadas, por outro, a mesma Resolução exige uma formação mais 

generalista e abrangente. Por isso é possível se chegar a uma definição de formação mais 

próxima do que sugere a ICSID - International Council of Societies of Industrial Design: 

 
Design é uma atividade criativa cujo propósito é estabelecer as qualidades 

multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus sistemas de ciclos de 

vida. Assim, design é o fator central da humanização inovadora das 

tecnologias e o fator crucial das trocas econômicas e culturais. (...) Design 

trata de produtos, serviços e sistemas concebidos através de ferramentas, 

organizações e da lógica introduzidas pela industrialização – não somente 

quando são produzidos em série (ICSID, 2004) 

                                                 
9
 Por exigência do MEC - Ministério da Educação, o Perfil Profissiográfico é um dos itens obrigatórios 

do Projeto Pedagógico de Curso Superiores onde são estabelecidas as características terminais dos 
cursos: saber/conhecimento, habilidades e competências; valores e atitudes. 
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A conceituação indicada pelo ICSID confirma a importância das necessidades 

humanas na ação projetual
10

 do Design porque leva em consideração tecnologia no contexto 

socioeconômico e cultural. Porém, a conceituação também amplia a ação em Design para 

além dos processos de serialização. 

 
Um designer gráfico que projeta a diagramação de um livro não só faz, por 

meio do trabalho da interface, o texto visível e legível, mas também 

interpretável, utilizando distinções visuais: fontes, tamanhos, espaço 

negativo, espaço positivo, contraste, orientação, cor articulação em unidades 

semânticas. De acordo com a concepção tradicional, o designer gráfico é em 

primeiro lugar um visualizador. Este conceito precisa ser revisado pois na 

sociedade de informações trata-se não só de visualizar, mas de organizar a 

informação. O designer gráfico se transforma em ‘information manager’. 

Isto requer um trabalho cognitivo e organizativo, que no ensino atual é 

tratado com indiferença. (BONSIEPE, 1997, p. 145)  

 

O ICOGRADA - Internacional Council of Grafic Design Associations (2001), declara 

que Design Gráfico é uma atividade técnica de análise, organização e métodos de 

apresentação de soluções visuais para problemas de informação e comunicação, seja na esfera 

dos negócios, cultural ou social. “Ao designer gráfico cabe a tarefa de fornecer respostas aos 

problemas de comunicação de todo tipo em todos os setores da sociedade.”  

Esta outra definição, em certo aspecto, pode parecer muito especifica e reducionista 

principalmente para a sociedade em geral que não sabe quais conhecimentos estão inseridos 

no ato de identificar problemas de comunicação. Ao ler a definição do ICOGRADA de forma 

descontextualizada é bem provável que se espere dos referidos profissionais incursões 

técnicas e/ou decorativa, como se o trabalho final do designer gráfico resultasse apenas o 

“bom gosto” dispensado para as escolhas das cores e formas. Com isso o designer gráfico é 

visto como um fazedor de imagens, alguém que tem o dom de desenhar coisas e que não é 

preciso utilizar conhecimentos teóricos para a confecção destas imagens. Nesta sequência de 

raciocínio fica subentendido que para ser designer gráfico é preciso somente dominar as 

tecnologias computacionais.  

André Villas-Boas (1999) refletiu sobre este assunto ao tratar dos problemas da 

identidade nacional e a identidade do profissional de design gráfico quando utilizou o 

contexto da vulgarização da massificação de sua prática advinda da informatização: 

 

                                                 
10

 Atividade Projetual segundo o método do design: Problematização-Sistematização, Levantamento de Dados, 

Análise, Síntese, Geração de Alternativas, Seleção de Alternativa, Desenvolvimento, Detalhamento Técnico, 

Modelo Final. 
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[...] Entre eles, está o risco de banalização pelo qual a atividade tem corrido 

a partir da informatização do processo projetual, que junto com seus avanços 

trouxe para o centro da cena os que viemos chamando de sobrinhos. São eles 

aqueles profissionais ou aspirantes a tal, que com pouca ou nenhuma 

formação na área do Design e tendo como principais instrumentos a 

exploração de recursos da informática e a repetição mimética de soluções, a 

partir do empirismo e de um autodidatismo assistemático (e eminentemente 

voltado para o uso da tecnologia), vêm exercendo a profissão deixando de 

lado o que mais caracteriza o Design a atividade projetual. (VILLAS-BOAS, 

1999, p. 37) 

 

Como já havia sido dito o design gráfico esta em profunda relação com as tecnologias 

vigentes só que este entendimento pode gerar equívocos principalmente em cursos superiores 

que apregoam a tecnologia em detrimento de um ensino que seja capaz de valorizar as 

habilidades e conhecimentos de diferentes tipos na compreensão e na busca da 

interdisciplinaridade do projeto e, não um senso de confusão. Em pesquisa sobre o ensino 

superior de design Nigel identificou um modelo recorrente de ensino que denominou “o 

designer tecnológico” 

 

[...] a explosão da informática vem transformando os processos de design, e 

já se tornou comum a crença que o trabalho do aluno tem que ser high-tech, 

ou tecnologicamente ‘de ponta’ para ser digno de um designer profissional. 

Consequentemente, muitos designers e professores de design estão se 

transformando em tencnófilos ou, até mesmo, tecnomaníacos que partem do 

pressuposto de que a tecnologia mais atualizada oferece, por definição, uma 

solução melhor e mais adequada para qualquer problema de design. (NIGEL, 

1998, p. 68-69) 

 

Precisamos, também, compreender que o desenvolvimento acelerado, da informática e 

da tecnologia da informação, pode estar criando interessantes possibilidades para o 

profissional de design gráfico e ao mesmo tempo transformando culturalmente a maneira 

como os produtos e serviços são concebidos e produzidos.  

Acreditamos que através da pesquisa sobre o perfil profissiográfico dos egressos dos 

cursos superiores de Design Gráfico de Sergipe e, da sua prática profissional, o estudo poderá 

contribuir para minimizar as confusões sobre o papel do designer gráfico no mercado de 

trabalho local.  

Desta forma se considerou importante investigar a questão dos egressos numa 

abordagem conceitual, como sugerem os estudos de CURY (1989) onde a educação deve 

buscar a compreensão de sua própria realidade. 

As pesquisas em programas de pós-graduação stricto sensu na área de educação têm 

sido consideradas um exercício de extrema importância para a construção do conhecimento 
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dentro das suas áreas de concentração, permitindo alocar um conjunto de conteúdos 

específicos, haja visto, o significativo aumento da complexidade dos fenômenos educativos. 

A presente pesquisa se encontra dentro da linha de pesquisa Formação de educadores, 

saberes e competências da UFS - Universidade Federal de Sergipe, vinculada ao NPGED – 

Núcleo de Pós-graduação em Educação. Também, com a preocupação de fazer avançar o 

próprio conhecimento e contribuir de forma contundente para o aprimoramento do trabalho 

científico interdisciplinar o tema aqui apresentado possui uma dinâmica dentro da área de 

formação da graduação da pesquisadora que é o design e dentro da área da educação que é sua 

especialidade. 

O problema da pesquisa foi proposto por manter-se dentro de uma temática que é de 

comum interesse da pesquisadora, como também, da orientadora e foi condição facilitadora 

mais destacada da sua formulação. A imersão no objeto de estudo veio em decorrência da 

vivência profissional da pesquisadora e o aprofundamento do estudo relativo à formação 

superior do ensino de design gráfico. 

O design, em suas várias modalidades, tem se tornado o centro das atenções e ocupa 

posição importante na construção social-cultural-econômica do século XXI. Novas 

tecnologias e formas de organização social e mercadológicas estão surgindo, assim, se faz 

necessário pensar a formação superior para o design gráfico. 

Por isso a questão do relacionamento entre formação acadêmica e a prática 

profissional necessita ser discutida intensamente como forma de se buscar o constante 

aperfeiçoamento desse processo, além de levar em consideração as manifestações sociais, 

culturais e tecnológicas muitas vezes relacionadas ao exercício profissional dos designers 

gráficos. 

O tema escolhido se torna relevante para a comunidade de professores e profissionais 

de design gráfico, já que tem um foco bastante particular, como é comum nos trabalhos 

científicos da atualidade que visam promover análises de problemáticas localizadas, cuja 

investigação é desenvolvida em um contexto específico.  

Destacamos que o valor da pesquisa é de ordem intelectual, pois pretende fornecer aos 

interessados no desenvolvimento do design um material crítico e reflexivo das condições de 

formação e a situação da colocação profissional dos egressos dos cursos de design gráfico na 

nossa cidade. E, também, acreditamos na sua importância aplicativa já que pode auxiliar aos 

gestores de curso encaminhamentos para a formação continuada destes profissionais com 

informações atualizadas e contextualizadas sobre a realidade do ensino superior de design 

gráfico na cidade de Aracaju/SE.  
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Com isto o objetivo geral desta pesquisa é discutir a formação no ensino superior de 

design gráfico em Aracaju/SE apontando para as necessidades e demandas deste profissional 

no mercado de trabalho local. Temos como objetivos específicos: 

 Apresentar o perfil profissiográfico do designer gráfico formado pelas 

universidades de Aracaju/SE; 

 Verificar as percepções que coordenadores, professores, egressos e empresários 

tem em relação à formação superior de design gráfico em Aracaju/SE; 

 Apontar para as demandas atuais e as novas possibilidades de atuação no 

mercado de trabalho para o designer gráfico em Aracaju/SE.  

As questões do estudo resguardaram preocupações quando a profissionalização dos 

jovens designers em Aracaju/SE ligadas ao perfil profissiográfico formado pelas IES e 

também a percepção dos empresários/empregadores, em relação à formação superior em 

design gráfico, buscando compreender a atuação profissional dos designers gráficos.  

Desta maneira se pretendeu observar quais são os aspectos do perfil profissiográfico 

desenvolvidos nas universidades de design gráfico UFS e UNIT/SE e suas relações com a 

inserção no mercado de trabalho dos seus respectivos egressos. Para tanto se buscou 

referências nas percepções dos coordenadores de curso, professores, dos próprios designers 

formados pelas duas instituições de ensino e empresários contratantes de designers gráficos 

no mercado de trabalho local quanto à formação nesta área profissional. 

A pesquisa recebeu o delineamento de um estudo multicasos (TRIVÑOS, 2011) com 

objetivo descritivo-analítico (YIN, 1990; GIL, 1996, 1999). Atendendo aos requisitos 

metodológicos foi utilizado um recorte investigativo capaz de identificar um fenômeno 

bastante específico como é a situação da formação superior de design gráfico em Aracaju/SE, 

buscando respeitar as características da situação em seu contexto social econômico e 

mercadológico. 

A pesquisa aconteceu nas cidades de Aracaju e São Cristóvão no período de janeiro a 

dezembro de 2014. Foram considerados como sujeitos da pesquisa nos dois cursos os 

coordenadores, os professores responsáveis pelas disciplinas do núcleo profissionalizante, os 

egressos formados no ano de 2013 da Unit, os discentes/egressos
11

 na situação de formandos 

da UFS no ano de 2013 e, os empresários/empregadores que contratam os referidos 

profissionais. A amostra foi retirada a partir da totalidade de indivíduos identificados nos 

registros documentais de ambas as universidades de forma não probabilística intencional, isto 

                                                 
11

 Com previsão de conclusão para o ano de 2015, até o momento não existe nenhum egresso. 
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é, os sujeitos foram escolhidos deliberadamente para atender os critérios previamente 

estabelecidos nesta pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada durante as visitas 

técnicas nas duas instituições de ensino superior, através de roteiros de entrevistas com os 

coordenadores dos cursos e, também com os professores. Os egressos e os discentes em 

processo de formação responderam aos questionamentos em seus locais de trabalho. Por 

questões de preferência um grupo de egressos solicitou a possibilidade de responder por e-

mail o que foi acatado sem maiores prejuízos para a pesquisa. Os empresários responsáveis 

pela contratação de designers gráficos foram entrevistados de maneira a detectar suas 

percepções quanto à função deste profissional em sua empresa.  

Para obtenção de dados socioeconômico dos sujeitos optamos pelo levantamento de 

respostas rápidas e precisas com a utilização de um formulário que foi aplicado antes da 

entrevista semiestruturada e de documentação fornecida pelas universidades. Também, para 

auxílio da construção da memória da pesquisa, recorremos à utilização de dispositivos digitais 

para gravação de voz.  

Os critérios para as análises, bem como as formas de generalizações e recomendações 

propostas seguiram a tendência qualitativa (REZENDE, 2011; GAMBOA, 2007).  A pesquisa 

de campo forneceu a maior parte das fontes de dados e a entrevista foi o seu principal 

instrumento. Os dados coletados apresentaram característica predominantemente descritiva e 

a preocupação com o processo da pesquisa foi bastante valorizado. O significado que os 

sujeitos pesquisados apresentaram sobre o fenômeno investigado foi o foco de atenção das 

análises.  

A pesquisa bibliográfica pertinente ao tema foi de grande valia e se deu por meio de 

literatura científica, revistas e periódicos especializados na área e, também por meio de 

material informativo coletado na Internet. Foram consultadas as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Design – Resolução CNE/CES Nº 5, de 8 de março de 

2004, além de recorrer à pesquisa documental dos projetos pedagógicos existente nas duas 

instituições UFS e UNIT e também aos projetos de Lei para a regulamentação da profissão de 

designer. Justificamos as variadas fontes de levantamentos, já que esta pesquisa se propôs a 

oferecer uma investigação que focalizada um fenômeno original, tratando-o como um sistema 

delimitado cujas partes são integradas. 

No capítulo 1 exibimos, de forma breve, um panorama sobre os movimentos artísticos 

e industriais precursores do design e as primeiras escolas de design na Alemanha. 

Aproveitamos a oportunidade para registrar o percurso da institucionalização dos cursos de 
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design no Brasil e, na sequência descrevemos as experiências de implantação dos cursos de 

Design Gráfico da UFS e da UNIT. 

No capítulo 2 apresentamos como ocorre, atualmente, a autorização para a 

implantação dos cursos superiores de design gráfico no Brasil e, também o que prescreve as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design. O marco teórico das 

competências para a atividade de design gráfico foi balizado nos autores De Moraes (1999, 

2008, 2010); Celaschi (2007, 2010); Deserti (2007) e Franzato (2010; 2011) com o intuito de 

buscar parâmetros qualitativos inerentes às competências e habilidades como reflexo no 

mundo do trabalho. 

Os instrumentos e procedimentos da pesquisa foram descritos no capítulo 3, bem 

como, o detalhamento dos perfis dos grupos de indivíduos e a necessidade das adaptações 

para a coleta de dados.  

No capítulo 4 mostramos os resultados das entrevistas e as discussões que permeiam 

as demandas do designer gráfico no mercado de trabalho local. E, finalmente nas 

considerações pudemos concluir sobre a situação da formação superior de design gráfico em 

Aracaju/SE. 

A pesquisa permitiu investigar as relações entre a competência desenvolvida na 

academia e competência exigida na prática profissional e, revelar que os conhecimentos 

propostos na academia tratam de competências relacionadas à interdisciplinaridade, 

pensamento reflexivo, cultura do projeto e inovação. Também, foi possível identificar que as 

motivações que levaram os empresários a contratarem designers gráficos se concentram nas 

competências relacionadas com a criatividade e/ou no domínio em relação à manipulação dos 

softwares gráficos, bem como, ficou evidente que aqui na cidade de Aracaju existe uma 

crescente demanda para este profissional atuar juntamente às áreas de comunicação e 

conteúdos para mídias digitais. 
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CAPÍTULO 1: BREVE PANORAMA DO DESIGN: A CONSTITUIÇÃO DE UMA 

ÁREA DE CONHECIMENTO E SUA INSERÇÃO NO ENSINO SUPERIOR 

 

Para este capítulo tivemos como objetivo apresentar um breve panorama sobre as 

influências europeia, russa e americana no processo de institucionalização do design como 

uma área de conhecimento e atividade profissional, bem como, apresentar a situação política 

econômica nas décadas de 1950 e 1960 e suas implicações para o ensino superior de Design 

no Brasil e, em particular, as experiências de implantação e a oferta dos cursos de Design 

Gráfico da UFS e da UNIT/SE. 

 

1.1 Preâmbulo sobre os movimentos artísticos industriais e as primeiras escolas de 

Design  

 

 

De acordo com Heskett (2008) e De Moraes (1999) o design, em algumas das suas 

variadas modalidades, surge como uma atividade projetual
12

 e intricada com a história da 

industrialização, com as novidades tecnológicas, com os avanços nos processos 

administrativos e, com o desenvolvimento e reconhecimento do consumo da arte.  

 

Se a Europa estimulou um aprofundamento da teoria do design que acabou 

por salientar o papel da arte, nos Estados Unidos uma nova escala de 

organização e tecnologia industrial se desenvolveu a partir de 1920 e alterou 

profundamente as práticas do design. (HESKETT, 2008, p. 28) 

 

Para compreender estas influências internacionais faz sentido resgatar como estes 

conceitos e práticas chegaram no Brasil. Este capítulo não tem pretensões de historiar o 

design no mundo, apenas apontar alguns fatos ocorridos em países da Europa, da Rússia e dos 

Estados Unidos da América – EUA para demonstrar que foi a partir deles que se formou uma 

base conceitual e tecnológica que alertou para a emergência do surgimento do ensino formal 

do design, bem como, a necessidade deste profissional dentro do ambiente das fábricas. 

 
O que se exige para poder considerar que um objeto pertence ao design é: 1) 

a sua fabricação em série; 2) a sua produção mecânica, e 3) a presença nele 

de um quociente estético, devido ao fato de ter sido inicialmente projetado e 

não a uma sucessiva intervenção manual. Eis por que razão não é lícito 

                                                 
12

 Projetual se refere a alguns campos de pesquisa próprios que são determinantes para algumas áreas do 

conhecimento como design, engenharia e arquitetura; e, esses campos investigativos são considerados dentro dos 

seus processos criativos, isto é, compartilham a “cultura de projeto” (Ver mais em FRANZATO, 2010)  
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pensar em desenho industrial em relação aos objetos pertencentes a épocas 

anteriores à revolução industrial, (...) em cuja base existe sempre um 

momento de projeto, de criação pelo desenho, e um momento repetitivo de 

produção mecanizada e em série. (GILLO DORFLES, 1963, p.67)  

 

Ao falar da história da industrialização é fundamental contextualizar a situação social 

do advento das Revoluções Francesa
13

 e Industrial
14

 na Inglaterra, quando o processo 

produtivo de maneira generalizada sofreu enormes transformações impulsionadas pelo 

incremento das tecnologias de produção, na qual Inglaterra e Alemanha vivenciavam um 

cenário de desenvolvimento em vários setores da indústria.  

Também, na Europa estavam os intelectuais que fariam parte dos Movimentos 

artísticos e industriais da época. Cada Movimento, a sua maneira buscava resolver  “o 

impasse do relacionamento entre a arte e o artesanato e entre a arte e a indústria”. (WICK, 

1989, p.14) 

Em 1851 houve um evento marcante, que ilustrou muito bem o otimismo que 

contagiava uma próspera burguesia, foi a exposição de matérias-primas e produtos técnicos de 

todo o mundo no Pavilhão de Cristal na cidade de Londres. Para apreciação de todos os 

visitantes: tapetes, móveis, objetos e a própria arquitetura do lugar eram uma prova da ação 

das máquinas e da manipulação inédita dos materiais como o aço e o vidro.  

Entre a admiração de um lado e, um forte senso crítico de reprovação de outro, a 

grande exposição serviu para mostrar a capacidade da máquina que, segundo alguns, era o 

mais puro horror e uma afronta aos trabalhos dos exímios artífices da época. (Pevsner, 2002) 

Vale ressaltar que para os otimistas e admiradores das novas façanhas do homem o 

que estava em evidência era a noção de progresso e prosperidade devido às novas 

possibilidades trazidas para a indústria em decorrência do emprego do aço, pela utilização da 

energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo, a invenção do motor a explosão, da 

locomotiva a vapor e o desenvolvimento de produtos químicos para destacar algumas das 

                                                 
13 Para muitos historiadores, a Revolução Francesa faz parte de um movimento revolucionário global, atlântico ou ocidental, 

que começa nos Estados Unidos em 1776, atinge Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, Suíça e, em 1789, 

culmina na França com violência maior. O movimento passa a repercutir em outros países europeus e volta à França em 1830 

e 1848. Há traços comuns em todos esses movimentos, mas a Revolução Francesa tem identidade própria, manifestada na 

tomada do poder pela burguesia, na participação de camponeses e artesãos, na superação das instituições feudais do Antigo 

Regime e na preparação da França para caminhar rumo ao capitalismo industrial. 

(http://www.culturabrasil.org/revolucaofrancesa.htm) 
14 A substituição das ferramentas pelas máquinas, da energia humana pela energia motriz e do modo de produção doméstico 

pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial; revolução, em função do enorme impacto sobre a estrutura da 

sociedade, num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. A Revolução Industrial 

aconteceu na Inglaterra na segunda metade de 1700-1800 e encerrou a transição entre feudalismo e capitalismo, a fase de 

acumulação primitiva de capitais e de preponderância do capital mercantil sobre a produção. Completou ainda o movimento 

da revolução burguesa iniciada na Inglaterra em 1600-1700. (http://www.culturabrasil.pro.br/revolucaoindustrial.htm) 
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principais invenções desse período. Esses fatos influenciaram diretamente a 

institucionalização do design e, figuram nas historiografias sobre design de reconhecidos 

autores internacionais como: Pevsner (2002), Heskett (2008), Meggs e Purvis (2009) e 

nacionais como: Niemeyer (1998), Villas-Boas (1998), De Moraes (1999) e Denis (2000).  

Quando se trata do universo acadêmico os autores supracitados também destacam 

como influenciadores do pensamento do design as primeiras escolas e alguns dos movimentos 

artísticos e industriais como: Arts and Crafts e Art Nouveau (Europa); a Deutsch Werkbund 

(Associação Alemã de Artesanato, 1907); o Suprematismo e o Construtivismo russos, na 

Alemanha, respectivamente Berlim e Ulm, a Staatliches Bauhaus in Weimar (1919-1933) e a 

Hochschele für Gestaltung (1951-1968) e, nos EUA o movimento modernista e as escolas 

americanas de design. 

Arts and Crafts Movement ou Movimento das Artes e Ofícios ocorreu na Inglaterra no 

final do século XIX e início do século XX, foi animado pelo pensamento do crítico de arte 

John Ruskin (1819-1900); as obras do arquiteto Augustus Welby Northmore Pugin (1812-

1852) e de William Morris (1834-1896). Todos eles exaltavam a importância da cultura 

clássica greco-romana e medieval. Era uma visão romântica em relação aos tempos passados 

e, também em parte revelava a preocupação do presente e do futuro cada vez mais 

impregnado com as máquinas e menos interessado nos valores humanos.  

Segundo Pevsner (2002, p. 33) havia um clima de liberalismo tanto na filosofia
15

 

como quanto na indústria que influenciava para a “completa liberdade do fabricante” em 

produzir e comercializar “todo o gênero de objetos de mau gosto e de má qualidade” sem 

maiores problemas já que o “consumidor não tinha a tradição, nem educação, nem tempo livre 

(para fabricar seu próprio objeto) e, era tal como o produtor uma vítima deste círculo vicioso”.  

Os arquitetos Pugin e Ruskin propunham um tipo de design baseado na utopia 

regressiva com o retorno à beleza da natureza, em oposição às novas tendências que 

valorizavam um novo conceito de beleza trazido pela máquina. Eles sentiam aversão pelas 

tendências arquitetônicas marcadas pelo Palácio de Cristal.   

Ainda, para Ruskin e Pugin a beleza devia expressar uma função social: "só pode ser 

belo aquilo que é bom", esta era uma ideia medieval que explicava a beleza como a 

materialização do bem. (PEVSNER, 2002) 

                                                 
15

 Pevsner (2002) refere-se ao descaso com os valores morais e éticos por parte da sociedade na época, já que 
a burguesia se contrapunha sem maiores problemas e, derrubava os cânones mais tradicionais da Igreja 
Católica e o Estado garantia a segurança da propriedade e a liberdade comercial em nome do progresso, com 
isto, se permitiam: horas contínuas de trabalho; regime de trabalho em confinamentos e, o emprego de crianças 
entre outros abusos. 
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As preocupações de Ruskin, Pugin e Morris a respeito dos produtos advindos do 

processo industrial ultrapassava a importância estética e artística:   

 

O desenvolvimento tecnológico para a produção de bens possibilitou a 

gradual substituição do trabalho manual pelo trabalho mecanizado. O 

empresário tinha na máquina um aliado para a submissão dos trabalhadores, 

que poderiam ser limitados em número e, em alguns casos substituídos por 

um equipamento. (NIEMEYER, 1998, p. 30) 

 

É preciso trazer a tona o pensamento de William Morris em relação aos avanços 

tecnológicos da época quando se pretende mostrar que sua determinação e visão 

condicionaram o modo de fazer design na época com a abertura da sua firma Morris & Co., 

que funcionou entre 1896 e 1940, e dos princípios que a constituíram: 

 

A concepção de trabalho de Morris derivava da sua visão das condições de 

trabalho medievais, onde o artesão dominava todas as etapas do processo 

produtivo. A qualidade do trabalho advinha das condições em que este era 

desenvolvido, mais do que da simples habilidade manual do artífice. 

(NIEMEYER, 1998, p. 33) 

 

As preocupações com o homem moderno eram evidentes na perspectiva defendida por 

Morris, pois ele acreditava que deveria existir um artista-artesão para resgatar os fundamentos 

sociais da arte que tinha se tornado decadente desde o Renascimento e, sobretudo na 

revolução industrial.  

 
William Morris foi o primeiro artista a compreender em que medida os 

fundamentos sociais da arte tinham ficado ainda mais inconsistentes com a 

revolução industrial. Morris, posteriormente, alargou o debate sobre a 

questão da má qualidade dos produtos fabricados examinando o problema 

como uma doença social sob o aspecto da alienação associada à 

industrialização. (NIEMEYER, 1998, p. 32-33) 

 

Apesar de defender a atuação do artista-artesão no processo de fabricação dos 

produtos Morris salientava que o processo criativo deveria ser conduzido pela utilidade do 

projeto em questão e não somente por uma inspiração do artista.  

 

Morris foi o único a sentir que o que era preciso era o exemplo pessoal, era o 

artista se transformar em artesão-desenhista. Quando seguia a sua paixão 

interior de fazer coisas com as próprias mãos sentia também que fazer isso 

em vez de pintar quadros era o seu dever social. (PEVSNER, 2002, p. 36) 

Mesmo envolvendo aspectos sociais e humanitários o modus operandi da sua arte 

aplicada foi aos poucos se tornando utópico. William Morris foi descreditado perante seus 

pares. Primeiro porque, apesar da intencionalidade de tornar a arte acessível para todas as 
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pessoas, o seu processo de produzir com ferramentas rústicas acabavam por determinar uma 

produção de bens elitizados e, depois: 

 

 [...] devido ao poder do dinamismo, à necessidade humana de buscar o 

novo, ao espírito de conquista do homem e, acima de tudo, à opção 

generalizada por parte dos empreendedores pelos métodos industriais como 

forma de aumentar e diversificar sua produção. (DE MORAES, 1999, p. 21-

22) 

 

Um novo tipo de mão-de-obra, destinada a melhorar o produto industrial, precisava ser 

convocada para tornar os bens de consumo mais receptíveis e mais agradáveis aos olhos e ao 

contato humanos, mas nem os artistas e, nem os engenheiros se interessavam em seguir as 

novas orientações para suas atuações profissionais.  No caso dos engenheiros estes formavam 

um grupo de profissionais que estavam mais “ocupado com as suas emocionantes descobertas 

para reparar no descontentamento social que se acumulava à volta deles, ou para escutar os 

avisos de Morris”. (PEVSNER, 2002, p. 143) 

E o artista, também: 

 

[...] se afastava enjoado de todo este sórdido filistinismo. Seria incapaz de se 

submeter ao gosto da maioria dos seus contemporâneos, de se misturar com 

as “não-belas-artes”. No Renascimento os artistas tinham começado a 

aprender a se considerar seres superiores, portadores de uma mensagem 

sublime; Leonardo da Vinci desejava ser que o artista fosse um cientista e 

um humanista, mas de modo nenhum um artesão. Quando perguntaram a 

Miguel Ângelo por que razão tinha retratado sem barra um dos personagens 

da capela dos Médicis, o pintor respondeu: “Daqui a mil anos quem se 

lembrará como ele era”. Esta atitude de altivez artística permaneceu todavia 

excepcional até fins do século XVIII. Schiller foi o primeiro a elaborar uma 

filosofia da arte que considerava o artista “o sumo sacerdote de uma 

sociedade secularizada”. (PEVSNER, 2002, p. 03) 

 

Os pensamentos de Morris conduziram-no a certas formas de socialismo e a condenar 

veementemente a estrutura social do seu tempo como fatal para a sobrevivência da arte e até 

de todo o sistema social. O ideal para Morris era de que toda a produção humana deveria ter 

sua origem na utilidade e sua execução técnica fosse um labor agradável.  

De acordo com Pesvner (2002) Morris acreditava que toda a sociedade estava já 

corrompida e, falhou porque tentou buscar no passado - que já se encontrava esgotado - uma 

solução para a sociedade futura. Contraditoriamente o movimento Arts and Crafts obteve o 

apoio da monarquia vitoriana e sucesso com a burguesia rica.  Aos poucos decepcionado 

Morris se afastou cada vez mais se “recolhendo em seu mundo de poesia e beleza”. Mesmo 
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com profunda dicotomia as ideias de Morris sobreviveram sua morte em 1896 e, 

posteriormente foram considerada como as bases do Movimento Moderno.  

 

[...] A associação que o movimento Arts and Crafts estabeleceu, entre o 

trabalho manual e a boa qualidade dos produtos, foi determinante para o 

futuro ensino do design. Hoje os ateliês e as oficinas têm um destaque nos 

cursos de design que não está presente nos de arquitetura e engenharia. 

(NIEMEYER, 1998, p. 33) 

 

A marca registrada da firma Morris & Co. era a excelência no acabamento dos 

produtos artesanais e, foi exatamente esta característica que tornou os objetos ali produzidos 

excepcionalmente caros. Desta maneira seus produtos não eram acessíveis a todos, como 

desejou Morris. Mas os ideais de Morris na concepção dos objetos seriam norteadores para os 

princípios fundamentais do design contemporâneo: considerar o material (qualidade e 

nobreza); considerar o uso (função); considerar a construção (processo do design); considerar 

a ferramenta (técnica). Este movimento pretendeu resgatar os fundamentos sociais da arte 

pelas mãos do artista-artesão.  

Segundo Niemeyer (1998, p. 34) na Inglaterra, a efervescência do questionamento da 

“produção industrial arrefeceu e praticamente estacionou após a morte de Morris em 1986. A 

partir daquela época os Estados Unidos, a França e, depois a Alemanha passaram a ser os 

centros de geração de novas bases para a produção da cultura material industrializada.” 

Com o passar dos anos os discípulo de Morris e Ruskin foram rompendo com os 

princípios rígidos de seus mestres e adotando uma postura diferente perante a industrialização. 

Temos como exemplo C. R. Ashbee (1863-1942) com sua Guild and School of Handcraft
16

 e, 

Walter Crane (1845-1915) quando “anunciou que não repudiava a máquina, mas que desejava 

que ela fosse dominada”. Várias manifestações artísticas continuaram ocorrendo neste mesmo 

sentido e que ficaram conhecidas na Europa e na América como Art Nouveau por dar ênfase 

ao imaginário inspirado na natureza. (NIEMEYER, 1998, p.33) 

Podemos afirmar que o Art Nouveau foi um importante estilo que marcou a última 

década de 1800 e adentrou o século XX estreitamente ligado às correntes artísticas daquele 

fim de século. Sua influência promoveu a imaginação, a expressão e o simbolismo da arte, ao 

                                                 
16

 Ashbee influenciado por Ruskin e Morris abriu a Guilda e Escola de Artesanato (1888) em Londres 
e colaborou na criação de moradias populares. O surgimento das guildas significou uma mudança 
radical no funcionamento da economia europeia, pois, essas associações organizaram e 
regulamentaram o trabalho, valorizando as atividades manuais e o próprio trabalhador, que passou a 
gozar de maior proteção. Ao mesmo tempo, o processo produtivo e a oferta de trabalho ficou 
concentrada nas mãos daqueles que tinham proeminência em meio às suas corporações. (Ver mais 
em HAUSER, 2012) 
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mesmo tempo em que, atendia à produção industrial seriada com o uso de materiais modernos 

como o ferro, vidro e o cimento. Diferentemente do movimento Arts and Crafts o Art 

Nouveau valorizava a racionalidade científica e as preocupações técnicas das engenharias sem 

se esquecer de atender às necessidades da classe burguesa: a sociedade já contava com uma 

rápida difusão das ideias e os costumes pelos meios de transporte e comunicação e, também 

que contava com um mercado entusiasmado pelo consumo das novidades modernas.  

O Art Nouveau, em especial, estabeleceu a articulação estreita entre arte e indústria, 

resultando em uma alta qualidade estética nos objetos industrializados e, ainda foi o 

responsável por utilizar as tendências artísticas aplicadas em objetos.  

Na arquitetura e nos objetos via-se um estilo mais industrial com a utilização do vidro, 

ferro e o bronze e, depois no século XX, a inserção do aço. Artistas e arquitetos como “[...] 

Emile Gallé, Hector Guimard, Henry Vande Velde, Victor Horta, Paul Hankar e Gustave 

Serrurier, prepuseram criar um novo estilo que não tivesse ligação com o academicismo até 

então praticado”. (DE MORAES, 1999, p. 22) 

Nas artes gráficas o Art Nouveau também promoveu os conceitos de unidade e 

harmonia, exaltou as tarefas artesanais e a formulação de novos valores estéticos como a 

plasticidade curvilínea, a assimetria, o uso intenso da figura e fundo da xilogravura japonesa e 

o simbolismo. Destacaram-se Arthur Mackmurdo, Walter Crane, Aloys Senefelder (Praga), 

Alphonse Maria Mucha e Henri de Toulouse-Lautrec (Paris). (NIEMEYER, 1998). 

Naquela época a indústria se expandia por conta de demandas de uma nova 

organização social: um contingente de pessoas agora se aglomerava nas capitais em busca de 

oportunidades e melhores condições de vida.  

 
Curioso notar que, já nessa época, começaram os primeiros estudos sobre a 

influência da vida “moderna” no comportamento psíquico das pessoas, como 

a percepção da mentalidade nervosa dos habitantes das grandes cidades, 

expostos aos contínuos traumas de tensão advinda da vida moderna. 

Apareceram também os primeiros estudos do professor Freud sobre o 

subconsciente humano, o sonho e o erotismo. Como Freud, os artistas do Art 

Nouveau tinham inseridos em suas obras: da imaginação individual ao 

sonho, aos motivos do inconsciente. (DE MORAES, 1999, p. 24) 

 

Conforme Niemeyer (1998) com o crescimento das cidades, os novos prédios 

ganharam gradis em ferro forjado. Temas lúdicos que mostravam abelhas, pavões, flores e 

mulheres desafiavam as habilidades de ourives, tecelões, serralheiros, vidreiros fazendo com 

que os objetos industrializados recebessem um tratamento formal mais cuidadoso. A 
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descoberta do procedimento litográfico por Aloys Senefelder (1772-1834) de Praga 

possibilitou o uso da ilustração e de cor em impressos até de grandes formatos. 

O Art Nouveau se iniciou na França, mas logo se expandiu por toda a Europa e se 

converteu em estilo internacional. Na Inglaterra ficou conhecido como Modern Style, Espanha 

e no Brasil como Modernismo, na Alemanha como Jungensdstil, na Itália como Liberty ou 

Estilo Floreale e, Sezession na Áustria. (DE MORAES, 1999) 

 
O legado do Art Nouveau é um arabesco de sonhos e estilos de um veranico 

na aventura humana. Sua descendência foram designers do século XX que 

adotaram não sua aparência superficial, mas suas atitudes com relação a 

materiais, processos e valor. (MEGGS; PURVIS, 2002, 282)  

 

O Art Nouveau imprimiu suas características na arquitetura, no mobiliário, nos objetos 

decorativos e nas artes gráficas. O apelo à natureza se transformou em conceito e estilo 

traduzido em cores e formas curvilíneas pelos profissionais constituindo-se em linguagem 

gráfica para anúncios e informes publicitários da época.  

Os designers do Art Nouveau foram “capazes de sintetizar a nova sensibilidade e os 

novos materiais” com a intenção de “unir a originalidade à utilidade em uma relação mútua e 

produtiva”. (PESVNER, 2002, p.144; WITTLICH apud DE MORAES, 1999, p. 23).  

Segundo Philip B. Meggs que (2002, p. 282) o Art Nouveau foi sendo apropriado por 

aqueles que viam apenas sua atração superficial e continuaram a explorá-lo como estilos 

decorativos em moda como sendo aplicáveis a praticamente qualquer objetivo: “O art 

nouveau declinou lentamente até desaparecer nas cinzas da Primeira Guerra Mundial – forças 

políticas e nacionalistas que impeliram a Europa para a guerra mundial haviam tornado 

irrelevante essa joie de vie estética.” 

De acordo com De Moraes (1999) o terceiro movimento marcante, o Deutscher 

Werkbund - Associação Alemã de Artesãos, de Hermann Muthesius, nasceu em Berlim, na 

Alemanha em 1907 e seguiu com sua influência para Londres, berço da industrialização para 

juntar-se ao movimento Art and Crafts. A Associação se esforçou para trazer uma formação 

adequada ao novo profissional que despontava no mercado de trabalho. 

 

O repertório do novo design do movimento art nouveau havia contestado as 

convenções da era vitoriana e suas realizações demonstraram que inventar 

formas, em vez de copiar formas da natureza ou modelos históricos, era uma 

abordagem viável. O potencial do desenho e do design abstrato era 

explorado por artistas da Escócia, Áustria e Alemanha, que se afastaram da 

beleza sinuosa da linha orgânica à medida que procuravam uma nova 

filosofia estética para tratar das condições sociais, econômicas e culturais em 

transformação na virada do século. (MEGGS; PURVIS, 2002. p. 284) 
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É preciso compreender que para Muthesius a arte aplicada e as novas técnicas de 

mecanização emergiram de dois pontos distintos: de um lado a esperança social de um novo 

ofício e de outro as incertezas relativas ao novo sistema produtivo. O grupo de Muthesius 

seguia guiado por ideais de funcionalidade que acreditavam garantir a boa forma  - ‘gute 

form’ dos produtos e, também sua padronização. 

 

O movimento de Muthesius aceitava e concordava com a primeira 

contestação de William Morris: fazer o dualismo entre arte pura e arte 

aplicada. Porém, não aceitava a segunda contestação, a ser contrário ao 

processo e aos métodos da industrialização crescente. Para Muthesius, a 

indústria era parte dos novos tempos e, através dela, poder-se-ia obter um 

mundo melhor. (DE MORAES, 1999, p. 25) 

 

A iniciativa da Werkbund provocou uma reviravolta na indústria, com a proposta de 

melhorar a condição de vida das pessoas através de produtos industriais de qualidade; 

entendendo-se qualidade como questões de segurança, ergonomia e durabilidade. Poderia se 

afirmar que na Werkbund, pela primeira fez na história, se pensou o design de forma 

interdisciplinar. 

 

[...], o movimento Werkbund de Muthesius propunha que os artistas 

trabalhassem junto com as indústrias no desenvolvimento de seus produtos, 

na tentativa de melhorar a condição de trabalho dos operários, e que viessem 

ainda interferir no processo de produção. A simplificação e a geometrização 

formal foram propostas como forma de adaptar os produtos aos novos 

tempos e de operar em harmonia com o processo inteiro de transformação da 

condição humana. (DE MORAES, 1999, p. 25) 

 

Tanto para os empreendedores industriais como para os artesãos, era um momento de 

incerteza, mas independentemente disto o mercado de trabalho se mostrava aberto e receptivo 

e os profissionais especializados ou mais qualificados iam para os grandes centros atraídos 

pela demanda de produtos então criada pela burguesia. Este movimento migratório favoreceu 

o surgimento de sociedades de artífices, em guildas e associações de classe, o que foi o caso 

da Werkbund: 

 
A estabilidade social e econômica em um universo de incertezas era, em 

geral, o principal objetivo dessas associações, quaisquer que fossem as 

variações culturais. Uma de suas funções era a manutenção de padrões de 

trabalho e conduta, e, considerando o poder que alguns exerciam, elas 

prenunciaram as características de muitas associações de classe modernas, 

além de terem representado uma forma primitiva de regulamentação 

profissional de designers. (HESKETT, 2008, p.23) 
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A Werkbund se declarava orgulhosa por conseguir “desenvolver o estilo do mobiliário 

a parir do estilo da máquina” e com componentes padronizados tentou resolver esta dualidade 

da indústria com a arte. A padronização deveria promover o lucro e, ao mesmo tempo manter 

a qualidade dos produtos industriais:  

 
Para tal, desenvolveram um processo educativo dirigido não só aos 

fabricantes mas ao público em geral. A Werkbund editou publicações, 

organizou conferências, debates, exposições fixas e itinerantes, realizou 

trabalhos em conjunto com escolas de arte (Droste, 1992). O design foi 

apresentado como elemento fundamental para a expansão da economia 

nacional e a restauração da cultura alemã. (DROSTE apud NIEMEYER, 

1998, p. 37) 

 

 A Werkbund reconhecia “o valor das máquinas e advogava o design como meio para 

conferir forma e significado a todas as coisas feitas pela máquina, inclusive os edifícios”, isto 

é, “uma nova cultura universal em um ambiente artificial totalmente reformado”. (MEGGS; 

PURVIS, 2002, p. 302)  

De acordo com Meggs (2002) a Werkbund tinha três fortes personalidades como 

líderes: Hermann Muthesius, Henry Van de Velde e Behrens. Logo a Werkbund se dividiu em 

duas facções uma liderada por Muthesius em favor da máxima utilização da fabricação 

mecânica e padronização do projeto para a eficiência industrial, inclusive na defesa de que a 

forma deveria ser determinada pela função e desejava eliminar todo o ornamento. A outra 

facção liderada por Vande de Velde que argumentava a favor da primazia da expressão 

artística individual.   

Segundo Buddensieg (apud DE MORAES, 1999, p. 30) Behrens tentou fazer a 

mediação entre os dois extremos, mas seu trabalho na AEG
17

 que constituiu desde o projeto 

de produto, imagem coorporativa, catálogos promocionais até a arquitetura predial mostraram 

sua forte tendência à padronização. Peter Behrens colaborou, com seus princípios e métodos 

de trabalho, não só com a grandiosidade econômica e técnica em que transformou a AEG; foi 

também responsável pela “passagem de uma linguagem formal individualista para uma 

intenção significantemente objetiva de projeto”.  

Com seu talento e competência, Peter Behrens firmou a atividade do design e 

imprimiu seus conceitos a uma geração de arquitetos de visão progressita que passaram por 

seu estúdio como Walter Gropius, Adolf Meyer, Mies van der Rohe e Le Corbusier.  

 

                                                 
17

 Indústria eletroeletrônica fabricante de lâmpadas, turbinas e motores instalada em Berlim na Alemanha. Peter 
Behrens foi contratado para projetar seus produtos, a imagem corporativa, os catálogos de vendas promocionais 
e a arquitetura da AEG. 
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Uma filosofia do design é uma visão meramente ociosa até que alguém crie 

artefatos que a convertam em uma força concreta no mundo, e os membros 

da Werkbund procuraram conscientemente uma nova linguagem projetual 

para realizar suas metas.  O trabalho de Behrens para a AEG tornou-se a 

primeira manifestação dos ideais da Werkbund, ele foi por vezes chamado de 

“Sr. Werkbund”. (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 303) 

 

Os ideais de unir artista e indústria proposto pela Werkbund foram concretizados por 

Behrens em seu processo de projetação integrado e completo.  

 

Uma filosofia do design é uma visão meramente ociosa até que alguém crie 

artefatos que a convertam em uma força concreta no mundo, e os membros 

da Werkbund procuraram conscientemente uma nova linguagem projetual 

para realizar suas metas.  O trabalho de Behrens para a AEG tornou-se a 

primeira manifestação dos ideais da Werkbund, e le foi por vezes chamado 

de “Sr. Werkbund”. (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 303) 

 

Durante a segunda década do século XX o surgimento do suprematismo e do 

construtivismo russos iriam fornecer, em especial para o design gráfico, uma contribuição 

muito importante: a noção do poder de expressão da forma. 

O manifesto do movimento, Do cubismo ao suprematismo, escrito pelo pintor Kasímir 

Maliévitch e pelo poeta Mayakovsky e publicado em 1915.  No manifesto o Suprematismo foi 

definido como "a supremacia do puro sentimento". O essencial era a sensibilidade em si 

mesma, independentemente do meio de origem. Ele rejeitou tanto a função utilitária como a 

representação figurativa, buscando em seu lugar a suprema “expressão do sentimento. Sem 

procurar nenhum valor prático, nenhuma ideia, nemhuma terra prometida”. (MEGGS; 

PURVIS, 2002, p. 374) 

O movimento Suprematista russo cresceu em meio a duas grandes revoluções 

permeadas por conturbados confrontos políticos e econômicos.  

 

A transição do feudalismo para o capitalismo, a emancipação dos servos em 

1861, o progresso urbano com a construção da Ferrovia Transiberiana, que 

atraiu o capital estrangeiro e levou o estimulo de uma rápida industrialização 

nas regiões de Moscou, São Petersburgo, Baku e Ucrânia. Isto suscitou a 

formação de um operariado urbano o que resultou no crescimento da classe 

média. [...] Um segundo momento importante que permeou o movimento 

suprematista foi a Revolução Russa de 1917. Ela ocorreu devido a diversos 

fatores, dentre eles a grande insatisfação popular com a autocracia czarista e 

a participação negativa do país na Primeira Guerra Mundial fazendo com 

que surgisse uma aliança entre os liberais e socialistas que pretendiam 

conduzir reformas políticas. (FERRARI et al, 2013) 

 

Maliévitch viveu em Paris e depois de trabalhar a maneira do Fututrismo e do 

Cubismo, por volta de 1915 buscou dar a sua arte o máximo de simplicidade e estabeleceu um 
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estilo dos elementos fundamentais utilizando as geométricas do quadrado, do circulo e do 

triangulo. Sua produção não foi extensa mais foi o suficiente para influenciar outros artistas e 

designers russos cujos trabalhos foram denominados Construtivismo.  

Um espírito de inovação estava presente na arte e no design havia frtura de 

novas ideias. Ao final da Primeira Guerra Mundial, designers gráficos, 

arquitetos e designers de produto questionavam vigorosamente as noções de 

forma e função. (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 372) 

 

De acordo com Argan (2002) o Suprematismo e o Construtivismo e na sequencia o 

movimento holandês De Stijl se inserem nas vanguardas ideológicas e revolucionárias da 

Rússia onde se afirmava que a verdadeira revolução não era a substituição de uma concepção 

de um mundo decadente por uma nova concepção e sim um mundo destituído de objetos, 

noções, passado e futuro, uma transformação radical em que o objeto e o sujeito seriam 

igualmente reduzidos ao “grau zero”.  

 

Por volta de 1920 desenvolveu-se uma profunda cisão ideológica quanto ao 

papel do artista no novo Estado comunista. Alguns deles entre os quais 

Maliévitch e Kandinski, afirmavam que a arte deveria continuar a ser uma 

atividade essencialmente spiritual, apartada das necessidades utilitárias da 

sociedade. Rejeitavam um papel social ou politico, acreditando que o objeto 

exclusivo da arte era revelar as percepções do mundo mediante a invenção 

de formas no espaço e no tempo. Liderados por Vladímir Tatlin (1885-1953) 

e Aleksandr Ródtchenko (1891-1956), 25 artistas apresentaram o ponto de 

vista contrário em 1921, quando renunciaram a “arte pela arte” para se 

dedicar ao design industrial, comunicações visuais e artes aplicadas a serviço 

da nova sociedade comunista. (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 374) 

 

O movimento holandês De Stijl tinha como base a pretensão de construir uma arte 

universal, coletiva e para todos que pudesse ser aplicada e se sustentasse longe do 

individualismo e da subjetividade. As experimentações do design gráfico já começam 

associadas às tecnologias vigentes com a utilização de texto e imagem e do fotojornalismo. O 

movimento De Stijil foi considerado um dos protagonistas do design gráfico moderno.   

Estas influências vindas da Europa e da Rússia compactuavam com as preocupações e 

os ideais socialistas o que permite evidenciar como os movimentos de vanguarda 

contribuíram para a formação, tanto de características artísticas como ideológicas, da primeira 

escola alemã de design a Bauhaus. 

O ensino do design se institucionalizou pelo pensamento pedagógico da Bauhaus que 

por seu pioneirismo aprender fazendo (learning by doing):  
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O início da Primeira Grande Guerra mundial influenciou todo o processo do 

desenvolvimento industrial, sobretudo os produtos de transporte, de 

comunicação e bélicos. A Alemanha, que saiu derrotada e destruída da 

guerra, viveu, em todos os sentidos, uma expectativa de reconstrução e de 

recuperação de seu parque industrial. Pode-se perceber isso, também, nos 

movimentos de arte da época, em especial junto ao movimento 

expressionista alemão que retratava na pintura, na escultura e na arquitetura 

as conseqüências [sic] da destruição. Era a época da chamada irracionalidade 

expressionista. (DE MORAES, 1999, p. 32) 

 

Na Alemanha de 1919 surgiu uma das primeiras propostas para uma formação 

acadêmica do designer com a implantação da escola Staatliches Bauhaus (Casa Estatal da 

Construção) fundada pelo arquiteto Walter Gropius, na cidade de Weimer.  O ideal socialista 

e a tentativa de unir a arte às necessidades objetivas da indústria caracterizam sua constituição 

pedagógica. “A instituição passava a ser composta pela fusão da Escola de Artes e Ofícios de 

Weimar, que enfatizava as artes aplicadas, com uma escola de belas artes, a Academia de Arte 

de Weimar.” (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 403) 

O pensamento que Gropius imprimiu na Bauhaus se caracterizava pela crença na 

colaboração entre designers e engenheiros para resolver problemas de design advindos da 

industrialização e assim constituir uma nova unidade entre arte e tecnologia. O Manifesto da 

Bauhaus estabelecia a filosofia da escola: 

 

O fim último de toda a atividade plástica é a construção. [...] O artista é uma 

elevação do artesão A graça divina, em raros momentos de luz que estão 

além de sua vontade, faz florescer inconscientemente obras de arte. 

Entretanto, a base do “saber-fazer” é indispensável para todo artista. Aí se 

encontra a fonte de criação artística. (MEGGS; PURVIS, 2002, p. 403) 

 

Na Bauhaus de Gropius a arte pela arte deveria ser combatida porque a finalidade era 

ressaltar a personalidade do homem estimulando sua formação ligada a fenômenos culturais e 

sociais mais expressivos do mundo moderno. Para Gropius, tanto professores como alunos 

tinham liberdade de criação; sempre dentro de bases filosóficas comuns. 

 
[...] a Bauhaus, todavia, não será simplesmente a fusão de uma academia de 

arte com uma escola técnica; ao contrário, acentua, de modo especial, sua 

formação profissional mediante indicação de uma meta simbólica e real em 

um tempo. Bauer - ‘construir’ - era, para Gropius, uma atividade de um 

tempo social, intelectual e simbólico. Construir enquanto atividade coletiva, 

era capaz de conciliar trabalho manual e intelectual, até então divididos, e 

poderia, ainda, remover as diferenças de classes existentes e aproximar o 

artista do povo. (DROSTE apud DE MORAES, p. 32) 
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Mas ocorreu que até 1923 a escola estava impregnada de um espiritualismo intenso, 

visto que, o professor Johannes Itten havia introduzido um princípio pedagógico “baseado em 

conceitos opostos: ‘intuição e método’ ou ‘experiência subjetiva e recognição objetiva’”, além 

de fundamentar em um ensino complexo que pretendia cobrir um amplo espectro de áreas do 

conhecimento a exemplo da numerologia esotérica. O ensino da Bauhaus se distanciou das 

propostas do Manifesto havendo a predominância de um ensino individualizado e 

descompromissado com qualquer estandardização, pois enquanto advogava uma “arte para 

todos”, ignorava as exigências da realidade industrial. (NEIMEYER, 1998, p. 40) 

Devido às circunstâncias Gropius percebeu a necessidade de mudar o currículo da 

Bauhaus, já que as críticas dos reacionários de extrema-direita se tornavam cada vez mais 

incisivas alertando para o risco de perder o apoio financeiro do governo. 

Segundo Niemeyer (1998) a primeira providência de Gropius foi afastar Itten e 

contratar Joseph Alberts para substituí-lo além de integrar no corpo docente da Bauhaus Lázlo 

Moholy-Nagy (1895-1946), Paul Klee (1879-1940) e Wassaly  Kandinsky (1866-1944) o que 

acarretou mudanças nos rumos da escola, mas o ecletismo ainda continuava presente 

deixando, tanto artistas quanto artesãos, insatisfeitos com os resultados dos produtos ali 

desenvolvidos. A nova formação do corpo docente trouxe à escola tendências comunistas e 

bolchevistas, devido à orientação socialista identificadas em trabalhos de Klee, Kandinsky e 

Mohogy-Nagy.  

Quando houve a vitória dos partidos de direita nas eleições de 1924 já se tornava 

evidente a precariedade da situação da instituição, este resultado levou os professores em 

1925 a anunciarem seus pedidos de demissão, o que poderia ter significado o fim da Bauhaus, 

“porém a sua experiência de ensino, tinha tido ampla repercussão e, assim governos de outras 

cidades se apresentaram para acolhê-la. A única oferta consistente foi a de Dessau [...]” 

(NIEMEYER, 1998, p.41) 

Inaugurada oficialmente em dezembro de 1926, na cidade de Dessau, a Bauhaus 

passou a ter um subtítulo: Hochschule für Gestaltung (Instituto Superior da Forma). Além da 

mudança da sede a Bauhaus experimentou uma mudança radical: em lugar de da fase 

artesanal e corporativa da Idade Média, aprendiz, oficial e mestre, havia estudantes e 

professores que contavam com uma sociedade própria que fazia a venda dos produtos e das 

licenças de modelos.  

Outro fator importante foi a contratação de Hannes Meyer, arquiteto ligado à ideologia 

marxista que encorajava uma abordagem sistemática do design em sincronia com a 

engenharia e a tecnologia e padronização era a palavra de ordem no processo do produto. 
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Meyer desenvolvia na época severas críticas em relação ao trabalho desenvolvido na Bauhaus 

o que levou Gropius a se demitir em março de 1928 quando assumiu o seu lugar. A pedagogia 

desenvolvida por Meyer expandiu o design desde o simbolismo de uma nova era através da 

forma geométrica até o funcionalismo deixando de lado questões artísticas e mais voltado a 

aspectos técnicos da produção industrial. As orientações de Meyer desagradaram Klee, 

Kandinsky, Alberts e Oskar Schlemmer que pressionaram por sua demissão. “Com a saída de 

Meyer da Bauhaus termina a tentativa de socialização do desenho industrial. ” (BOMFIM 

apud NYEMEYER, 1998, p.42)  

 
Na sua última e terceira fase a Bauhaus foi dirigida por Ludwig Mies Van 

der Rohe, que propunha como filosofia uma integração entre Arquitetura e 

Design, projetando desta forma, o mobiliário como componente integrante 

do espaço interior dos edifícios, o que pode ser exemplificado pelo projeto 

do pavilhão da Alemanha na Feira de Barcelona em 1929. (DE MORAES, 

1999, p. 34) 

 

Em 1932 o Partido Nacional Socialista de Dessau, após ter assumido o governo, 

determinou o fechamento da escola. A Bauhaus foi transferida para Berlim como escola 

privada e recebe o nome de Instituto Superior de Pesquisa Técnica, e mais uma vez foi 

interditada pela polícia nazista em 1933 (Segunda Guerra Mundial) e definitivamente extinta. 

Contudo a Bauhaus já era considerada, por sua contribuição estética e cultural, a maior 

referência para a produção industrial moderna.  

Moholy Nagy fundou a News Bauhaus, em Chicago, que, mais tarde, se transformou 

em Chicago Institute of Design. Albers abriu a Bauhaus Rural, na Carolina do Norte, e nascia 

quase que simultaneamente a Illinois Institute of Technology, no Black Mountain College. Ao 

chegarem na América do Norte, esses profissionais, fundaram núcleos de ensino de projeto, 

conservando o lema original da Bauhaus: “a forma segue a função” ideias trazidas da escola 

alemã.  

 
O início do século XX também foi marcado pelos avanços dos aspectos da 

vida moderna, pela descoberta do “conforto”, pela eletricidade nas cidades, 

pela popularização e uso de utensílios elétricos do lar e ainda pela 

disseminação do automóvel. Era a época dos grandes transatlânticos, que 

tinham no mar sua referencia dimensional e construtiva. Era a ocasião de 

mostrar ao mundo o que a indústria seria capaz de fazer pelo homem. As 

feiras mundiais iniciadas no século anterior, e até hoje existentes, como as 

feiras de Paris, Londres, Berlim, Milão, Barcelona, Bruxelas, Nova York, 

Chigago e a do movimento Werkbund, em Colônia, na Alemanha, no ano de 

1914, tinham este propósito. (DE MORAES, 1999, p. 35) 
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As práticas do design no “novo mundo” aos poucos foi incorporando a ideia de que o 

papel profissional de design deveria englobar uma visão de progresso social, fazendo um 

trabalho em união com a indústria, isto é, além do interesse pela forma os designers passaram 

a se concentrar em problemas de maior importância para as empresas que era, logicamente, os 

modos de produção.  

 

[...] outro momento importante para o processo do desenvolvimento 

industrial foi a aplicação da tecnologia avançada (o transistor, a energia 

nuclear e a tecnologia espacial), desenvolvida para fins militares, aos 

produtos industriais de uso diário. Iniciou-se, dessa maneira, o declínio da 

tão propagada era mecânica e a ascensão da chamada era eletrônica de 

consumo. (DE MORAES, 1999, p. 44) 

 

O mercado consumidor já se encontrava segmentado e começavam a surgir as teorias 

de marketing sobre os modos de consumo e a necessidade de demonstração de status pelo 

consumidor. A modalidade de uso, a funcionalidade, a prestação de serviço e a simplificação 

da produção eram elementos diferenciadores e faziam com que o design passasse a ser 

requisitado diante da competitividade. Também, foi na década de 1930, que se deu início dos 

estudos sobre parâmetros antropométricos e ergonômicos aplicados ao homem e aos produtos 

industriais. 

Enquanto isto nos Estados Unidos a produção industrial também acelerava e trazia o 

mundo agrícola para o mundo mecânico e moderno. Contribuíam para este desenvolvimento 

empresas como a Remington que produziu a máquina de datilografia mecânica; a Colt e 

Winchester com a produção de armas; os produtos de borracha da Goodyear e a Singer com 

as máquinas de costura; os relógios da George e as câmeras fotográficas da Kodak. (DE 

MORAES, 1999, p. 27) 

 
[...] nos Estados Unidos [...] Por meio da produção em massa alicerçada em 

consideráveis investimentos de capital, empresas gigantes criaram uma onda 

de produtos inovadores que mudaram fundamentalmente todos os aspectos 

da vida e da cultura americanas, com reflexos em todo o mundo. Para 

estimular o mercado, os produtos precisavam sofrer constantes mudanças, 

acompanhadas de campanhas de publicidade em massa que encorajassem os 

consumidores a comprar por impulso. (HESKETT, 2002, p. 28) 

 

Com a economia crescente nos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra estabeleceu-se 

um campo fértil para o design gráfico, principalmente pela necessidade da publicidade em 

divulgar os novos produtos que chegavam ao mercado consumidor e, também pelas 

necessidades de segurança, informação e transporte nas embalagens desses mesmos produtos.  
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Os estudos sobre tipografia e a criação dos tipos gráficos Univers e Frutiger, de Adrian 

Frutiger, bem como, a atuação de Paul Rand na comunicação visual de anúncios a e na 

criação de marcas também ajudaram a estabelecer um estilo de design americano. Desta 

forma, nos Estados Unidos a necessidade do design chega através da necessidade do 

marketing em vender seus produtos. 

 

Por meio da produção em massa alicerçada em consideráveis investimentos 

de capital, empresas gigantes criaram uma onda de produtos inovadores que 

mudaram fundamentalmente todos os aspectos da vida e da cultura 

americanas, com reflexos em todo o mundo. Para estimular o mercado, os 

produtos precisavam sofrer constantes mudanças, acompanhadas de 

campanhas de publicidade em massa que encorajassem os consumidores a 

comprar por impulso. (HESKETT, 2002, p. 28) 

 

O que significa afirmar que já no começo do século XX o design era considerado um 

processo com métodos e princípios próprios que orientavam a concepção prévia de produtos 

juntamente com seu material informacional e publicitário. Com o fim da Segunda Grande 

Guerra Mundial a Alemanha, mais uma vez pretendia reerguer a economia e a identidade do 

país.  

 
A Bauhaus era um forte referencial para os alemães, pois evocava valores 

tradicionais da nação: qualidade, superioridade e idealização da tecnologia, 

que estavam nas bases do renascimento industrial e cultural da Alemanha 

neo-capitalista. Máquina simbolizavam organização e eficiência, que por sua 

vez, significavam aumento da produção e poder. (NIEMEYER, 1999, p. 44) 

 

Max Bill, educador e ex-aluno da Bauhaus, viu nesta oportunidade o momento ideal e 

fundou a escola de Ulm, a Hoschschule für  Gestaltung com a de Inge Scholl
18

. De 1953 a 

1956 enquanto Bill foi diretor a escola de Ulm privilegiava a questão formal do projeto em 

detrimento das questões de uso e da produção do mercado.  

Quando Tomás Maldonado, pintor argentino, assumiu a direção em 1956 em 

substituição de Max Bill, condenou o caráter artístico e os processos artesanais do seu 

antecessor que estimulavam o aprender partindo da prática. Maldonado, ao contrário, 

promoveu um currículo interdisciplinar com disciplinas de sociologia, antropologia e teoria da 

percepção, psicologia social, história da cultura entre outras.  

 

                                                 
18

 Inge Aicher Scholl, sobrevivente de origem judia, conseguiu que o superintendente americano J.J. 
McCloy desse a licença para a criação da Fundação Irmãos Scholl, cujo objetivo seria conseguir 
verbas (do Plano Marshall) para a escola. Na proposta inicial a intenção era a construção de uma 
escola de ciência política que atenderia ao programa americano para a reconstrução da Alemanha. 
(NIEMEYER, 1999) 
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[...] somente é indubitável que as considerações de ordem estética deixaram 

de ser uma base conceitual para o ‘industrial design’ [...] Sabemos agora que 

a teoria deve ser impregnada de prática e a prática impregnada de teoria. 

Hoje é impossível fazer design sem saber, e saber sem fazer. O pensamento 

científico operacional ultrapassou os dualismos ingênuos, os pseudo-

problemas que tanto inquietaram os pragmáticos. (NIEMEYER, 199, p. 45) 

 

Maldonado propunha para o design industrial o conceito de “operacionalismo 

científico” e design era parte do processo de produção e estava determinado por suas próprias 

leis. Esta ideia se opunha à diferenciação da produção e ao estilo americano. O renascimento 

do design alemão se caracterizou por sua estética puramente racional. 

 
O cerne da polêmica era uma questão ideológica: a serviço do quê estaria o 

design. A crescente indústria alemã estava compromissada com os interesses 

do sistema econômico da sociedade do consumo e não com uma prática 

emancipatória. Claude Schnaidt escreveu, à época do fechamento da escola, 

que o design e a arquitetura “que queriam participar da libertação dos 

homens criando o quadro de uma vida nova, se transformaram numa 

gigantesca empresa de degradação do habitat.” (NIEMEYER, 1998, p. 46) 

 

O direcionamento da escola de Ulm solicitava no lugar de uma estética do gosto, uma 

estética da constatação. Esse enfoque funcionalista ganhou o nome de Estilo Internacional. A 

escola possuía vínculos estreitos com a indústria que financiava os projetos através de 

encomendas. A Braun, uma indústria de eletrodomésticos de Frankfurt, contratou o trabalho 

de Hans Gugelot e Otl Aicher então professores da escola. Os produtos da Braun refletiam 

exatamente a filosofia de um design sem metáforas, reducionista quanto à forma e, objetivo 

quanto a sua função. 

As discussões quanto à validade destes conceitos desenvolvidos sobre o design 

ultrapassaram os limites acadêmicos o que acarretou um impasse para a obtenção de recursos 

dos cofres públicos fazendo com que os professores e alunos tivessem que rever suas posições 

ideológicas, com isto em 1968 a escola extinguiu. (DE MORAES, 1998)  

Tomás Maldonado foi convidado para ajudar a elaborar, em 1948, o currículo do 

MAM - Museu de Arte Moderna de São Paulo, que serviu de base para a ESDI e, Max Bill 

além de ter dado aula na ESDI propiciou os brasileiros Geraldo de Barros e Alexandre 

Wollner o contato com a escola de Ulm como veremos a seguir. 

 

1.2 O percurso da institucionalização do ensino superior de Design no Brasil 

 

Segundo Souza (2000, p. 11) “O design é uma das pouquíssimas profissões que se 

estabeleceram antes como ensino, através de escolas, do que pela prática”, por isso, a 
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importância de analisar a forma como os cursos de Design foram institucionalizados no Brasil 

e, entender como as influências que atuaram na criação nas primeiras escolas a fim de 

compreender o surgimento do design brasileiro. 

 

O surgimento das classes média na Europa e nos Estados Unidos, e também de uma 

certa elite urbana no Brasil, trouxe uma relativa democratização da noção de 

individualidade, ou seja, uma nova disposição de diferenciar e expressas a 

identidade de cada um ou do grupo através de opções de leitura, de vestuário, de 

decoração, enfim de consumo. (DENIS, 2000, p. 56) 

  

Na década de 50, assim como outros países da Europa e Estados Unidos, o Brasil vivia 

a efervescência sobre um futuro promissor e garantido pelas inovações tecnológicas. A elite 

ilustrada vislumbrou a necessidade de qualificar profissionais capazes de dar conta da 

identidade do país juntamente com de toda demanda de projetos de produtos e comunicação 

visual que surgiam das atividades industriais. [...] um profissional que fosse “capaz de criar 

uma linguagem visual original, com elementos visuais próprios, não nacionalistas, mas 

oriundos de nossa cultura, com signos próprios mas de leitura universal”. (WOLLNER apud 

NYEMEYER, 1998, p. 62) 

 Assis Chateubriand - jornalista, empresário, mecenas e político, percebeu que São 

Paulo era o cenário ideal para acolher instituições ligadas à cultura, a exemplo do Museu de 

Nova York e o Museu de Arte Moderna de Paris, também, a burguesia se sentia interessada 

em financiar atividades artísticas e promover de maneira positiva o patrimônio intelectual e 

comercial das suas famílias. Foi imbuído de espírito visionário e, com financiamento de 

dezenas de empresas, que Chateubriand contratou o italiano Pietro Maria Bardi para ser o 

responsável pela aquisição de um acervo e sua esposa Lina Bo Bardi  para orientar o projeto 

arquitetônico do Museu de Arte de São Paulo – MASP, com as obras iniciadas em de 1957 e 

concluídas em 1968.  

 De acordo com Niemeyer (1998) o MASP começou suas atividades de exposição e 

também didática esta última sob a coordenação de Lina Bo Bardi através da implantação do 

Instituto de Arte Contemporânea – IAC/1951. As atividades de ensino foram conduzidas por 

professores convidados com reconhecimento internacional como Max Bill, Roger Bastide, 

Roberto Sambonet e Lasar Segall. Entre os alunos, na sua maioria bolsistas, se encontravam 

Alexandre Wollner, Emilie Chamie, Lígia Fleck, Ludovico Martino entre outros. O IAC só 

existiu por três anos, através de convênio mantido com a Prefeitura. A insuficiência de 

recursos não permitiu a continuidade daquela instituição. Apesar da sua breve existência o 

instituto contribuiu de modo efetivo nas primeiras discussões sobre arte, artesanato, design e 
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indústria no Brasil e nos moldes europeu tentou firmar convênio com o setor produtivo local. 

Seu papel foi fundamental para disseminar o pensamento do ensino formal do design. 

Um grupo de arquitetos, liderado intelectualmente por João Batista Vilanova Artigas - 

engenheiro-arquiteto formado pela Escola Politécnica/SP, então, professor da USP -, 

encontravam-se motivados com a inserção do design em suas práticas profissionais e 

adaptados ao modernismo e o racionalismo contemporâneo. Nesta perspectiva uma Sequência 

de Design Industrial foi incorporado em 1962 ao curso de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo através da inserção de quatro horas no decorrer dos quatro anos de 

estudos do referido curso. O primeiro ano trataria da análise do objeto e de sua representação, 

com exercícios de desenho técnico de objetos que cada vez eram mais complexos, a 

realização do estudo e a proposição de um objeto de uso, a análise do manejo e uma iniciação 

à anatomia humana e fisiologia. Os processos de produção industrial teriam ênfase no 

segundo ano e a metodologia do projeto seria tratada no terceiro. O aluno, no quarto ano, 

desenvolveria um projeto completo de um objeto, incluindo desenho técnico, modelos e 

embalagem para a conclusão do curso. (NIEMEYER, 1998) 

Segundo Niemeyier (1998) esta experiência não foi seguida por outras escolas de 

arquitetura diante da insuficiência e da superficialidade como os estudos de design foram 

incluídos no currículo de arquitetura. Isto levou a uma cisão que até hoje permanece na área 

de design: entre o grupo de arquitetos que advoga para si a competência do desenvolvimento 

de projetos de design e os designers graduados que defendem um corpo teórico próprio e não 

veem proveito no apoio advindo de uma prática profissional já existente. 

No Rio de Janeiro o contexto era semelhante, ambiente propício para em 1948 ser 

inaugurado o MAM - Museu de Arte Moderna. Em 1953, em visita ao Brasil, Max Bill sugere 

a criação de uma escola de design nas instalações do MAM e, a ideia que foi colocada em 

prática por Niomar Muniz Sodré, Affonso Eduardo Reidy e Carmem Portinho.  

 
Eles se entusiasmaram com a possibilidade de o MAM ampliar o dinamismo 

do seu papel futuro, não se restringindo a coleções e ao equipamento 

material. Em vez disso, poderia assumir papel eminentemente ativo e 

inovador na organização de um curso inédito na América Latina, que 

tratando da antinomia entre arte e a produção industrial, atenderia aos 

problemas apresentados pelo crescimento próprio do país. (NIEMEYER, 

1998, p. 69) 

 

A associação do design ao projeto de modernidade vinha desde a Bauhaus e o novo 

curso poderia vir a formar profissionais que dariam conta de adequar os produtos advindos do 

processo de industrialização à uma nova estética e que expressasse os novos tempos. Vale 
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ressaltar, como lembrou Niemeyer (1998) que diferentemente de MASP os artistas plásticos 

não tiveram participação expressiva na construção do MAM - Museu de Arte Moderna. Nesta 

perspectiva foi inaugurada a ETC - Escola Técnica de Criação, em 27 de janeiro de 1958.  

Max Bill também sugeriu que a ETC poderia seguir os moldes da Hochschule für 

Gestaltung, que ele estava em vias de implantar na Alemanha, na pequena cidade de Ulm. Bill 

percebeu a semelhança de cenário entre o Rio de Janeiro e a cidade de Ulm que vivenciavam, 

na época, uma simbiose de ideologias: “[...] o positivismo (JK Brasília, ordem e progresso), o 

místico cultural bem enraizado e a presença da are concreta questionando os valores 

acadêmicos, em particular da tradicional Escola de Belas Artes.” (BENSE apud NIEMEYER, 

1998, p. 69) 

Ficou a cargo de Tomás Maldonado a confecção da matriz curricular do curso superior 

da ETC com a orientação de que deveria formar profissionais que aliassem a atividade 

criadora ao conhecimento tecnológico tudo fundamentado em uma base cultural consistente. 

O curso do ETC foi estruturado em dois anos, no qual o aluno seria introduzido no campo da 

metodologia aplicada na elaboração de projetos, conheceria as técnicas artesanais nas oficinas 

e, ainda, aprenderia a adquirir uma visão racionalizada do mundo. O currículo foi seccionado 

em três etapas, a saber: Iniciação Visual: cor, superfície, construção, espaço e composição; na 

segunda: Métodos Construtivos, desenho técnico analítico; e na terceira, Integração Cultural, 

as disciplinas teóricas, através da semântica visual, metodologia, antropologia cultural, 

logística, história das técnicas, morfologia, história da cultura do século XX, estética e 

sociologia. (NIEMEYER, 1998) 

Mesmo sabendo que o objetivo da ETC não fosse reproduzir e sim adaptar ao estilo 

brasileiro os ideais de Ulm, os palestrantes e expositores do MAM garantiram que a semente 

da racionalidade técnica somados à criação artística contagiasse a ETC. 

Alguns anos mais tarde a iniciativa do curso de desenho industrial do Instituto de 

Belas Artes (IBA) contou com o apoio político da Secretaria de Estado e Secretaria da 

Educação como também de empreendedores todos com representação no corpo administrativo 

do curso e foi fundamental para a instalação do ensino de design no Brasil visto que resultou 

na implantação da Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, em1962 no Rio de Janeiro.  

Em seu discurso pedagógico a ESDI (1964) defendia que apesar do surto industrial de 

nosso país, a forma dos nossos produtos seguia inspiração estrangeira, pagando-se royalties 

por suas patentes importadas ou improvisando-se ‘variantes’ das mesmas. Alertava também 

que no setor de equipamentos da habitação tudo estava baseado na onerosa produção artesanal 
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e, o objeto de boa forma ainda era de uso exclusivo de um pequeno grupo social de grande 

poder aquisitivo por isto a capacitação de profissionais se tornava emergencial.  

De acordo com Niemeyer (1998) o novo curso deveria dar conta de extinguir o 

amadorismo e o excesso de comercialismo no campo da comunicação visual. Desta forma 

impunha-se a criação de uma Escola de Desenho Industrial, de nível superior, que pudesse 

lutar contra o marginalismo da profissão e que - como única no gênero em nosso país - tivesse 

âmbito nacional, não se limitando seu campo de ação apenas ao Estado da Guanabara.  

No início o curso, manteve a proposta estética racionalista da Escola de Ulm, a qual se 

caracterizava pelo predomínio de formas geométricas retilíneas e de tons acromáticos, 

acompanhando o Estilo internacional. Aos poucos houve a necessidade de dar mais atenção à 

criação de uma linguagem original, com elementos visuais próprios, buscando uma identidade 

Brasileira. Esta tendência não racionalista estava voltada a criação de uma linguagem que 

traduzisse os elementos oriundos da nossa cultura, com signos próprios, mas sempre com a 

preocupação de uma leitura universal, de modo que cada produto ou comunicação visual 

pudesse ser reconhecido como brasileiro pelos signos nele inscritos. 

Conforme explicou Niemeyer (1998) com a intenção de formar profissionais na área 

de Design, a escola adotou o modelo da escola de Ulm. Entretanto, esse modelo foi 

incorporado de forma descontextualizada, ignorando a realidade sociocultural do país e, 

especificamente, o currículo adotado pela ESDI desconsiderou a realidade do setor produtivo 

brasileiro, na medida em que não houve uma interlocução ou participação entre os setores 

produtivos e a comissão que elaborou o projeto do curso. Num segundo momento, buscando 

superar o descompasso com a realidade do mercado brasileiro, uma nova matriz curricular foi 

elaborada com a participação dos professores Carl Heinz Bergmiller, Alexandre Wollner, 

Aloísio Magalhães e Orlando Luiz de Souza Costa. De qualquer maneira estes professores 

tiveram sua formação na Europa (Escola de Ulm) ou em escolas de design americanas 

(influenciadas pela Bauhaus) e isto iria mais uma vez determinar o estilo estético 

internacional para o pensamento pedagógico do design na ESDI.  

Segundo Niemeyer (1998) algumas inciativas de ensino na ESDI tiveram a forte 

influência do pensamento de Max Bill, primeiro diretor e fundador da Escola de Ulm. As 

propostas curriculares eram muito próximas à da primeira fase da escola alemã e, isso pode 

ser visto na idealização da ênfase em informação e em disciplinas como materiais e processos 

de fabricação, mídia, história da tecnologia e computação gráfica. As oficinas de materiais 

foram também adotadas no Brasil, através de atividades com madeira, argila e plástico. 

Também o desejo de aproximar a escola da indústria e a abertura para a tecnologia, esteve 
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presente no currículo da ESDI. E, sobre a influência na ESDI do pensamento de Tomás 

Maldonado, o segundo diretor da Escola de Ulm, a autora destacou a ênfase na integração da 

cultura de forma mais abrangente aliada aos conhecimentos teóricos e técnicos necessários ao 

ensino do design. Este direcionamento pedagógico se justificaria no desenvolvimento da 

capacidade crítica dos futuros profissionais de design. A experiência acadêmica na ESDI que 

herdara a preocupação com questões de fundo filosófico, político ou mesmo que envolvessem 

questões relativas a ideias e valores de interesse de professores e alunos foram sendo 

abandonadas.  

 

A trajetória do design gráfico é uma síntese do desdobramento do próprio 

projeto modernista. Ele nasceu absorvendo e explicitando os traços 

modernistas e, como o próprio modernismo como um todo – mas numa 

velocidade muito maior – deixou seu papel de resposta crítica à sociedade 

industrial e acabou por consolidar-se, com cânones próprios e sistemáticos, 

como uma resposta afirmativa (e não mais crítica) às demandas desta mesma 

sociedade industrial. (VILLAS-BOAS, 1998, p. 27) 

 

O curso de design na ESDI procurou sua forma original para desenvolver nos alunos 

posturas criativas ou pelo menos tentar flagrar e não incentivar a cópia de padrões estéticos 

importados, mas ficou esquecida a pretensão de se buscar uma identidade nacional como se 

pensava no início da implantação do design no Brasil.(NIEMEYER, 1998) 

Niemeyer (1998, p. 79) declarou que é importante compreender, também, que “[...] a 

instalação de um curso de design, historicamente, tem vindo a reboque de uma proposta de 

industrialização, dentro de uma política de renovação”, isto é aliado a promessa de um 

desenvolvimento econômico e social. 

Apesar das propostas pedagógicas da maioria dos cursos de design se pautar pelo 

discurso neoliberal de progresso e/ou revitalização econômica das sociedades, De Moraes 

(1999) explica que nem a indústria nem a tecnologia deveriam ser as maiores referências 

criativas para a atual situação do ensino e da prática do design: 

 

Uma vez que atingimos o desenvolvimento tecnológico e produtivo 

máximo da nossa indústria, no sentido da capacitação e, ainda, constatada a 

desorientação no que diz respeito à referência e a ofertas de novos produtos 

por parte da maioria do setor produtivo, acreditamos ser este o momento 

propício de posicionar o homem como o centro e a referência maior – no 

sentido mais amplo e total do termo – na concepção de novos produtos a 

serem industrializados (DE MORAES, 1999, p. 109) 

 

Em texto Niemeyer (2008) pontuou a necessidade reinserir as relações humanas no 

ambiente imediato através de sugestões afetivas e emocionais no design: 
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Cada vez mais as relações institucionais e pessoais tornam-se soltas nas 

dimensões de tempo e espaço. O novo papel do design de objetos e sistemas 

de comunicação parece ser o de reinserir os valores humanos e da 

sensibilidade humana no mundo material, para fazer nossas interações com 

ele menos pessoais e estritamente funcionais, e mais relacionais, agradáveis 

e confiáveis. (NIEMEYER, 2008, p. 99) 

 

Com isto o design tem um importante papel na estrutura social, econômica e cultural 

das sociedades contemporâneas. As novas tecnologias e novas formas de organização sociais 

e mercadológicas estão surgindo e as teorias e as práticas obtidas com o exercício do design 

devem ser desenvolvidas para atender às novas circunstâncias. 

 

O processo de design, por seu caráter interdisciplinar, requer um 

procedimento integrado de diversas áreas do conhecimento – tecnologia, 

estética, comunicação etc. Isto faz com que a fundamentação das decisões 

projetuais sejam feitas em bases científicas. Só assim a intervenção social do 

designer se dará de modo consequente e consistente. [...] O designer pertence 

a uma das categorias profissionais responsáveis pela elaboração da 

materialidade. Cada vez mais produtos desempenham um papel expressivo 

na construção e estilo de vida do ser humano. (NIEMEYER, 2008, p. 98) 

 

A trajetória do ensino e a prática profissional do design revelam o seu aspecto mais 

importante: sua complexidade projetual - como é o caso do aspecto estético e suas relações 

com o aspecto científico e, que geram os fatores técnicos e ergonômicos do design além dos 

fatores políticos e econômicos que são fortes e presentes em toda a história do design. Isto é, o 

discurso impresso ganha muito mais sentido quando ocorre a recuperação do seu significado 

pelo design gráfico e seus princípios de legibilidade, contraste, diagramação, cores etc., que 

são resultantes da criação do designer, mas responde aos interesses do objetivo da 

comunicação e, também ao fator cognitivo de seu destinatário apesar das preferências e 

referências estéticas escolhidas.  

Desta forma, observamos que o percurso do design, seja na academia ou na prática 

profissional, descreve uma cultura de projeto que vem atrelada às descobertas artísticas, 

científicas e tecnológicas e se propõe como uma disciplina que pretende contemplar a síntese 

dos valores culturais, reflexivos e críticos sobre os quais poderiam estar vinculadas todas as 

novas criações.   
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Figura 02: Mapa ilustrativo dos Movimentos Artísticos e Industriais e Escolas de Design. 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Ao buscar uma síntese para este breve panorama do design desde a sua inserção no 

meio acadêmico e no mundo do trabalho observamos que a sua trajetória revela a insistência e 

a resistência para cumprir um papel social que pudesse dar conta de todas as preocupações do 

homem moderno, desde a tradução dos seus desejos até a possibilidade de tentar antecipar as 

suas necessidades.  

 
Atualmente há uma intensificação de pesquisas sobre o que os diversos tipos 

de linguagens podem comunicar ou mostrar, concentrando-se na clareza 

estrutural e estilística de uma mensagem, na organização e integração de elos 

e contextos significativos. O design gráfico afeta o sentido da mensagem, 

utiliza a linguagem e adiciona conteúdos necessários, despertando atenção, 

interesse e desejos. Todo produto, principalmente quando é mais complexo, 

comporta o design gráfico, por exemplo, o desenvolvimento de uma 

embalagem, primeira aproximação visual do produto pelo consumidor. 

Nesse caso, o design gráfico tem o papel de modificar ou criar grafismos de 

superfícies impressas, sendo eles rótulos, caixas ou etiquetas. A dimensão do 

designer gráfico não se limita apenas ao desenvolvimento bidimensional, ele 

interfere constantemente no design de produto. O surgimento de novas 

tecnologias permite que o design gráfico seja flexível, tornando o produto 

embalagem de um simples papel de proteção a um elemento de informação 

(principal objetivo do design gráfico) e de comunicação ao produto, muitas 

vezes indissociável deste (caso de laticínios, conservas, bebidas e outros). 

(SILVA; VIEIRA, 2010, p. 07) 

 
Ainda no percurso, o design chega ao Estado de Sergipe através da iniciativa da 

academia no ano de 2001 e, é sobre a implantação dos dois únicos Cursos superiores Design 

que trata o próximo subitem. 
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1.3. As condições de implantação e oferta dos Cursos de Design Gráfico na UFS e na 

UNIT/SE  

 

A implantação dos dois cursos superiores de Design Gráfico no Estado de Sergipe não 

fugiu a regra e ambas justificativas de oferta seguem o discurso de escolas mais tradicionais 

no país alertando sobre a necessidade de capacitar profissionais na área de design gráfico para 

valorizar o desenvolvimento econômico e social e sanar a falta de profissionais qualificados 

nesta área de formação: 

 

O design é reconhecidamente uma alternativa para valorar produtos e 

serviços e pode de maneira específica promover uma melhor atuação do 

setor produtivo no Estado de Sergipe. Para responder a carência de uma 

figura profissional qualificada, a Universidade Tiradentes implantou o Curso 

de Design Gráfico no ano de 2002 como meio de garantir ao universo das 

corporações um maior espaço de competitividade através do design gráfico. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 

2014, p. 15) 

 

A necessidade da criação do Curso de Design pela UFS vai além da 

existência ou não de cursos afins em um raio de ação. Especificamente a 

escolha recai ao Curso de Design- inicialmente com habilitação em Design 

gráfico, por existirem grandes demandas no mercado da região, além de 

fornecer o conhecimento necessário a projetos para uma transformação 

social, baseada em expressão artística e comunicação. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 2009, p. 03) 

 

 Desta forma as duas Universidades reconhecem a importância de capacitar 

profissionais para o mercado de trabalho e assumem como sua a responsabilidade de formar 

cidadãos cientes de seus direitos e deveres com formação articulada às transformações 

científicas, tecnológicas e econômicas na sua localidade.  

 

O curso de Design Gráfico da Universidade Tiradentes tem como base a 

missão institucional de “Transformar e desenvolver a sociedade através da 

excelência dos serviços relacionados à educação, proporcionando a 

formação integral e continuada do cidadão.” o que demonstra uma 

preocupação primordial com o ser humano colocando a sociedade como o 

seu foco da atuação acadêmica. Em especial, o curso de design gráfico se 

interessa em desenvolver a pesquisa e a reflexão sobre o papel do design 

gráfico e seu impacto na comunidade. Para tanto o aperfeiçoamento das 

práticas do design é decorrente dos campos do conhecimento sócio cultural e 

estético, bem como, das tecnologias para a exploração e criação de novas 

possibilidades de expressão visual. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO 

DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 2014, p. 16-17) 

 

Aliados a visão da atual administração de ampliação do número de cursos da 

Universidade para que seja compatível a necessidade de educação superior 



58 
 

 

pública de uma sociedade consideramos de vital importância a abertura deste 

curso, por seu perfil multidisciplinar e integrador, lidando com áreas das 

mais diversas, como ciências sociais, humanidades, artes visuais e aplicadas, 

ciências comportamentais, tecnologia, engenharia, ergonomia, cultura entre 

outras. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN 

GRÁFICO/UFS, 2009, p. 03) 

 

 

Mostramos assim que as duas visões institucionais estão sustentadas em um conjunto 

de transformações que configurou a sociedade pós-industrial ou sociedade da informação, no 

qual se envolvem várias esferas:  

 
[...] a política, orientada pelo neoliberalismo; a econômica, sustentada pela 

globalização e pelo crescimento do setor de serviços; a cultural, apoiada por 

uma visão de mundo que redefine os valores temporais, teóricos, estéticos e 

morais; a das relações entre ciência e tecnologia, testemunha das pela 

diminuição da distância entre o desenvolvimento científico e sua 

aplicabilidade prática e, por último, a ocupacional, baseada na flexibilização 

e nos novos modos de gerenciamento e organização do trabalho. (GODIM, 

1993, p. 300) 

 

Neste sentido o ensino superior passou a assumir também a responsabilidade pela 

reestruturação produtiva e a necessidade de pensar sobre sua relação e contribuição para o 

mercado de trabalho. (SALERNO, 1994; LEITE, 1996, apud, GODIM, 1998) 

Uma das contribuições do ensino superior pode ser percebida pela atuação de seus 

egressos, isto é, pela ação efetiva dos profissionais por ela formados. Para compreender quais 

as referências que cada uma das universidades adotou para realização do processo de 

formação profissional apresentamos, a seguir, as condições de oferta e objetivos elencados em 

documentos de divulgação e, também dos seus respectivos Projetos Pedagógicos. 

No caso da Universidade Federal de Sergipe esta possui um Campus na cidade de São 

Cristóvão, nele o curso de Design Gráfico (código 497) foi alocado no Departamento de Artes 

e Comunicação Social sendo oferecido no período noturno. O processo seletivo ocorre através 

do Exame Nacional do Ensino Médio/ENEM
19

 com 50 (cinquenta) vagas sendo oferecidas 

anualmente no turno da noite, tendo o curso a duração prevista para 4 (quatro) anos. Assume a 

modalidade presencial e está completando 5 (cinco) anos de atividade.  A implantação do 

curso ocorreu através da Resolução Nº 57/2009/CONEPE. (CATÁLOGO DE CURSOS DA 

UFS, 2012, p. 63) 

                                                 
19

 Prova realizada pelo Ministério da Educação do Brasil sendo utilizada para avaliar a qualidade 
do ensino médio no Brasil. Seu resultado serve para permitir o acesso ao ensino 
superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada/SiSU. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_m%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_p%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Sele%C3%A7%C3%A3o_Unificada
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A visão da necessidade de formar um profissional “muito procurado atualmente no 

mercado devido a sua atuação nas diversas áreas que necessitem de uma composição e 

organização de produtos ou processos gráficos” partiu de um grupo de professores advindos 

dos cursos de arquitetura e artes plásticas e, esta ideia recebeu apoio e foi incentivada pela 

gestão acadêmica UFS, o que deu origem ao referido curso. (CATÁLOGO DE CURSOS DA 

UFS, 2012, p. 63) 

Em seu Projeto Pedagógico o curso de Design Gráfico da UFS declara ter buscado 

inspiração no curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco/UFPE - Campus de 

Caruaru: “[...] por ser um curso que reflete uma relação de ensino-aprendizado bastante 

inovadora, tendo sido considerado pelos órgãos federais responsáveis pela análise e 

reconhecimento de cursos um modelo de referência da atualidade.” (PROJETO 

PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 2009, p. 03) 

No caso da Universidade Tiradentes o curso de Design Gráfico – habilitação 

Bacharelado em Design Gráfico é ofertado na cidade de Aracaju/SE, Campus Farolândia. 

Sendo de modalidade presencial o referido curso oferta 60 (sessenta) vagas semestrais 

perfazendo um total de 120 (cento e vinte) vagas anuais, tendo como turno o período matutino 

com duração de três anos e meio (7 semestres letivos). O processo seletivo para discente é 

dado pelo vestibular. 

O curso de Design Gráfico da UNIT surgiu da reestruturação do extinto curso que 

recebia a denominação: Arte, Design e Multimídia, Parecer CNE/CES 776/97 de 03 de 

dezembro de 1997, e 583/2001, de 04 de abril de 2001. Abaixo segue o que diz a 

documentação mais recente: 

 

O Curso de Design Gráfico foi criado pela Universidade Tiradentes, 

conforme aprovação pelo Conselho Superior de Administração, através da 

Resolução CONSAD nº 22 de 11 de dezembro de 1998 e reconhecido pela 

Portaria MEC/SESU nº 573 de 12/03/2004, DOU nº 51 de 16/03/2004. A 

última Renovação de Reconhecimento foi dada pela Renovação de 

Reconhecimento pela Portaria MEC/SERES nº 263 de 16/11/2012, DOU nº 

223 de 20/11/2012. (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO/UNIT, 2014, 

p.13) 

 

Devido à necessidade de promover uma formação mais específica como também 

acompanhar a dinâmica da sociedade o então Curso de Arte, Design e Multimídia começa seu 

processo de reestruturação. O Curso de Arte, Design e Multimídia, Bacharelado em Design 

Gráfico e Multimídia, contemplava a formação do profissional com habilidades artísticas e 

competências diante das novas tecnologias. Na prática, o que a princípio pareceu ser o ponto 
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positivo no que tange atender todas as necessidades do mercado, deixou lacunas quanto à 

especificidade do Curso. 

A matriz curricular desenvolvida oferecia um leque muito amplo de conhecimento. Tal 

diversidade acabava por não direcionar de forma objetiva, o universo possível de trabalho 

desses profissionais em formação. Devido a isto Universidade buscou respaldo na consultoria 

de especialistas na área do Design para dar o direcionamento e consistência ao seu objetivo de 

formar profissionais com conhecimentos teóricos e práticos que atendessem às necessidades 

da conjuntura nacional, o mercado de trabalho, a melhoria da qualidade de produtos visuais 

dentro do contexto socioeconômico da atualidade.  

A consultoria vinda de São Paulo promoveu palestras e oficinas pedagógicas com o 

corpo docente da época para que houvesse envolvimento dos professores na feitura da nova 

matriz curricular. A preocupação estava em formalizar um curso que aproveitasse a maioria 

das disciplinas do curso que seria extinto mas, ao mesmo tempo, buscasse uma formação que 

pudesse ser absorvida pelo mercado de trabalho. 

Após pesquisa e análise comparativa com universidades congêneres, a Universidade 

Tiradentes, reafirmou o direcionamento mais adequado ao Curso de Arte, Design e 

Multimídia, preservando sua característica projetual. Neste contexto, de reestruturação, a 

nomenclatura mais adequada para o Curso de Artes, Design e Multimídia: Habilitação Design 

Gráfico e Multimídia passa ser Curso de Design Gráfico. A organização formal para um novo 

Curso começou pelo resgate da documentação do MEC com as diretrizes para o ensino e 

graduação em Design. Então, as disciplinas são reestruturadas e uma proposta é elaborada 

para o aproveitamento de disciplinas já cursadas, através de conteúdos e créditos.  

A nova proposta curricular se justificava na necessidade de acompanhar os avanços 

técnicos e científicos; a distribuição mais equilibrada de créditos por disciplinas; a melhoria 

do conteúdo programático e a normatização da carga-horária com as normas vigentes, além de 

atender às exigências de atualização tecnológica e manter os fundamentos teoria-prática, 

proporcionando uma formação que atenda às necessidades e o contexto sócio-cultural-

econômico da atualidade. As principais mudanças foram: 

 

a) mudança de nomenclatura de algumas disciplinas, propiciando uma maior 

abrangência nos conteúdos ou para substituir os nomes considerados 

inadequados; 

b) criação de novas disciplinas com objetivo de maior aprofundamento nos 

conhecimentos essenciais necessários ao bacharel em design gráfico; 

c) exclusão de algumas disciplinas para se colocar outras consideradas 

importantes e que não constavam na grade anterior e 
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d) disciplinas que mudaram de períodos para uma melhor assimilação por 

parte dos alunos. (PROJETO PEDAGÓGICO/UNIT, 2001, p. 19) 

 

Quanto aos objetivos do curso implantado na UFS podemos destacar que, de acordo 

com seus documentos, ambos se declaram buscar uma formação generalista que contempla 

desde a função de gestão de projetos até o domínio das tecnologias referentes à atuação do 

profissional de design gráfico, além de colocar como foco principal o atendimento as 

necessidades do ser humano ou grupos sociais. Sobre a tecnologia, quando inserida no texto 

do objetivo do curso, esta parece pretender mostrar que é possível que o futuro egresso deste 

curso possa dar conta de produzir design para as novas tecnologias digitais e com isto 

estender o seu campo de atuação.  

São os artigos dispostos na Resolução Nº 57/2009/CONEPE que aprovou o Projeto 

Pedagógico do Curso de Graduação em Design Bacharelado - Habilitação Design Gráfico da 

UFS que comprovam as intenções e objetivos do curso da UFS. O Art. 3º descreve que o 

objetivo do curso é promover: 

 

[...] uma formação generalista, que conecte e integre as diversas áreas do 

conhecimento possibilitando-o compreender e traduzir as necessidades de 

indivíduos, grupos sociais e comunidade, com relação à criação, organização 

e implementação de projetos que possam contemplar a inserção das mídias 

digitais e novas tecnologias, além de poder consolidar as tradicionais mídias 

analógicas (sinalização, identidade visual, embalagem, projetos editoriais, 

etc) e novos desafios são apresentados a partir de problemas multimidiáticos, 

do design em movimento, usabilidade de sistemas e webdesign.   

 

No Art. 2º da Resolução Nº 57/2009/CONEPE que o curso de Design Gráfico da UFS 

tem como objetivos: geral e específicos na formação do discente:  

 

I. Geral: Formar profissionais habilitados para a concepção, projeto e 

acompanhamento da produção de objetos a serem multiplicados pelos 

diversos meios de reprodução industrial e/ou artesanal existentes, que 

estabeleçam alguma forma de interface com o ser humano, do ponto de vista 

de sua utilização e de seu valor simbólico.   

II. Específicos: a) propiciar uma formação de caráter analítico, artístico, 

propositivo, teórico-crítico, técnico e criativo, o que qualifica e amplia a sua 

formação e o seu espectro profissional; b) discutir a realidade 

socioeconômica para adotar uma postura crítica construtiva na prática 

profissional; c) desenvolver a capacidade de solucionar problemas, tomar 

decisões e adaptar-se a novas situações, e, d) desenvolver competências 

associadas à utilização de métodos e técnicas modernos no âmbito da 

representação e comunicação gráficas. 
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Ressaltamos que o objetivo do curso deve acompanhar o tipo de formação oferecida 

aos discentes pela instituição e daí a Matriz Curricular deverá dar a sustentação necessária 

durante o percurso acadêmico. 

Na Matriz Curricular o curso da UFS prevê a carga horária de 3210 (três mil duzentas 

e dez) horas que equivalem a 214 (duzentos e quatorze) créditos, dos quais 48 (quarenta e 

oito) são obrigatórios (equivalentes ao primeiro semestre de curso e aos estágios 

supervisionados) e 166 (cento e sessenta e seis) são optativos.   

 
§ 1° Esse curso deverá ser integralizado, no mínimo, em 08 (oito) e, no 

máximo, em 14 (quatorze) semestres letivos.   

§ 2° O aluno poderá cursar um máximo de 41 (quarenta e um) créditos e um 

mínimo de 18 (dezoito) créditos por semestre. (RESOLUÇÃO Nº 57/ 

CONEPE, ART 6º, 2009) 

   

No Projeto Pedagógico (2009) são previstas, ao longo do curso, o desenvolvimento 

das atividades curriculares obrigatórias e complementares, onde se pretende que o discente 

venha adquirir competências e habilidades necessárias ao seu bom desempenho como 

profissional onde se destacam:  

 

[...] capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando o 

domínio de técnicas e de processos de criação; capacidade para o domínio de 

linguagem própria, expressando conceitos e soluções em seus projetos, de 

acordo com as diversas técnicas de expressão e reprodução visual; 

capacidade de trânsito interdisciplinar, interagindo com especialistas de 

outras áreas de modo a utilizar conhecimentos diversos e atuar em equipes 

interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas e projetos; visão 

sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, 

processos de fabricação, aspectos econômicos, ergonômicos, psicológicos e 

sociológicos do produto. 

 

A citação acima afirma a necessidade de ações interdisciplinares partindo do ponto de 

vista da necessidade que o profissional de design gráfico tem em dialogar com profissionais 

de outras áreas, visto que, o processo do design não se encerra na entrega do projeto gráfico, 

mas precisa que outro profissional dê continuidade a ele na linha de produção da indústria 

gráfica ou na confecção da mídia onde deverá se estabelecer a comunicação visual a exemplo 

de embalagens e a sinalização. 

A estrutura da Matriz Curricular do Curso de Graduação em Design Bacharelado – 

habilitação Design Gráfico da UFS está organizada em 03 ciclos distintos com cinco grupos 

de estudos: História do Design; Design Contemporâneo; Metodologia Visual; Sistemas de 
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representação bidimensional; e, Sistemas de representação tridimensional.  As disciplinas e 

atividades totalizam 214 créditos que representam 3210 horas-aula assim distribuídas: 

 

5.1 Ciclo básico, 900h, 60 créditos. Onde serão apresentados os 

Fundamentos do Design para a construção de uma linguagem comum[...]. 

5.2 Ciclo de conteúdos específicos, 1080h, 72 créditos. Onde o estudante 

terá contato com problemas reais de design para integrar aspectos teóricos e 

práticos da atividade profissional, e iniciar a definição de sua ênfase.[...]   

5.3 Ciclo teórico-prático, 1230h, 82 créditos. Onde o estudante participará de 

um estágio curricular supervisionado obrigatório e formulação do seu 

portefólio (420h); de um projeto de conclusão de curso com 570 horas e de 

dois grupos de estudos que abordem questões como gestão, negócios, 

mercado, ética, meio-ambiente, entre outros, contemplados nas quatro 

matérias que norteiam todo o currículo. (PROJETO PEDAGOGICO DE 

CURSO/UFS, 2009, p. 07) 

 

Aqui a interdisciplinaridade aparece quando se observa que os três ciclos preocupam-

se com a integração dos conteúdos que possuem bases disciplinares distintas e, seguindo este 

tipo de estrutura o curso pretende garantir que os conhecimentos teóricos não se distanciem da 

prática do design já que buscam atrelar as disciplinas a quatro diferentes áreas do 

conhecimento. Desta forma o Curso de Design Gráfico da UFS se configura a partir da 

distribuição das disciplinas em quatro áreas de conhecimento, a saber: 

 

Design e Sociedade, que aborda o estudo das relações com a comunidade 

sob a ótica da antropologia, da sociologia, da economia etc.; Design e 

Ciência, que trata dos sistemas de utilização e do estudo das relações sujeito-

objeto sob a ótica da psicologia, ergonomia, biologia, física etc.; Design e 

Tecnologia, que versa sobre os sistemas de produção e de representação e 

sobre os estudos das tecnologias de materiais, métodos de produção e 

representação etc.; e, Design e Estética, que aborda os sistemas de 

configuração e o estudo da forma sob aspectos artísticos e filosóficos. 

(RESOLUÇÃO Nº 57/CONEPE, ART 8º, 2009) 

 

Os Art. 10º e 11º da Resolução Nº 57/CONEPE (2009) tratam respectivamente do 

Estágio Curricular Supervisionado e do Trabalho de Conclusão de Curso (I e II) constará da 

elaboração e execução de um Projeto de Pesquisa. As atividades complementares e a 

monitoria estão declaradas no Art. 12º e estão previstas respeitando as definições do 

Colegiado do Curso, bem como, por legislação específica do Programa de Monitoria interno 

da instituição.   

Atualmente o curso conta com 7 (sete) professores sendo 5 (cinco) efetivos e 2 (dois) 

em regime de contratação temporária como professores substitutos. Registram-se 209 

(duzentos e nove) alunos matriculados regularmente no primeiro semestre letivo de 2014. 

Faz-se necessário declarar que na época dos levantamentos documentais, da pesquisa e das 



64 
 

 

entrevistas o referido Projeto Pedagógico estava em vias de reformulação para a recepção da 

visita in loco da comissão do MEC para fins de Reconhecimento do Curso. 

Quanto aos objetivos do curso implantado na UNIT podemos destacar que de acordo 

com seus documentos existe uma afirmativa em relação à utilização das tecnologias aliado ao 

discurso da necessidade de fundamentar a prática do design gráfico, reafirmando que elas são 

importantes quando utilizadas como meio e não fim da ação do designer. As tecnologias são 

aqui valorizadas como instrumentos para resolver problemas de indivíduos e/ou grupos de 

indivíduos em contextos específicos, isto é, o design não deve ser gerado no vazio ou por 

capricho de uma inspiração ou referência estética: 

 

Através da apropriação de conhecimentos teóricos que fundamentam a 

prática do design gráfico e das habilidades necessárias para a utilização da 

tecnologia, o bacharel em Design Gráfico, formado pela Universidade 

Tiradentes, desenvolverá competências em relação à percepção e a 

representação visual. Utilizando o projeto como equacionador e sintetizador 

de dados de natureza ergonômica, estética, cultural e social, esse profissional 

responderá concreta e racionalmente, visando atender às necessidades de 

comunicação visual da sociedade ou parte dela. (PROJETO PEDAGÓGICO 

DE CURSO/UNIT, 2014, p. 39) 

 

Nos objetivos do curso da UNIT é possível identificar o design com a definição de 

projeto e, também, assegurar que eles assumem a responsabilidade de desenvolvimento e 

gerencia além de promover ações interdisciplinares já que se encontra declarado que a solução 

do design gera interfaces com várias disciplinas de campos distintos do conhecimento. 

 

Geral: Formar profissionais com conhecimentos e habilidades para o 

desenvolvimento e gerenciamento de atividades que envolvam os processos 

de produção gráfica, e as linguagens convergentes no design, orientados 

pelos princípios da competência e da ética profissional. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DE CURSO/UNIT, 2014, p.) 

 

Específicos: Atender a crescente demanda de mercado por pessoas com 

conhecimento e habilidade no manuseio, interpretação e gerenciamento de 

diferentes linguagens usadas por equipamentos e/ou atividades que façam 

uso de meios de expressão visual; 

Analisar as características da comunicação visual, utilizando-se de exemplos 

dessas novas formas de comunicação para estimular sua criatividade; 

Desenvolver competências conceituais, estéticas e tecnológicas no universo 

da produção gráfica; 

Contribuir com a melhoria da qualidade de vida de uma comunidade através 

das atividades de investigação e extensão na sociedade local; 

Formar profissionais com consciência crítica em relação a sua atividade e 

atento aos aspectos estéticos, éticos, culturais, técnicos, locais e regionais 

que conformam o fazer do profissional de design gráfico; 
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Oferecer condições para que o aluno venha contribuir na construção do 

conhecimento para os diversos campos de sua atuação profissional. 
(PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO/UNIT, 2014, p.) 

 

A matriz curricular do Curso de Design Gráfico/UNIT soma um total de 2.680h e 

declara que: 

[...] procura atender a inclusão de disciplinas humanísticas a exemplo de 

Fundamentos Antropológicos e Sociológicos, Filosofia e Cidadania, e de 

Práticas Investigativas e Extensionistas, disciplinas que promovem a 

pesquisa e extensão universitária a exemplo das disciplinas extensionistas 

que desenvolvendo no estudante a visão crítica e autonomia intelectual na 

construção do conhecimento. (PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CURSO/UNIT, 2014, p.19) 

  

Mais uma vez a ação interdisciplinar aparece mencionada no Projeto Pedagógico do 

curso de Design Gráfico da UNIT para alertar que além do domínio das ferramentas 

tecnológicas, que são reconhecidas no campo das habilidades, existe a necessidade de se 

elencar junto ao corpo projetual bases conceituais de diferentes áreas do conhecimento:  

 

Capacitado a identificar problemas, possuir fluência e flexibilidade de 

pensamento, capacidade de expressão, motivação para criar, conhecimentos 

estéticos, culturais, técnicos e teóricos, além de estar preparado para 

trabalhar na gerência de projetos em conjunto com outros profissionais, 

tendo em vista que boa parte de suas atividades envolve participação 

multidisciplinar. 

 

 Ainda os documentos pedagógicos deste curso reforçam a importância de se promover 

a reflexão crítica, a investigação, a extensão e a pesquisa científica e, propiciam o domínio de 

técnicas e metodologias de projeto, conhecimentos específicos de computação gráfica; 

habilidades de desenho e representação gráfica.  

O ensino superior de design no Brasil herdou a preocupação com a distância 

que separa teoria e praxis na prática pedagógica, o que, exige dos cursos de 

Design uma constituição concentrada na qualidade dos conteúdos teóricos 

aplicados paralelamente à prática projetual de forma que ambos venham 

construir o conhecimento do estudante o mais próximo possível da realidade 

e conferir ao futuro profissional maiores possibilidades de inserção no 

mercado. (PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO/UNIT, 2014, p.37) 

 

A tônica da citação anterior está na preocupação com a distância entre teoria e prática 

no ensino de design por isso ressalta a concentração dos conteúdos teóricos aplicados 

paralelamente à prática do projeto no intuito que ambos venham construir o conhecimento do 

estudante. Também no Projeto Pedagógico (2014) a gestão do design é colocada em evidência 

quando se descrevem as possibilidades de atuação deste futuro profissional conectadas aos 

três níveis do design: 
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A atual pedagogia de ensino para o nosso curso de design gráfico também 

busca valorizar o profissional de design nos seus três níveis de atuação: 

operacional, tático e estratégico. No nível operacional temos conteúdos 

disciplinares que desenvolvem a eficiência e eficácia no processo do design 

em si, na linguagem visual, na análise da imagem, na preocupação com a 

estética e na finalização do resultado gráfico. No nível tático os conteúdos 

disciplinares valorizam a geração de conceitos originais e a visão 

prospectiva de aplicação do design no mercado sergipano e no nível 

estratégico o design é acionado para a aquisição de uma vantagem 

competitiva influenciando a estrutura organizacional em termos 

administrativos, financeiros, recursos humanos e ambientais. (PROJETO 

PEDAGÓGICO DE CURSO/UNIT, 2014, p.) 

 

A apresentação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Design Gráfico contribui para 

demonstrar que nos documentos das Universidades se registram primeiramente o consenso de 

que a sociedade sergipana necessita de um profissional que seja capaz de realizar as 

atividades de design gráfico atrelado com habilidades para as tecnologias da computação 

gráfica e, ao mesmo tempo, esteja sensível às problemáticas atuais e relevantes do contexto 

social local.   

Ambas as universidades declararam formalmente buscar uma formação generalista que 

contempla desde a função de gestão de projetos até o domínio das tecnologias referentes à 

atuação do profissional de design gráfico. Além, de colocarem como foco principal para este 

profissional o atendimento as necessidades do ser humano e, de se comprometerem a 

trabalhar suas Matrizes Curriculares a partir de ações pedagógicas
20

 que envolvem a 

interdisciplinaridade. 

 

                                                 
20

 As duas universidades buscam sustentação dos seus Projetos Pedagógicos de Curso na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 como também nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais elaboradas pela Comissão de Especialistas de Ensino de Design, propostas ao CNE pela 
SESu/MEC, considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES 67/2003 de 11 de março de 2003, e 
195/2003 de 05 de agosto de 2003, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, 
respectivamente em 02 de junho de 2003 e 12 de fevereiro de 2004 e da Resolução  nº 5 de 08 de 
março de 2004. 
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CAPÍTULO 2 PARÂMETROS QUALITATIVOS PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO 

E O ENSINO SUPERIOR DO DESIGN GRÁFICO 

 

 

Este capítulo teve como objetivo compreender como a proposta de formação superior 

para o Design vem se estabelecendo no contexto da globalização. Para tanto foi necessário 

balizar as competências atribuídas para este profissional, em relação ao que orienta as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design – Resolução CNE/CES 

Nº 5, de 8 de março de 2004 e o que se prescreve a teoria sobre cultura do projeto na 

atualidade.    

 
2.1. Regulamentação cursos dos cursos superiores de Design Gráfico pelo Ministério 

da Educação - MEC 

 

O ensino superior no Brasil é regulado pelo Ministério da Educação - MEC, portanto 

ele é o órgão responsável por emitir as certificações de funcionamento dos cursos superiores 

em estabelecimentos educacionais no território brasileiro. 

As universidades tem a prerrogativa de poder instaurar cursos superiores sem 

qualquer aviso prévio ao Ministério da Educação - MEC desde que esteja em dia com a 

avaliação institucional que ocorre a cada dez anos através de auditoria com especialistas 

enviados pelo MEC que fazem a visita in loco e a verificação do Projeto Pedagógico 

Institucional no que se refere aos objetivos e metas ali documentadas pelas referidas 

instituições. Desta forma, no caso das universidades a ocorre quase que automaticamente a 

autorização da oferta de cursos de graduação no sistema federal de ensino.   

Agora, para que os cursos sejam reconhecidos e possam emitir diplomas é necessário 

ter uma turma formada, isto é, o curso deverá ter implantado todos os seus períodos e, só 

posteriormente a Universidade poderá solicitar a comissão especializada do MEC para a visita 

in loco; onde serão averiguadas as condições da oferta e o Projeto Pedagógico do referido 

Curso que deverá atender as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN. O Reconhecimento de 

Curso de Graduação é o ato formal do Conselho Nacional de Educação - CNE e homologado 

pelo Ministério da Educação que outorga a um determinado curso sua validade pública.  

Com a publicação da Lei 9.131, de 24/11/95, o art. 9º, § 2º, alínea “c”, conferiu à 

Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação a competência para: “a 

elaboração do projeto de Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN, que orientarão os cursos 
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de graduação, a partir das propostas a serem enviadas pela Secretaria de Educação Superior 

do Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação – CNE”, tal como viria a 

estabelecer o inciso VII do art. 9º da nova LDB 9.394/96, de 20/12/96, publicada em 

23/12/96.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN vieram para substituir o modelo de 

currículos mínimos, instaurado pelo no art. 2º da Resolução Conselho Federal de 

Educação12/84, que visava assegurar a uniformidade mínima profissionalizante a todos 

quantos colassem grau profissional, diferenciados apenas em relação às disciplinas 

complementares e optativas. Contudo os currículos mínimos profissionalizantes:  

 

[...] rigidamente concebidos na norma, não mais permitiam o alcance da 

qualidade desejada segundo a sua contextualização no espaço e tempo. Ao 

contrário, inibiam a inovação e a diversificação na preparação ou formação 

do profissional apto para a adaptabilidade. (MEC PARECER CES/CNE 

0146/2002) 

 

A CES/CNE
21

, posteriormente, aprovou o Parecer 776/97, no qual estabelece que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais precisam:  

 

a) se constituir em orientações para a elaboração dos currículos; b) ser 

respeitadas por todas as IES; e c) assegurar a flexibilidade e a qualidade da 

formação oferecida aos estudantes. (MEC PARECER CES/CNE 776/97) 

 

 

De acordo com o Parecer CES/CNE 0146/2002 de 03/04/2002 as Diretrizes 

Curriculares deveriam: 

 

Servir de referência para as instituições na organização de seus programas de 

formação, permitindo flexibilidade e priorização de áreas de conhecimento 

na construção dos currículos plenos. Devem induzir à criação de diferentes 

formações e habilitações para cada área do conhecimento, possibilitando 

ainda definirem múltiplos perfis profissionais, garantindo uma maior 

diversidade de carreiras, promovendo a integração do ensino de graduação 

com a pós-graduação, privilegiando, no perfil de seus formandos, as 

competências intelectuais que reflitam a heterogeneidade das demandas 

sociais. (MEC PARECER CES/CNE 0146/2002) 

 

 

Por sua vez, a SESu
22

/MEC publicou o Edital 004/97 para convocar participação de 

institucionais de ensino superior para contribuírem com o envio de propostas que seriam 

                                                 
21

 Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior 
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sistematizadas pelas Comissões de Especialistas de Ensino de cada área. Este processo 

resultou em um segundo documento as Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de 

Graduação: 

 

[...] Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação, por curso, 

considerado segundo a respectiva área de conhecimento, observando-se os 

paradigmas, níveis de abordagem, perfil do formando, competências e 

habilidades, habilitações, conteúdos ou tópicos de estudos, duração dos 

cursos, atividades práticas e complementares, aproveitamento de habilidades 

e competências extracurriculares, interação com a avaliação institucional 

como eixo balizador para o credenciamento e avaliação da instituição, para a 

autorização e reconhecimento de cursos, bem como suas renovações, 

adotados indicadores de qualidade, sem prejuízo de outros aportes 

considerados necessários. (PARECERES CES/CNE 776/97 e 583/2001) 

 

Podemos dizer então que as Diretrizes Curriculares Gerais dos Cursos de Graduação 

foram idealizadas com participação de amplos segmentos socais e institucionais, uma vez que 

foi uma tarefa em conjunto do Ministério da Educação com os órgãos competentes de cada 

setor profissional. 

 
Neste passo, não é demais repetir que tudo foi concebido com o propósito de 

que se pudesse estabelecer um perfil do formando no qual a formação de 

nível superior se constituísse em processo contínuo, autônomo e permanente, 

com uma sólida formação básica e uma formação profissional fundamentada 

na competência teórico-prática, observada a flexibilização curricular, 

autonomia e a liberdade das instituições de inovar seus projetos pedagógicos 

de graduação, para o atendimento das contínuas e emergentes mudanças para 

cujo desafio o futuro formando deverá estar apto. (MEC PARECER 

CES/CNE 0146/2002) 

 

Com isto o MEC quer de alguma maneira ver a harmonização entre a autonomia 

universitária e a responsabilização das instituições não-universitárias. Que as universidades se 

potencializem para atender as “exigências do meio” preparando recursos humanos ajustados 

às mudanças como se vê nesta afirmação: 

 

[...] profissional apto às mudanças e, portanto, adaptável. Isto significa um 

marco histórico, porque, em matéria de concepção pedagógica do processo 

educativo e, consequentemente, das concepções das ações pelas quais a 

educação e o ensino venham a efetivar-se, sem dúvida haveria de ser 

repensada a elaboração dos currículos dos cursos de qualquer grau ou nível, 

especialmente os de grau superior [...]. (MEC PARECER CES/CNE 

0146/2002) 

 

                                                                                                                                                         
22

 A Secretaria de Educação Superior (SESu) é a unidade do Ministério da Educação responsável por 
planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e implementação da Política 
Nacional de Educação Superior. 
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As Diretrizes Educacionais para o Ensino de Educação em Design foram concebidas 

através de uma parceria do Ministério da Educação/MEC com os órgãos competentes do setor 

visando atender as especificações quanto ao perfil desejado do formando, às 

competências/habilidades/atitudes, habilitações e ênfases, aos conteúdos curriculares, à 

organização dos cursos, aos estágios e atividades complementares e ao acompanhamento e 

avaliação.  

Para o desenvolvimento das diretrizes educacionais para o ensino de 

graduação em Design a CEEDesign adotou o seguinte método de trabalho: 

realização do I Fórum de Dirigentes de Cursos de Desenho Industrial em 

abril de 1997, em Recife, com a participação de Instituições de Ensino 

Superior, a Associação de Ensino de Design do Brasil - AEnD-BR e 4 

Associações Independentes. Neste evento foram apresentados temas 

relativos ao ensino e pesquisa em design que permitiram aos participantes a 

geração de um primeiro esboço sobre o perfil, as competências e habilidades 

do profissional em design, bem como a definição das áreas de conhecimento 

envolvidas na formação do profissional; realização do II Fórum de 

Dirigentes de Cursos de Desenho Industrial, durante o VII Encontro 

Nacional de Ensino Superior de Design - ENESD, em novembro de 1997, 

em Curitiba, com a participação de Instituições de Ensino Superior, a 

Associação de Ensino de Design do Brasil - AEnD-BR e do Conselho 

Nacional dos Estudantes de Design - CONE Design. Neste estágio foi 

possível determinar um modelo básico que relaciona quatro grandes áreas de 

conhecimento relativas à formação do designer: fundamentação, 

planejamento e configuração, sistemas de utilização e sistemas de produção; 

realização do III Fórum de Dirigentes de Cursos de Desenho Industrial, 

durante o VIII Encontro Nacional de Ensino Superior de Design - ENESD, 

em novembro de 1998, no Rio de Janeiro, com a participação de Instituições 

de Ensino Superior e da Associação de Ensino de Design do Brasil - AEnD-

BR. Com a realização do III Fórum de Dirigentes o modelo básico 

anteriormente desenvolvido recebeu pequenos ajustes de modo a atender às 

diferentes demandas enviadas por escrito à CEEDesign. É importante 

ressaltar que todo o processo de desenvolvimento das diretrizes educacionais 

para a área do Design contou com a participação e aval de representantes de 

expressiva parcela da comunidade acadêmica (docentes e discentes) e da 

AEnD-BR  - Associação de Ensino de Design do Brasil. (BRASIL, 2000) 

 

Desta forma são três documentos que conformam e regulamentam o ensino superior de 

Design no Brasil: O Parecer CNE/CES nº 146, de 3 de abril de 2002 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Administração, 

Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Dança, Design, Direito, Hotelaria, Música, 

Secretariado Executivo, Teatro e Turismo. O Parecer CNE/CES nº 195/2003, aprovado em 5 

de agosto de 2003 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em 

Música, Dança, Teatro e Design  e, finalmente a Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES0146.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces195_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pces195_03.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces05_04.pdf
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2004
23

 aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design, e dá 

outras providências.  

As diretrizes curriculares constituem, no entender do CES/CNE, orientações 

para a elaboração dos currículos mínimos que devem ser necessariamente 

respeitados por todas as instituições de ensino superior. Visando assegurar a 

flexibilidade e a qualidade da formação superior oferecida aos estudantes 

[...] (FRAUCHES, 2008, p. 17) 

 

Tendo em vista promover a efetivação das DCNs - Diretrizes Curriculares Nacionais, 

o MEC – Ministério da Educação estrutura-se em três funções: avaliação, regulação e 

supervisão das instituições e dos cursos de ensino superior. Essas três funções estão 

conectadas entre si, de modo que a avaliação passa a ser o referencial básico da regulação e da 

supervisão.  

Para que se cumpra as condições mínimas estabelecidas pelas DCNs nos cursos 

oferecidos no país o MEC passa a gerar consequências a partir das avaliações insatisfatórias 

de cursos e instituições.  

Os critérios utilizados para averiguação das condições de ofertas dos cursos superiores 

partem da base indicada pelo ENADE - Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. 

Para isso foram criados indicadores
24

 de qualidade das instituições e de seus cursos.  

Os critérios da prova do último ENADE para os cursos de Design constam da Portaria 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, nº 128 de 24 

de junho de 2009 Publicada no Diário Oficial de 25 de junho de 2009, Seção 1, pág. 23. 

 
Os indicadores subsidiam o MEC nas atividades de Regulação, por meio das 

quais o ministério credencia e recredencia as universidades, centros 

universitários e faculdades e autoriza, reconhece e renova o reconhecimento 

de cursos.  O desempenho insatisfatório de um curso ou instituição nas 

avaliações, por exemplo, pode levar o ministério a determinar desde medidas 

de enfoque corretivo dos problemas até abertura de processo administrativo 

para aplicação de penalidades. (PEDROSA, 2010)  

 

A avaliação positiva é critério ainda para a participação dos estabelecimentos de 

ensino nos principais programas do MEC destinados à ampliação do acesso à educação 

                                                 
23

 CNE – Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CES 5/2004. Diário Oficial da União, 
Brasília, 15 de março de 2004, Seção 1, p. 24. Republicada no Diário Oficial da União, de 1° de abril 
de 2004, Seção 1, p. 19. 
24

 Criado em 2004 pela Lei n° 10.861, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes) instituiu a avaliação sistemática das instituições de educação superior, dos cursos superiores 
e do desempenho dos estudantes. Com o Sinaes, foram estabelecidos indicadores de qualidade, 
complementares entre si, em que todos os aspectos são considerados: ensino, pesquisa, extensão, 
desempenho dos alunos, gestão da instituição, corpo docente e infraestrutura, entre outros. Ver mais 
sobre indicadores em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=4316&Itemid=122 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces05_04.pdf
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superior. Para participar do Programa Universidade Para Todos – ProUni  e, do Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES, por exemplo, as instituições e os 

cursos precisam apresentar indicadores satisfatórios nas avaliações. Capes, que expressa em 

notas de 1 a 7 (sendo 7 a nota máxima).  

Os cursos de Design Gráfico da UFS e da UNIT/SE receberam a visita da comissão 

avaliadora do MEC respectivamente em agosto de 2014 e junho de 2012.  

O curso de Design Gráfico da UNIT/SE recebeu, também, como Conceito de Curso a 

nota 4 (quatro). Na época o curso de Design Gráfico da UNIT seguia a Matriz Curricular 

2101. (VER ANEXO III).  

O curso de Design Gráfico da UFS também recebeu como Conceito de Curso a nota 4 

(quatro) e apresentou a  Matriz Curricular (2009). (VER ANEXO IV).  

O último ENADE para os cursos de Design ocorreu em 2012 e o curso de Design 

Gráfico da UNIT/SE obteve a nota 3 (três); o curso de Design Gráfico da UFS não tinha 

alunos dentro dos critérios estabelecidos para participação na ocasião, pois o curso começou 

suas atividades no ano de 2010.  

 

2.2. Formação de Competências: Diretrizes Curriculares Nacionais para os Curso de 

Graduação em Design e a cultura do projeto na contemporaneidade 

 
 

Partindo do princípio do que se tem chamado de pós-modernidade se encontra uma 

sociedade globalizada diante dos avanços da tecnologia de informação e de comunicação que 

se relacionam com noção de conexão entre múltiplos pontos e de rede. (SANTOS, 1996, 

2000; CASTELLS, 1999).  

Conforme Castells (1999) uma rede é “um conjunto de unidades inter-relacionadas que 

dependem umas das outras para o desempenho de uma tarefa em comum”. Esses fenômenos 

conduzem à crescente desmaterialização de produtos e a ‘virtualização’ das relações e à 

‘desterritorialização’ da produção. (BAUMAN, 2001) 

 

Este conjunto de transformações configurou a sociedade pós-industrial ou 

sociedade da informação, que envolve várias esferas: a política, orientada 

pelo neoliberalismo; a econômica, sustentada pela globalização e pelo 

crescimento do setor de serviços; a cultural, apoiada por uma visão de 

mundo que redefine os valores temporais, teóricos, estéticos e morais; a das 

relações entre ciência e tecnologia, testemunhadas pela diminuição da 

distância entre o desenvolvimento científico e sua aplicabilidade prática e, 

por último, a ocupacional, baseada na flexibilização e nos novos modos de 

gerenciamento e organização do trabalho (GONDIM, 1998, 2002 p. 300) 
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Por tanto não se pode deixar de afirmar que essa situação está associada à necessidade 

de buscar padrões de produção e consumo sustentáveis o que exige uma maior capacidade de 

abstração, de inovação e de flexibilidade para o ensino do design. 

A população jovem busca com entusiasmo sua inserção na sociedade e isto se 

comprova na demanda pela busca do ensino superior a cada ano, em cada processo seletivo. 

Assim as universidades têm sido reconhecidamente uma forma de acesso para facilitar o 

processo de maior inserção desses jovens nessa nova ordem social.  

Essa necessidade de participação no mundo e, por consequência, a efetivação dessa 

transformação, estão ligadas à base material que produz e constrói essa mesma ordem social. 

Com isto se pode afirmar que a base material é formada e constituída por sujeitos autênticos, 

pela sua atuação no processo de produção e reprodução da vida, pelas suas condições 

existenciais, pelas relações sociais, políticas e culturais que direcionam a construção de seu 

próprio mundo, de seu próprio processo histórico. A articulação desses diversos níveis revela 

o projeto político que direciona a construção e a organização da sociedade, bem como a 

direção que se quer seja dada às diversas instituições que a compõem. (SANTOS, 2006) 

Não é a Universidade em que produz a transformação social, mas ela ao mesmo 

tempo, se insere entre a necessidade de transformação sentida pelos atores sociais e os 

projetos políticos pedagógicos que dela surge. Dessa forma é importante compreender como 

se estruturam e se organizam os cursos de Design Gráfico nas universidades, bem como sua 

finalidade, a partir das necessidades de uma determinada ordem social vigente ou em 

construção.  

Uma importante base de direcionamento, que regula e avalia os cursos superiores de 

Design, se faz constar nas Diretrizes Curriculares para o ensino superior de Design que foi 

aprovada pela Resolução CNE/CES Nº 5, de 8 de março de 2004. As Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Design incentivam a flexibilização e uma nova 

perspectiva na formação do profissional de design:  

 
Certamente, adviria uma nova concepção da autonomia universitária e de 

responsabilização das instituições não-universitárias, em sua harmonização 

com essas mutações contínuas e profundas, de tal forma que ou as 

instituições se revelam com potencial para atender “às exigências do meio”, 

ou elas não se engajarão no processo de desenvolvimento e se afastarão do 

meio, porque não poderão permanecer “preparando” recursos humanos 

“despreparados” ou sem as aptidões necessárias ao permanente e periódico 

ajustamento a essas mudanças. (PORTAL MEC, 2014) 

 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces05_04.pdf
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Com isto se tem duas aberturas para as estratégias educacionais no ensino superior de 

design: se, por um lado a possibilidade tratar exclusivamente de conteúdos diretamente 

relacionados à prática do design e das necessidades das demandas dos locais onde as 

universidades estão fixadas, por outro, se orienta para uma formação mais generalista que seja 

capaz de abordar uma formação integral do cidadão.  

 

Possibilitar aos sujeitos adquirir e/ou desenvolver valores positivos perante o 

trabalho e perante a organização social e econômica da produção; 

possibilitar aos sujeitos construir regras de comportamento que facilitem o 

desenvolvimento de interações sociais mais humanizadoras e democráticas; 

estimular a construção prazerosa de trajetórias pessoais de vida; estimular 

formas interativas de acessar informações e processar conhecimentos; 

estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas que permita 

compreender e viver a realidade nas suas diversas performances; alertar para 

a existência e a necessidade de convivência com o diferente e o diferenciado; 

enfim, possibilitar que se aprenda a viver e a processar o exercício da 

liberdade de ser e se tornar sujeito humano, de um determinado tempo, para 

além de seus muros. (SANTOS, 1995, p.199) 

 

O Art. 5º da Resolução CNE/CES Nº 5 (2004) estabelece que os currículos de 

formação para os cursos superiores de design deverão contemplar conteúdos e atividades que 

atendam aos seguintes eixos interligados de formação:  

 

I - conteúdos básicos: estudo da história e das teorias do Design em seus 

contextos sociológicos, antropológicos, psicológicos e artísticos, abrangendo 

métodos e técnicas de projetos, meios de representação, comunicação e 

informação, estudos das relações usuário/objeto/meio ambiente, estudo de 

materiais, processos, gestão e outras relações com a produção e o mercado;  

II - conteúdos específicos: estudos que envolvam produções artísticas, 

produção industrial, comunicação visual, interface, modas, vestuários, 

interiores, paisagismos, design e outras produções artísticas que revelem 

adequada utilização de espaços e correspondam a níveis de satisfação 

pessoal;  

III - conteúdos teórico-práticos: domínios que integram a abordagem teórica 

e a prática profissional, além de peculiares desempenhos no estágio 

curricular supervisionado, inclusive com a execução de atividades 

complementares específicas, compatíveis com o perfil desejado do 

formando. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5 , 2004) 

 

No parágrafo I da citação acima fica expresso que as relações entre a competência 

profissional e aprendizado acadêmico aparecem tidas como uma perspectiva única e único 

objetivo a alcançar. Isto é, as competências e habilidades advindas da formação superior 

devem ser vistas, percebidas e utilizadas no mundo do trabalho.  

 

É inegável que as sociedades vêm passando por um conjunto de 

transformações vinculadas às mutações técnico-organizacionais no mundo 
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do trabalho, estimulando com muito vigor a retomada dos debates 

relacionados a temáticas e questões vinculadas às articulações entre trabalho, 

educação, qualificação, competência e, mais recentemente, empregabilidade. 

(TEIXEIRA, 2006, p. 53) 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs apontam para as habilidades e 

competência que deverão ser transmitidas no ensino superior de Design Gráfico ficando, a 

formação para o trabalho, a cargo das universidades.  Desta maneira as competências 

disputam lugar com as noções de qualificação no mundo da produção e, também, com a de 

saberes (conhecimentos universais) nas instituições de ensino. 

O termo competência foi recebido “no rol de preocupações e compromissos dos 

principais envolvidos – trabalhadores, empresários e governos [...] A relevância do tema 

acaba por inseri-lo na cena principal quando o interesse se dirige ao trabalho humano.” 

(TEIXEIRA, 2006, p. 53)  

 
É importante, portanto, observar que, em verdade, esses termos, largamente 

utilizados por diferentes instituições, em discursos e tribunas de variados 

matizes e em literatura múltipla, acabam por aparecer indistintamente como 

conceitos originais, novos, recentemente forjados sem que se faça referência 

ao caráter polissêmico dessas expressões. Esquece-se que esses conceitos 

advêm de visões e matrizes epistemológicas diversas, induzindo à ideia de 

que são unívocos, politicamente neutros e consensuais. (TEIXEIRA, 2006, 

p. 53) 

 
Sem dúvida alguma não se pretende aqui querer valorizar o papel social da educação a 

ponto de “[...] submetê-la a enfoques que vão do reducionismo ao discurso apologético, 

ambos camufladores de contradições mais amplas.” (TEIXEIRA, 2006, p. 56) 

A origem do termo competência pode estar vinculado às Ciências da Organização 

(DELUIZ, 1996 apud HIRATA, 1996) ou às Ciências da Cognição (STROOBANTS, 1997 

apud HIRATA, 1996). Ainda, se pode associar ao termo uma conjuntura de crise do modelo 

fordista, de globalização da economia, de contração de empregos e, de avanço das políticas 

neoliberais no mundo.  

 
Assim a noção de qualificação está associada à valorização de um saber 

acadêmico correspondente ao título, a competência se associa a qualidades 

não diretamente ligadas aos saberes profissionais, mas vinculadas à 

subjetividade dos trabalhadores. Ela se baseia em habilidades que envolvem 

todas as dimensões do indivíduo. Na lógica das competências tornam-se 

essenciais as capacidades gestionárias e relacionais. (DEMAILLY, 1987, 

apud ARAUJO, 1996, p. 108) 

 

Com a competência o saber-fazer, resultante da experiência, e características nascidas 

da história individual ou coletiva dos trabalhadores, ganharam espaço ao lado dos saberes 
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mais teóricos tradicionalmente valorizados na lógica da qualificação. Articula-se, assim, a 

dimensão “experimental” e a dimensão “conceitual” dos saberes necessários à ação. (Dugué, 

1994; Schwartz, 1997 apud ARAUJO, 1996, p.76) 

Desta forma aqui se apropria do termo competência como um lugar de comum 

interesse, tanto para a academia como para o do mercado de trabalho: onde as qualidades 

subjetivas dos trabalhadores buscam resolver os problemas da produção, mas como estratégia 

de valorização do capital que não despreza o conhecimento, pois não tem como dele se 

dissociar – já que o conhecimento é uma dimensão possível e necessária de ser mobilizada.  

A competência apropria-se, assim, da ação, preexiste e exige recursos e meios para os 

mobilizar. Desta forma, a tomada de decisão (expressar conflitos, oposições), a mobilização 

de recursos (afetivos e cognitivos) e o saber agir (saber dizer, saber fazer, saber explicar, 

saber compreender) são as características principiais da competência. Estas características 

permitem entender este conceito como uma forma de controlar (simbolicamente) as situações 

da vida. (PERRENOUD, 2001, 2005; PEREIRA, 2005). 

Ainda de acordo com Pereira (2005) para que exista essa mobilização é necessário que 

o sujeito transfira conhecimentos, portanto, a mobilização inclui a transferência e acontece em 

situações complexas onde o sujeito pode estabelecer o problema antes de o resolver, 

determinar quais os conhecimentos essenciais a recorrer, como reorganizar os dados em 

função da situação. A noção de competência remete para situações nas quais é preciso tomar 

decisões e resolver problemas e, associa-se também à compreensão e avaliação de uma 

situação, uma mobilização de saberes, de modo a agir/reagir adequadamente. 

Desta forma as instituições de ensino de nível superior que oferecem cursos de Design 

têm na Resolução nº 5, de 08 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Design, os parâmetros qualitativos de competência para 

o perfil profissional do formando: 

 

Art. 3º O curso de graduação em Design deve ensejar, como perfil desejado 

do formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da 

sensibilidade artística, para que o designer seja apto a produzir projetos que 

envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, estéticas culturais e 

tecnológicas, observados o ajustamento histórico, os traços culturais e de 

desenvolvimento das comunidades bem como as características dos usuários 

e de seu contexto socioeconômico e cultural. (RESOLUÇÃO Nº 5, 2004) 

 

Para oferecer a modalidade específica de curso, as universidades brasileiras se 

sustentam nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design (2004) 

onde é possível ler no Art. 2º que:  
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Os Projetos Pedagógicos do curso de graduação em Design poderão admitir 

modalidades e linhas de formação específica, para melhor atender às 

necessidades do perfil profissiográfico que o mercado ou a região assim 

exigirem. (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5 , 2004) 
 

No caso duas instituições de nível superior do Estado de Sergipe, a Universidade 

Tiradentes de ensino particular e, a Universidade Federal de Sergipe, entenderam que a 

vocação da economia local é o comércio e a prestação de serviço sendo que a indústria ainda 

desponta mais timidamente quando comparada ao quadro nacional de outras capitais e ambas, 

por este entendimento, decidiram ofertar o bacharelado em Design Gráfico pensando na 

absorção dos futuros profissionais pelo mercado local. (PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CURSO/UNIT, 2014; PROJETO PEDAGÓGICO DE CURSO/UFS, 2009) 

A agricultura tem na cana-de-açúcar o principal produto. Outros cultivos 

importantes são: laranja, coco-da-baía, mandioca, milho, feijão, arroz, 

batata-doce, abacaxi, maracujá, banana, limão, entre outros. A pecuária, por 

sua vez, não é muito expressiva, sendo composta por rebanhos bovinos, 

caprinos e criações de aves. O estado possui recursos minerais importantes, 

como por exemplo: petróleo, gás natural, calcário e potássio, além da 

extração de sal marinho. A exploração de petróleo e gás natural tem 

impulsionado o setor industrial. (CERQUEIRA, 2013, p. 4) 

Para destacar a tendência para o comércio e a prestação de serviços o autor supracitado 

declara que Sergipe é um Estado litorâneo o que faz do turismo um impulsionador da 

prestação de serviços e do comércio. Os setores em Sergipe ficam assim divididos: 

Agropecuária 4,6%. Indústria 30,6% e Serviços 64,8%. 

De maneira generalizada, atendendo a Resolução CNE/CES Nº5 (2004), nas matrizes 

curriculares dos cursos superiores de design os conteúdos responsáveis pelo Núcleo Básico ou 

de formação profissional, são aqueles responsáveis por atender à prática do design e, agregam 

disciplinas de caráter projetual. Neles inclui-se o aprendizado de resolução de problemas. 

Estes conteúdos são ditos profissionalizantes e permeiam os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

para conformar o perfil profissiográfico do egresso.  

O Projeto pedagógico do curso de Design Gráfico da UFS (2009) apresenta um ciclo 

de conteúdos específicos com setenta e dois créditos ou 1080 horas dedicadas a atividades de 

integração dos aspectos teóricos e práticos da atividade profissional, onde se proporcionado 

ao discente o contato com problemas reais: 

 

Este ciclo corresponde a três semestres e é também dividida em quatro 

matérias, cada uma contemplando uma série de grupos de estudos de acordo 

com suas ênfases: Design e Sociedade; Design e Ciência; Design e 

Tecnologia; e, Design e Estética, para que o aluno opte por no mínimo três 



78 
 

 

deles. Os grupos de estudos abordam questões relacionadas à solução de 

problemas projetuais, processuais, metodológicos, tecnológicos, 

ergonômicos, entre outros.  (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

DESIGN GRÁFICO/UFS, 2009, p. 07) 

 

Conforme o Projeto pedagógico do curso de Design Gráfico da UNIT/SE (2014) são 

adotados os princípios da interdisciplinaridade e da flexibilidade na formação profissional por 

meio de componentes curriculares, cujas unidades de programáticas contemplam a formação 

geral, a formação específica  (própria da profissão) e a formação complementar. Estas, por sua 

vez coadunam-se aos Eixos Estruturantes (Fenômenos e Processos Básicos, Práticas 

Investigativas, Formação Específica e Práticas profissionais). No Eixo de Formação 

Específica se encontram: 

 

Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, saberes, 

técnicas e instrumentos próprios do campo do saber e/ou de atuação 

profissional.  Neste eixo encontram-se as disciplinas de Formação 

Específica (própria de cada profissão) que permite ao estudante o 

desenvolvimento do conhecimento teórico e do domínio tecnológico de um 

determinado campo de atuação profissional, requerendo o conhecimento, o 

saber fazer de determinada profissão. Fazem parte desse eixo as disciplinas 

específicas da área de formação: Métodos e Pesquisa em Design gráfico, 

Linguagem Visual, Representação Técnica I, Materiais e Processos Gráficos, 

Meios Digitais de Representação Gráfica I, Tipografia, Materiais e Processos 

Gráficos Industriais, Projeto Gráfico I, Fotografia e Manipulação da 

Imagem, Linguagens Convergentes no Design, Ilustração, Meios de 

Representação Gráfica II, Projeto Gráfico II, Projeto Gráfico III, Animação, 

Projeto Multimídia, Legislação e Normas Aplicadas ao Design, Sistemas de 

Identidade Visual I: Imagem Coorporativa, Gestão do Design, Sistemas de 

Identidade Visual II: Embalagem, Sistemas de Identidade Visual III: 

Sinalização, Estágio Supervisionado, Seminários Avançados em Design e 

Trabalho de Graduação Interdisciplinar. (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 2014, p. 32) 

 

De acordo com o Art. 7º da Resolução CNE/CES Nº 5 (2004) o Estágio 

Supervisionado é um componente curricular direcionado à consolidação dos desempenhos 

profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada Instituição, por seus 

colegiados superiores acadêmicos, aprovar o correspondente regulamento de estágio, com 

suas diferentes modalidades de operacionalização. 

O curso de Design Gráfico da UNIT declara que o Estágio Supervisionado promove 

de maneira eficaz a articulação entre teoria e prática para a formação da competência 

profissional do estudante de Design Gráfico:  
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Neste momento se oportuniza o contato direto com a realidade do mercado 

onde o futuro egresso deverá atuar e efetivamente aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante o curso. As atividades de estágio estão ligadas ao Eixo 

Estruturante de Práticas Profissionais (PPI) que compreende as unidades 

orientadas para o exercício e inserção dos estudantes em atividades inerentes 

a sua profissão, bem como promover a interação multiprofissional, 

culminando na apreensão de habilidades e competências do seu campo de 

atuação. 

O estudante do Curso de Design Gráfico deverá cumprir 140 (cento e 

quarenta) horas de Estágio Supervisionado, a partir do 6º Período do curso, 

organizado com o objetivo de atender os níveis e as especificidades inerentes 

a formação profissional. Seguindo as Diretrizes Curriculares Nacionais, os 

estágios curriculares são desenvolvidos sob supervisão docente de forma 

articulada com a aquisição de conhecimentos fundamentais para a formação 

do designer gráfico e ao final da jornada de atividades devem entregar o 

Relatório de Estágio contendo os trabalhos executados em mídia digital. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 

2014, p. 42) 

 

E no Art. 8º da Resolução CNE/CES Nº 5 (2004) as Atividades Complementares são 

apontadas como componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por avaliação, 

de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 

ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as 

diferentes manifestações e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, 

incluindo ações de extensão junto à comunidade. 

Segundo consta dos registros do Projeto Pedagógico do curso de Design Gráfico da 

UNIT (2011) os discentes são constantemente estimulados a participar, tanto nos eventos 

patrocinados pela coordenação do curso e instituição como também, fora do ambiente 

acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes e transversais de 

interesse da formação do profissional tais como:  

 

[...] atividades acadêmicas à distância, seminários, iniciação a pesquisa, 

monitorias, programas de extensão, vivência profissional complementar; 

workshops, simpósios, congressos, conferências, trabalhos orientados de 

campo, entre outros. A carga horária das Atividades Complementares para o 

curso de Design Gráfico é de 200 (duzentas) horas, obedecendo aos critérios 

estabelecidos no Regulamento da Instituição e o seu cumprimento é 

obrigatório para a integralização do currículo. (PROJETO PEDAGÓGICO 

DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 2011, p. 34-35) 

 

Na UFS os assuntos relativos às Atividades Complementares e Estágio Supervisionado 

são assim estabelecidos: 
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[...] o discente pode cursar as atividades complementares (disciplinas 

Institucionais) e/ou tópicos especiais e/ou disciplinas eletivas dentro ou fora 

do Curso e em Programas de Pós-Graduação, assim como o estágio 

complementar. (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN 

GRÁFICO/UFS, 2009, p. 07) 

 
Art. 2º O estágio curricular supervisionado é visto como uma possibilidade 

de integração do aluno que já possua um embasamento teórico para se 

submeter ao treinamento prático, como futuro profissional, na comunidade 

técnica, inclusive, dando interpretação técnica a resultados, formação de uma 

consciência crítica, quanto à própria aprendizagem durante a resolução de 

problemas e, principalmente, desenvolvimento técnico do aluno, além de: 

I. contribuir para a formação de uma consciência crítica no aluno em relação 

à sua aprendizagem nos aspectos profissional, social e cultural; 

II. proporcionar a integração de conhecimentos, contribuindo dessa forma 

para a aquisição de competências técnico-científicas importantes na sua 

atuação como Designer Gráfico; 

III. permitir a reciclagem das disciplinas e do curso, a partir da realidade 

encontrada nos 

IV. campos de estágio, e, 

V. contribuir para a integração da universidade com a comunidade. 

(RESOLUÇÃO CONEPE N° 59/2009) 

 

Na Resolução CNE/CES nº 5 (2004), Art. 9º o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

é um componente curricular opcional da Instituição de Ensino Superior que, se o adotar, 

poderá ser desenvolvido nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou 

projetos de atividades centradas em áreas teórico-práticas e de formação profissional 

relacionadas com o curso, na forma disposta em regulamentação específica.  

 
O Trabalho de Conclusão de Curso é desenvolvido na disciplina Trabalho de 

Graduação Interdisciplinar e, oferece a oportunidade de estimular a produção 

científica, à consulta de bibliografia especializada e ao aprimoramento da 

capacidade de interpretação e crítica, favorecendo a desenvoltura na 

apresentação escrita e oral de suas ideias.  

 

O TCC do Curso de Design Gráfico reflete a capacidade de domínio, por 

parte do aluno, sobre os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso em 

disciplinas do currículo pleno, valorizando a pesquisa e privilegiando a 

expressão do potencial acadêmico. A partir das diretrizes dispostas no 

Projeto Pedagógico Institucional – PPI, o TCC atende ao Núcleo Gerador de 

Pesquisa e Extensão: Educação, Comunicação e Cultura com abrangência 

nas áreas de Linguagens, Comunicação e Cultura. No âmbito do curso foi 

gerado o Núcleo de Pesquisa: Design, Cultura Visual e Sociedade - voltado 

para pesquisas e criação em Design Gráfico, atendendo à vocação do curso, 

haja vista, a formação do corpo docente e dos trabalhos de graduação que 

vêm sendo desenvolvidos para a conclusão de curso pelos discentes. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UNIT, 

2011, p. 44- 45) 
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De acordo com os documentos das duas instituições UFS e UNIT tanto as atividades 

de extensão como as atividades de pesquisa representam uma ação direta com a comunidade 

local e proporcionam uma experiência bastante desafiadora para os universitários e, também 

para a própria comunidade. Enquanto a extensão atua através dos estágios e em projetos 

investigativos e de intervenção os projetos de pesquisa fornecem dados e conclusões 

importantes no processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo os coordenadores de curso UFS e UNIT as atividades de extensão ajudam a 

sensibilizar os discentes para os problemas da comunidade e contribuem na definição e 

orientação dos programas das disciplinas, visto que é comum o interesse da academia em 

atender as expectativas do mercado para a formação do profissional de design gráfico. Desta 

maneira as instituições declaram se dividir entre as requisições do mercado local e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos superiores de Design. 

Portanto se faz necessário tratar das competências e habilidades que estão 

estabelecidas no perfil profissiográfico para os cursos de design onde é possível destacar no 

artigo 4º, do parágrafo quatro, da Resolução CNE/CES Nº 5 (2004), a seguinte afirmação: 

 

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a 

partir da combinação adequada de diversos componentes materiais e 

imateriais, processos de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e 

sociológicos do produto;[...] (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, 2004) 

 

Contudo para o devido atendimento às orientações do CNE - Conselho Nacional de 

Educação através da Resolução CNE/CES Nº5 (2004) no que se refere à abordagem de uma 

‘visão sistêmica’ se pode afirmar que ambos os cursos superiores da UFS e da UNIT, buscam 

incentivar práticas interdisciplinares, com intuito de desenvolver uma visão integradora sobre 

a situação problema que deverá ser solucionada pelo processo do design.  

 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Design, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: [...] IV - formas de realização da interdisciplinaridade;[...] 

(RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 5, 2004) 

 

Couto (2006, apud JANTSCH, 1972; FAZENDA, 1979) em seu estudo sobre as 

formas de trabalho interdisciplinar e como elas incidem na pesquisa e no ensino superior de 

design traz a visão da: 

 
[...] interdisciplinaridade do ponto de vista dos valores da sociedade global, 

onde a ciência e educação encontram-se inter-relacionadas e 
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interdependentes, Jantsch faz distinção entre os conceitos de 

multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade e transdisciplinaridade para 

abordar as questões relacionadas com a interdisciplinaridade no ensino, na 

pesquisa e no serviço. Em alguns destes conceitos, Jantsch aproxima-se das 

ideias de Piaget, como é o caso, por exemplo, dos conceitos de 

multidisciplinaridade daquele autor. (COUTO, 2006, 59) 

 

Vale identificar que para Piaget (1973 apud COUTO, 2006) a interdisciplinaridade se 

contrapõe aos conceitos de multidisciplinaridade e de transdisciplinaridade. Para o referido 

teórico, a interdisciplinaridade corresponde ao intercâmbio recíproco entre as disciplinas 

sendo capaz de gerar um enriquecimento mútuo. Dito isto, busca-se aqui definições 

terminológicas que nos auxiliem no entendimento da prática educacional do ensino superior 

de design, por isso ressaltamos: 

 
1) Multidisciplinaridade, trabalho simultâneo de uma gama de disciplinas, 

sem que se ressalte as possíveis relações entre elas; 

2) Pluridisciplinaridade, justaposição de diferentes disciplinas, situadas 

geralmente no mesmo nível hierárquico e agrupadas de forma a propiciar 

o surgimento de relações entre elas; 

3) Disciplinaridade cruzada, quando a axiomática de uma única disciplina é 

imposta a outras do mesmo nível hierárquico, criando-se assim uma 

rígida polarização das disciplinas sobre a axiomática própria de uma 

delas; 

4) Interdisciplinaridade, axiomática comum a um grupo de disciplinas 

conexas, definida em nível hierárquico imediatamente superior, 

introduzindo uma visão de finalidade; 

5) Transdisciplinaridade, coordenação de todas as disciplinas e 

interdisciplinas do sistema de ensino, com base numa axiomática geral, 

ponto de vista ou objetivo comum. (JANTSCH, 1972, apud COUTO, 

2006, p. 60) 

 

Fontoura (2011, p. 90) esclarece que a “multidisciplinaridade implicaria na solução de 

um problema por meio do envolvimento de diferentes disciplinas, havendo apenas 

empréstimos de conhecimentos, porém sem enriquecimento mútuo.” Sendo assim a 

multidisciplinaridade seria o ponto de partida para a interdisciplinaridade.  

No caso da transdisciplinaridade esta deveria promover a integração entre disciplinas, 

com a total eliminação de fronteiras entre elas. Como observa Fontoura (2011) para Piaget 

haveria um momento na história do pensamento humano em que a interdisciplinaridade 

alcançaria um nível tão intenso de conexão que ultrapassaria o simples diálogo e chegaria 

num nível mais elevado de interação. O ensino transdisciplinar seria o grau mais aprofundado 

do interdisciplinar. Desta forma o design se apresenta como uma atividade que exige ações 

interdisciplinares: 
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A interdisciplinaridade vem ao encontro das exigências desta atividade, pois 

ao projetar, além de levar em consideração as inúmeras condicionantes 

técnicas, o designer considera também o universo de necessidades dos 

usuários. Isso implica um acervo de conhecimentos oriundos de diversas 

áreas, entre elas: da antropologia, da psicologia, da sociologia, da arte, da 

ergonomia, da semiótica, da tecnologia, da ciência dos materiais, das 

técnicas de representação, da economia, da administração, do marketing, da 

proxêmica, da informática, aplicados simultaneamente na criação e no 

desenvolvimento de projetos, sejam eles na área gráfica, na digital, na moda, 

na moveleira, na de jóias [sic], na automobilística, na calçadista, na de 

interiores. (FONTOURA, p. 92, 2011) 

 

A teoria do referencial interdisciplinar e multidisciplinar para o campo do Design pode 

ser exemplificada por Celaschi (2010). O autor se refere à cultura do projeto para construir o 

ambiente projetual do Design. De maneira assertiva ele propõe que quando se juntam 

conhecimentos advindos da economia com a tecnologia estes conhecimentos geram a 

qualidade de função do design; da tecnologia com a arte geram a qualidade da forma; da arte 

com as humanidades geram a qualidade de significados e, das humanidades com a economia 

geram valor do design.  

 

 

Figura 03: Esquema do italiano Flaviano Ceslachi para o campo de pesquisa do design 

Fonte: CELASCHI; DESERTI, 2007; FRANZATO, 2011 

 

De acordo com Franzato (2011) o Design assume papel catalizador já que os 

profissionais que compõem estas redes provêm de áreas muito diferentes, nestas equipes 

normalmente estão presentes especialistas da área econômica, pois as suas competências 

resultam importantes para o desenvolvimento da pesquisa contextual. 

Celaschi (2007) afirmou que os processos de inovação dirigidos pelo design são 

normalmente desenvolvidos por equipes interdisciplinares e podem envolver, também, outros 

profissionais especialistas de fora da empresa. Isto comporta a formação de grupos de projeto 
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que integram as empresas verticalmente e horizontalmente, e cria redes de projeto com 

entidades externas. Cabe aos designers mediar entre eles e incentivar as redes de trabalho no 

percurso do projeto.  

O teórico e professor argentino Tomás Maldonado reforça o entendimento do design 

como uma atividade projetual dando ênfase para a sua finalidade de estar sempre relacionado 

às necessidades humanas. 

 

Design é uma atividade projetual que consiste em determinar as 

propriedades formais dos objetos a serem produzidos industrialmente. Por 

propriedades formais entende-se não só as características exteriores, mas, 

sobretudo, as relações estruturais e funcionais que dão coerência a um objeto 

tanto do ponto de vista do produtor quanto do usuário. (MALDONADO, 

1999, p. 67)  

 

Pensando na relação homem e mercado, no mundo contemporâneo nunca se produziu 

e se consumiu tanto. De bens duráveis aos não duráveis como: informação, estilos de vida e 

crenças religiosas só para denominar algumas das experiências do homem no meio social. 

Cada vez mais a pluralidade de filosofias e políticas se prolifera multiplicando-se em nichos 

de mercado numa velocidade que torna o cotidiano descartável e superficial. Tal fato 

contribuiu decisivamente para a instituição de uma nova ordem: a do “cenário dinâmico”. 

(BAUMAN, 2002) 

 
O nivelamento da capacidade produtiva entre os países, somados à livre 

circulação das matérias-primas no mercado global e à fácil disseminação 

tecnológica reafirmaram o estabelecimento de um novo cenário mundial, 

promovendo, por consequência, uma produção industrial de bens de 

consumo esteticamente massificados, compostos de signos imprevisíveis e 

repletos de conteúdos frágeis. (DE MORAES, 2010, p. 62) 

 

Em especial, nessa questão, se quer apontar a situação do design gráfico 

contemporâneo que se mostra através da quantidade exagerada de panfletos, cartazes, 

fachadas de estabelecimentos comerciais, outdoors, embalagens, Internet, embalagens, 

material publicitário para divulgar e consolidar grandes marcas e mercadorias no mercado, 

fomentando a necessidade de uma rápida substituição por outras comunicações modificando-

as ou adequando-as de modo a torná-las acessíveis, originais e atraentes para seus públicos. 

Contudo é necessário prestar atenção para a velocidade das comunicações e o caráter 

provisório das informações e tecnologias, como também, das novas possibilidades de 

interações e do surgimento de identidades complexas do sujeito contemporâneo.  Neste novo 

cenário de tendências massivas e, contraditoriamente, onde se estabelece uma relação direta 

com o meio em que se vive, e para isso utilizando de todas as facilidades proporcionadas pela 
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tecnologia. Concomitantemente, a comunicação de valores em resposta a essas 

transformações marcam a uma disposição para discursos e posicionamentos engajados, 

política e socialmente, através do design:  

 

O desafio dos produtores e designers, na atualidade, ao atuarem em cenários 

mutantes e complexos, deixa de ser o âmbito tecnicista e linear e passa à 

arena ainda pouco conhecida e decodificada dos atributos intangíveis e 

imateriais dos bens de produção industrial. Tudo isso faz com que o design 

interaja, de forma transversal, com disciplinas cada vez menos objetivas e 

exatas. Dessa forma, conflui com outras áreas disciplinares que compõem o 

âmbito do comportamento humano, como as dos fatores estéticos e 

psicológicos, até então pouco considerados na concepção dos artefatos 

industriais. (DE MORAES, 2010, p. 62) 

 

Celaschi e Desserti (2007), Franzato (2011) e, De Moraes (2010) alertam para a 

situação contemporânea onde se colocam em cheque os conceitos de estilo e de estética, nos 

moldes até então empregados. Por conta disso justificam a necessidade do Design ter maior 

afinidade com disciplinas de abrangência do âmbito comportamental, em detrimento daquelas 

que consideravam o estudo da coerência, da composição e do equilíbrio que predominaram no 

ensinamento estético da primeira modernidade.  

 

A estética, nesse contexto, situa-se diretamente atrelada à ética, aqui 

entendida no sentido de comportamento coletivo social. No que concerne às 

questões industrialização, meio ambiente e consumo, ressalta-se a 

importância e o papel que passou a ter o consumidor para o sucesso da 

sustentabilidade ambiental do planeta. (DE MORAES, 2010, p. 64) 

 

O cenário complexo e competitivo sugere o reconhecimento da centralidade nos 

processos de mediação que apoiam a tomada de decisão no mundo contemporâneo. Novo 

cenário proposto por Bauman (2001) requer uma nova lógica industrial que antes estava 

contida no saber produzir e migra para a cultura do projeto onde o design aparece como 

catalizador. O design como cultura do projeto aparece como mediador criativo e inovador. 

Ainda a favor das equipes de trabalho hoje já não cabe mais a figura de um supervisor:  

 

O fato de tornar a ação de supervisionar uma atividade profissional de alta 

competência eram traços que uniam uma serie de invenções modernas, como 

as escolas, as casernas militares, os hospitais, as clínicas psiquiátricas, os 

hospícios, os parques industriais e os presídios. (BAUMAN, 2001, p. 102) 

 

A mediação criativa estimula o reposicionamento do papel do designer colocando-o 

como um mediador dos diversos conhecimentos que atravessam naturalmente a cultua do 

projeto. Assim sendo ele assume o papel de um facilitador do fluxo de informações entre o 
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sistema de produção e o sistema de consumo, acompanhando o percurso do desenvovlvimento 

do produto ou serviço. Isso nos remete a capacidade de integração do design que trata da 

definição e da resolução do problema (o quê e como), alem da construção de significado. 

 

 

Figura 04: Design como mediação criativa, ativa e propulsora entre o sistema de produção e o consumo 

Fonte: CELASCHI; DESERTI, 2007; FRANZATO, 2011 

 

Neste modelo interdisciplinar, o papel do design é também aquele de gerir
25

 o 

equilíbrio entre os quatro fatores: técnico, econômico, político e estético. Desta forma a 

cultura do projeto é um dos meios pelos quais se pode localizar respostas criativas e 

inovadoras para as demandas atuais partindo da observação da realidade e da sua constante 

transformação. 

Celaschi e Desserti (2007, p. 23) descrevem quatro fases para o processo de inovação 

orientado pelo design:  

 
1) design problem finding: Orientar a pesquisa isolar os problemas para 

resolvê-los de modo  prioritário. Ação: monitoramento e observação da 

realidade; buscar estímulos (melhores práticas, situações análogas) 

interpretar, sintetizar e validar os resultados para o aprofundamento do 

projeto. 

2) problem setting:  estrutura o conhecimento do problema e organizar as 

informações de maneira produtiva. Ação escolher e qualificar as fontes de 

                                                 
25

 Os autores Celaschi e Deserti (20070; Franzato (2011) reconhecem que quando a coordenação das atividades 

do Design está buscando atingir objetivos e metas empresariais, podendo ainda, intervir nos comportamentos e 

nas motivações das pessoas, como nos aspectos culturais, em símbolos e em rituais – coisas próprias de toda 

atividade humana – e tal interferência pode ocorrer quando há a modificação de uma mercadoria, inovando-a, 

fazendo com que ela tenha sentido; acarretando em mudanças de pensamento e comportamento próprio, dos 

grupos aos quais pertence, da sociedade como um todo, modificando símbolos o Design está operando no nível 

estratégico. Design Estratégico é tema tratado por vários outros autores como BRUNNER e EMERY(2010);  

FRANZATO (2010); NEUMEIER (2010); PHILLIPS (2009). 
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epsquisa, recolher e analisar os dados, integrar as informaçõoes, relacionar 

os instrumentos de síntese com os dados. 

3) problem solving: concretizar a solução do problema, criando um 

percurso adequado, factível e corerente com as restrições do projeto. Ação 

definir o briefing/rebriefing, expor os recursos disponíveis projetar o 

desenvolvimento, detalhamento, modelar, prototipar e coordenar todas as 

etapas. 

4) spreading: propor uma solução para o mercado, valorizar e promover 

a troca. Ação colocar o produto em cena comunicar propaganda e marketing. 

 

De acordo com De Moraes (2010, p. 62-63) para melhor entendimento sobre o 

fenômeno de complexidade e a sua influência no design, é preciso, primeiro, entender a 

realidade do cenário (ou cenários) que hoje se posiciona(m) como vetor(es) mutante(s) no 

modelo de globalização estabelecido. O cenário se caracteriza como o panorama e a paisagem 

em que se vive (o cenário existente) ou o em que se viverá (cenário futuro); é ele que 

determina as diretrizes para as novas realidades vindouras e as alternativas da nossa cena 

cotidiana (produtiva e mercadológica).  

Com tudo isto o design ganha centralidade estratégica porque ao final de todo o 

processo interdisciplinar e da ação criativa e inovadora do design, o projeto de design deverá 

ser capaz de compreender a mercadoria contemporânea, os elos da cadeia de valor, o cliente 

final e o cliente que solicitou o projeto. Para Celaschi (2007) é neste processo que design 

guarda um potencial pedagógico - em si mesmo, pois o resultado do investimento de pesquisa 

interdisciplinar são geradores de novos conhecimentos que seguem em espiral.  

 

 

Figura 05: A espiral da inovação dirigida pelo design - esquema elaborado por Flaviano Ceslachi  

Fonte: CELASCHI; DESERTI, 2007; FRANZATO, 2011 
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Celaschi (2007) chama de “Metaprojeto” essa capacidade reflexiva do processo de 

idealização e projetação do design. A documentação do Metaprojeto permite aos gestores da 

organização perceber quão complexo é um processo inovador e que o mesmo necessita do 

envolvimento de toda a empresa, criando uma cultura projetual. Do ponto de vista dos autores 

anteriormente citados o Design representa um novo caminho para a inovação que as empresas 

devem considerar com muita atenção.  

A introdução do Design no processo de inovação, então, parece essencial, assim como 

torna indispensável que as empresas aprendam a explorá-lo melhor no contexto deste 

processo (MOZOTA, 2003). 

 
[...] o design vai além do papel de solucionador de problemas: torna-se 

cultura de projeto, mantendo-se disponível às transformações das dimensões 

relacionadas ao homem, às suas relações e aos seus contextos temporais, 

históricos, biológicos, de origem e de desejos de transformação - 

contemplando, assim, seus aspectos culturais. Mantém-se, também, 

relacionado aos aspectos construtivo-produtivos e à necessidade de 

concretizar as mudanças por bens tangíveis, serviços e experiências. 

(CELASCHI, 2007, p.70).  

 

Nesta perspectiva acreditamos que as características, descritas acima, agregam ao 

projeto um maior potencial de inovação. A própria complexidade desse tipo de processo ao 

ser percebido pelos gestores das organizações, deverá promover o envolvimento de toda a 

empresa, criando um cultura “Metaprojetual”. (CELASCHI; DESSERTI, 2007; FRANZATO, 

2010, 2011; MORAES, 2010). 

A denominação Metaprojeto confere o seu caráter reflexivo, isto é o próprio modo de 

organizar os processos do projeto não seguem um caminho pré-formatado ao contrário a 

depender das necessidades e requisitos do projeto as técnicas e ferramentas do método 

projetual poderão ser modificadas e adaptadas para garantir o cumprimento dos objetivos e 

metas planejados na idealização. 

Segundo Celaschi e Deserti (2007) o designer será um profissional cada vez mais 

necessário e, chamado para dar forma às mais variadas modalidade de transação existentes no 

mercado. Isto significa dizer que onde existir algo de material ou imaterial que possa ser 

apresentado ou comercializado, existirá a necessidade de cuidar da forma deste bem.  

Para Celaschi (2010) o profissional que souber trabalhar na dimensão metaprojetual do 

processo de inovação, ou seja, a dimensão que prepara e consolida o saber do projetista para 

levá-lo a mover-se com desenvoltura nos mecanismos que regulam os fluxos de valores, as 
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dinâmicas de negócio no mercado, o dimensionamento e a caracterização dos desempenhos 

(também não tangíveis) das mercadorias será um profissional muito bem vindo às empresas.  

Ao verificar novamente o perfil desejado do formando que os cursos de graduação em 

Design devem motivar, segundo o Art. 3º da Resolução CNE/CES Nº 5 (2004), a apropriação 

do pensamento reflexivo e a aptidão para produzir projetos de sistemas de informações visuais 

com alta complexidade - que envolvam a observação do ajustamento tecnológico, estético, 

histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades, bem como, as 

características socioeconômicas e culturais dos usuários é, também, compactuado nas 

diretrizes da cultura projetual do design. 

Em entrevista Celaschi sobre as relações de mercados e o desenvolvimento de 

produtos e serviços globalizados afirmou aos futuros designers que:  

 

[...] ninguém fará o mesmo trabalho no mesmo modo, na mesma empresa, no 

mesmo lugar, por toda a vida. Assim, a mudança contínua é a aposta. E a 

inovação contínua é o desafio. O designer do amanhã é aquele que tem nas 

mãos a inovação do produto de uma empresa. É a pessoa mais estratégica em 

uma companhia, mais importante para o sucesso. E esta pessoa tem a missão 

de continuar a estudar por toda a vida, por dois sistemas que devem ser 

praticados paralelamente. Um é embrenhar-se com grande curiosidade no 

mundo e perguntar-se continuadamente o porquê das coisas e o por que não 

do contrário delas. E, sistematicamente, participar de seminários, estudos de 

livros, de confrontos e comparações, workshops, competir em concursos e 

aproveitar todas as práticas que tenham relação com o avanço do saber. 

(CELASCHI, 2013, 67)  
 

Depois do que foi posto, apontamos com mais relevância que a educação no mundo 

globalizado é um projeto contínuo na vida daqueles que buscam ampliar seu aporte 

profissional e suas fontes de realização pessoal, principalmente, no caso da profissão de 

designer gráfico.  

Com este cenário complexo e competitivo do setor produtivo da sociedade e sua 

relação com o mercado de trabalho fica impossível falar em organizações educacionais sem 

falar em empresas e sociedade tornando quase impossível ignorar a confluência entre as 

organizações educacionais, as empresas e a comunidade. (LEITE, 1996) 
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CAPÍTULO 3: CAMINHOS METODOLÓGICOS  

 

Mesmo que de maneira escassa a questão da formação e da inserção profissional no 

âmbito do design tem sido discutida com propriedade por autores
26

 que consideram a respeito 

da interação da educação superior e mercado de trabalho. Estes estudos partem da experiência 

dos pesquisadores que, geralmente, se concentram nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo 

ficando, as outras localidades, a margem de suas pesquisas. 

Assim, esta pesquisa pretendeu trazer à tona questões específicas que se relacionam à 

formação no ensino superior de design gráfico em Aracaju/SE, no que se refere à inserção 

desse profissional no mercado de trabalho local, contando com dados e informações obtidas 

diretamente junto aos indivíduos envolvidos nesse contexto.  

Inicialmente se recorreu à pesquisa bibliográfica sobre o tema visando a elaboração de 

uma revisão da literatura. Também, foi realizado um balanço de textos oficiais como: Projeto 

Pedagógico do Curso de Design Gráfico da UNIT (2011); Projeto Pedagógico do Curso de 

Design Gráfico da UFS (2010), Classificação Brasileira de Ocupações (CBO, 2010), 

Resolução nº 5, de 08 de março de 2004, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Design e, Projetos de Lei para a regulamentação da profissão de 

designer. Os documentos estudados tratam do ensino e/ou do exercício da profissão de 

designer, em especial dos cursos superiores de Design Gráfico. 

Segundo Triviños (2011) quando o interesse da pesquisa recai sobre aspectos da vida 

de uma instituição a natureza do fenômeno educativo investigado têm no dinamismo e 

historicidade suas principais características, desta maneira:  

 

O pesquisador deve partir do conhecimento que existe sobre a organização 

que deseja examinar. Que material pode ser manejado, que está disponível, 

ainda que represente dificuldades para seu estudo. Isto significa que existem 

arquivos, estudos pessoais com os quais é possível realizar visitas etc. Esta 

informação prévia necessária é básica para delinear preliminarmente a coleta 

de dados. (TRIVIÑOS, 2011, p.134-135) 

 

Dessa forma, a primeira etapa da pesquisa teve caráter exploratório onde se buscou 

informações mais generalizadas sobre as instituições e seus respectivos projetos pedagógicos. 

Com isto foi possível, então, melhor delimitar as questões de pesquisa, os sujeitos, e os 

instrumentos pertinentes a coleta e produção dos dados.  

Ainda seguindo as orientações de Triviños (2011) foram feitos alguns levantamentos 

preliminares sobre o currículo dos cursos superiores de design gráfico da UFS e da UNIT/SE, 

                                                 
26

 NIEMEYER, Lucy, 1998; LEITE, João de Souza, 2006; VILLAS-BOAS, André, 1998 entre outros. 
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em especial, para localizar as disciplinas que integram o núcleo profissionalizante e, assim, 

identificar os professores responsáveis pelas mesmas. Ao mesmo tempo foi feito um exame 

minucioso sobre os projetos pedagógicos de curso e seus perfis profissiográficos para que 

posteriormente pudessem ser confrontados com os discursos dos sujeitos envolvidos.  

Esquematicamente este capítulo foi estruturado em três subseções. Na primeira seção 

mostramos uma reflexão sobre o método de modo a fundamentar os caminhos da 

investigação. Na segunda apresentamos uma caracterização do objeto de estudo para justificar 

a utilização da análise qualitativa.  Na terceira está o plano de investigação e suas fases: 

abordamos sobre os sujeitos da pesquisa e o procedimento da pesquisa semiestruturada 

(TRIVÑOS, 2011) relativo à execução do trabalho empírico; as perguntas e a descrição dos 

instrumentos utilizados no recolhimento das informações.  

 

[...] essas perguntas fundamentais que constituem, em parte, a entrevista 

semi-estruturada, no enfoque qualitativo, não nasceram a priori. Elas são 

resultados não só da teoria que alimenta a ação do investigador, mas também 

de toda a informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social que 

interessa, não sendo menos importantes seus contatos, inclusive, realizados 

na escolha das pessoas que serão entrevistadas. (TRIVÑOS, 2011, p, 146) 

 

Portanto, se tratou de uma investigação de caráter exploratório e qualitativo como 

estratégia de favorecer a livre expressão dos entrevistados a respeito das questões 

pesquisadas. A pesquisa foi guiada pelos parâmetros acima citados e, por conta disto, se 

aproximou de aspectos subjetivos e motivacionais dos entrevistados. Estes aspectos ajudaram 

no  entendimento das percepções dos sujeitos a partir de suas experiências. 

 

3.1. A abordagem qualitativa nas análises aplicadas em estudos multicasos 

 

O método e a metodologia, na tradição filosófica, tratam das “formas particulares de 

definir um caminho em direção ao conhecimento” ou “uma forma de procedimento segundo o 

qual se realizam processos de pensamento e ação” (FERRATER, 1975 apud FILHO; 

GAMBOA, 2007, p. 65) 

Desta maneira o método deve assegurar a coerência entre o recorte do objeto, a 

definição da problemática, como também, a escolha dos sujeitos; os instrumentos e 

procedimentos utilizados na pesquisa. Ainda sobre o método Demo (1981, p. 56) acrescenta 

que ele é: 

[...] o modo pelo qual o cientista se aproxima, em termos teóricos, do objeto, 

no sentido preciso de instrumental conceitual do qual se serve para realizar a 
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atividade científica [...] a maneira como construímos nosso quadro de 

referência na pesquisa. 
 

Partindo do pressuposto que a realidade é construída socialmente e entendida como o 

compreendido, o interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas 

quantas forem as suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente 

importante no processo de construção do conhecimento. (GIL, 1996, 1999; TRIVIÑOS, 2011) 

Desta forma destacamos o conceito da “construção social da realidade” desenvolvido 

pelo trabalho de Peter Berger e Thomas Luckmann (1976) inspirados na fenomenologia social 

de Alfred Schütz
27

. Berger e Luckmann (1976) discordam das perspectivas que vêm os fatos 

sociais como fenômenos naturais, encarando-os, antes, como o resultado de um processo 

histórico de construção coletiva de conhecimento. 

Segundo Berger e Luckmann (1976) a existência procede da relação dialética entre o 

indivíduo e a sociedade que resulta da interação de três processos: exteriorização: a sociedade 

e a ordem social somente existem como produto das ações dos indivíduos; objetivação: a 

sociedade é uma realidade objetivamente independente da consciência dos indivíduos e; 

interiorização: os indivíduos, por sua vez, são um produto da sociedade.  

A perspectiva central do conceito é a de que toda a realidade é socialmente construída, 

dia a dia, pelas práticas individuais e sociais, o que conduz a uma permanente redefinição e 

renegociação das regras, normas, significados e símbolos sociais (que podem ser inclusive 

contestados). As formas sociais do passado são reproduzidas e transformadas quotidianamente 

pelas interações e práticas dos atores sociais, mas estas práticas e interações também originam 

novas formas sociais. (BERGER; LUCKMANN, 1976) 

No campo investigativo da pesquisa empírica foram consideradas as interações que se 

estabelecidas entre os sujeitos e as instituições, a intenção foi investigar um fenômeno 

contemporâneo que envolvesse as interseções entre a formação na área de design gráfico 

oferecida por duas instituições de ensino superior; a inserção de seus egressos no mercado de 

trabalho local e as demandas de formação e atuação formuladas por alguns 

empresários/empregadores que contratam os serviços de design gráfico. 

                                                 
27

 Schütz (1899-1959) dedicou-se à fenomenologia, à metodologia das ciências sociais e 
às filosofias de Edmund Husserl, William James entre outros. 
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Figura 06: Mapa ilustrativo do ambiente e dos sujeitos da pesquisa 

Fonte: arquivo pessoal 

 

De acordo com Trivños (2011, p. 136) é possível estudar dois ou mais sujeitos, 

organizações etc. sem a necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa. Para esta 

situação o autor denominou “Estudos multicasos” que foi o que ocorreu com esta pesquisa.  

 

Para se transformar numa instituição plural e identificada com uma 

concepção de progresso social, que rejeita de modo contundente os modelos 

de vida social pautados pela injustiça tais como estão construídos e, também, 

propondo engajamento na luta pela construção de um novo modelo de 

sociedade, a escola precisa ser desvendada sob novas perspectivas. Nesse 

contexto, a pesquisa qualitativa em educação recebe novo impulso e deve ser 

entendida. (VILELA, 2003, p. 457) 
 

Assim, a pesquisa se delineou como um estudo multicasos descritivo-analítico com 

abordagem qualitativa visando analisar duas realidades concomitantes em Aracaju/SE: análise 

da situação dos egressos da UFS e análise da situação dos egressos da UNIT.  

Os estudos descritivo-analíticos são especialmente úteis quando se conhece pouco 

sobre o evento ou fenômeno pesquisado e, onde o mesmo descreve as suas ocorrências de 

acordo com as diversas exposições ou características dos sujeitos envolvidos (sexo ou gênero, 

idade, raça, nível sócio econômico), local (empresa, bairro, cidade, país etc.) e tempo 

(incidência de determinadas percepções sobre um evento, em um determinado momento, é um 

dos critérios para diagnosticar significados relevantes).  

 

Dentre os descritivos, podem ser incluídos: a descrição dos sujeitos; uma 

reconstrução de diálogos; a descrição de locais, de eventos especiais e das 

atividades e comportamento das pessoas observadas; os comportamentos do 
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observador. Dentre os aspectos reflexivos, podem ser incluídos: reflexões 

analíticas e metodológicas; dilemas éticos e conflitos; mudanças na 

perspectiva do observador; esclarecimentos necessários. (LUDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 67) 

 

 

Figura 07: Mapa ilustrativo do método de pesquisa  

Fonte: arquivo pessoal 

 

Quanto ao enfoque na formulação das perguntas da pesquisa o significado e a 

intencionalidade foram colocados em relevo já que foram privilegiadas as preocupações 

quanto à profissionalização dos jovens designers em Aracaju/SE. Foi posível visualizar o 

esquema da pesquisa como um prisma interativo: numa vértice as instituições de ensino 

superior que pretendem formar designers gráficos com competências que atendam às 

demandas vigentes e, também as Diretrizes Nacionais dos Cursos de Graduação em Design; 

na outra o egresso formado por essas instituições e, na outra o mercado de trabalho que 

absorve os profissionais formados. 

A construção da pesquisa ficou estabelecida a partir das sugestões de Ludke e André 

(1986), isto é, primeiramente se detectou os aspectos que surgiam com certa regularidade daí 

foi efetuada uma avaliação deste conjunto inicial de aspectos para transformá-los em 

categorias. Assim, para a obtenção das análises ocorreu como uma espécie de afunilamento 

conceitual para posteriormente servir de ligação e ampliação do material coletado. 

No intuito de fornecer o princípio desta sistematização, bem como, atribuir à pesquisa 

rigor e cientificidade foram levados em consideração os conceitos relacionados à definição de 

competência tanto para o ensino como para a prática da profissão, expostos no capítulo 2, 

onde, se destacaram a interdisciplinaridade, o pensamento reflexivo, a cultura do projeto e a 

inovação no processo do design. Esses assuntos serviram de critérios para a seleção e 

organização dos instrumentos de pesquisa.  
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Segundo Ludke e André (1986) a conclusão do estudo se dá quando não há mais 

documentos para se analisar, ou quando já se atingiu o ponto de redundância de informação 

ou, por último, quando já há um sentido de integração na informação já obtida. De qualquer 

forma, concluem as autoras, o esforço de detectar padrões, temas e categorias é um processo 

criativo que requer julgamentos cuidadosos sobre o que é realmente relevante e significativo 

nos dados, em particular, em se tratando de dados qualitativos para os quais não existem testes 

estatísticos.   

As perguntas centrais da pesquisa procuraram revelar os aspectos do perfil 

profissiográfico desenvolvido nas universidades que ofertam o curso de design gráfico em 

Sergipe e sua relação com as atividades desenvolvidas no mercado de trabalho por seus 

respectivos egressos. 

Vale ressaltar que a pesquisa se concentrou em investigar, num primeiro momento, o 

que os discentes/egressos aprenderam na universidade sob o ponto de vista dos 

coordenadores, professores e documentos pertinentes ao projeto pedagógico de curso; no 

segundo momento a entrevista com os egressos para compreender a percepção que têm quanto 

aos conteúdos oferecidos ao longo da formação em design, seu domínio e sua aplicabilidade 

na prática profissional, bem como, as suas expectativas para atuar no mercado de trabalho.  

Na sequência foi preciso averiguar, sob o ponto de vista dos 

empresários/empregadores que contratam os serviços de design, as novas demandas de 

atuação e as exigências contemporâneas do mercado em Aracaju/SE. Estes levantamentos 

permitiram apontar para os encontros e desencontros entre a formação profissional 

universitária e o mundo do trabalho.  

 

 

3.2 Os sujeitos, instrumentos e procedimentos da pesquisa 

 

Como se pretendeu, neste estudo, estabelecer relações e diálogos entre instâncias 

sociais foi necessário estabelecer suas respectivas representatividades. Assim a instância 

mercado de trabalho foi aqui representada pelos empresários que contrataram profissionais 

com bacharelado em design gráfico; para representar a instância educacional foi preciso 

buscar dentro das instituições de ensino superior de design gráfico os coordenadores e 

professores dos referidos cursos e, fechando o ciclo os egressos formados por estas 

instituições e que foram contratados pelos empresários e participaram dos respectivos 

processos educacionais.  
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Os dois coordenadores de curso das IES foram considerados peças importantes para 

esclarecer como estão sendo formados os designers em suas universidades e a condução do 

projeto pedagógico em função das Diretrizes Curriculares para o curso de Design (2004).  

No grupo de professores foram entrevistados 3 (três) professores de cada uma das 

instituições que foram selecionados para representar os eixos dos Núcleos Básico e 

Profissionalizante dos referidos Projetos Pedagógicos: Na UFS: 1. Design e Sociedade; 2. 

Design e Tecnologia e, 3. Design e Estética. Na UNIT: Teoria e História do Design; 

Tecnologias e Representação Gráfica e Metodologia do Projeto Gráfico.  

Para a escolha dos egressos foram adotados os seguintes critérios: no Estado de 

Sergipe existem apenas duas instituições que oferecem cursos superiores de Design Gráfico a 

UNIT/SE e a UFS. Como interessava para a pesquisa somente os egressos que estivessem 

colocados no mercado de trabalho local e, tivessem vivenciado a maior parte ou a 

integralidade do curso superior de Design Gráfico, se utilizou como referência os 32 (trinta e 

dois) egressos que obtiveram título de bacharel no ano de 2013 na Universidade 

Tiradentes/UNIT. Sendo que 25 (vinte e cinco) no primeiro semestre letivo de 2013 e, 7 (sete) 

no segundo semestre letivo de 2013
28

 visto que a UNIT oferta o curso em regime de 

semestralidade tendo dois vestibulares por ano. Para a Universidade Federal de Sergipe foi 

considerado como grupo de sujeitos os 6 (seis) discentes/egressos em situação de conclusão 

para o ano de 2015
29

, isto é os discentes que cursaram maior número de disciplinas estando 

em vias de concluir o curso superior. Essa aproximação foi realizada porque a UFS deu a 

início a oferta do Curso em 2010 e a ocorrência de duas greves sucessivas de professores 

retardaram a conclusão da primeira turma, prevista para 2014, para 2015.   

A pesquisadora buscou o contato com todos os discentes/egressos na situação acima 

definida a partir de listas fornecidas pelo Departamento de Assuntos Acadêmicos das IES. 

Reafirmando que só interessou para esta pesquisa os discentes/egressos que se encontravam 

trabalhando na área de design foram desconsiderados os que, por quaisquer motivos, não 

correspondessem a esta característica, já que a pesquisa buscou compreender a relação entre 

formação universitária e inserção profissional em design. 

Dos 6 (seis) sujeitos do grupo de discentes/egressos da UFS: 3 (três) foram 

entrevistados em seu local de trabalho; 2 (dois) não responderam ao contato; 1 (um) foi 

efetivado através de concurso público e está trabalhando em outra área. 

                                                 
28

 Documento disponível no Sistema Magister/Controle Acadêmico da UNIT na data de 31 de julho de 
2014. 
29

 Documento fornecido pela Coordenação de Curso/UFS em 30 de agosto de 2014. 
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Dos 32 (trinta e dois) egressos formados pela UNIT a pesquisa foi realizada com 6 

sujeitos, sendo que: 3 (três) foram entrevistados em seus locais de trabalho; 3 (três) se 

dispuseram a responder por e-mail. Mesmo não podendo utilizar de toda a riqueza que 

provém da entrevista em situação presencial a pesquisadora entendeu que o fato dos sujeitos 

preferirem responder por e-mail ocorre pela familiarização com a tecnologia tão característica 

desta geração de jovens e que as informações quando dadas espontaneamente sem tolher ou 

forçar o interlocutor são muito bem-vindas na pesquisa qualitativa. Por isto justificamos aqui 

a decisão de encaminhar o mesmo roteiro de perguntas para este grupo de egressos. Do 

restante 3 (três) se encontram em outra cidade, 4 (quatro) não trabalham na área, 13 (treze) 

não responderam ao contato, 6 (seis) trabalham como profissional autônomo. 

O último grupo de sujeitos entrevistados, mas não menos importante, foram os 

empresários ou, melhor dizendo, os empregadores. No total de 3 (três) indivíduos, este grupo 

de sujeitos foram os responsáveis pela contratação de profissionais graduados em design 

gráfico. Seus depoimentos ajudaram a analisar as relações entre as demandas de formação 

para o designer, indicadas pelo mercado de trabalho, e os processos de formação oferecidos 

pelas universidades de origem. A partir destes paralelos pudemos esboçar o nível de sintonia, 

ou não, entre universidade e mercado de trabalho como também sinalizar novas demandas de 

atuação.  

Com exceção dos 3 (três) egresso da UNIT que responderam ao roteiro de perguntas 

por e-mail o instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada que 

segundo Trivños (2011, p. 146) “[...]ao mesmo tempo que valoriza a presença do 

investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.”    

Foram elaborados quatro tipos de roteiros de entrevistas para atender a cada grupo de 

entrevistados (coordenadores, professores, discentes/egressos e empregadores) mas sempre 

obedecendo a eixos temáticos comuns: 1) O perfil profissiográfico formado pelas IES: onde 

se buscou identificar a ênfase em alguma característica na formação deste profissional; 2) A 

percepção dos coordenadores, professores, discentes/egressos e, dos empresários, sobre a 

formação deste profissional e, para quê os empregadores contratam designers gráficos: onde 

se privilegiou as análises das relações entre os conhecimentos considerados mais importantes, 

os conhecimentos recebidos na formação universitária e o exercício da profissão.  3) Sobre 

novas possibilidades e tendências no ensino superior e na prática profissional: este bloco de 

perguntas se refere a uma visão prospectiva e a percepção do potencial de ação do design 

gráfico no mercado de trabalho.  
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Com três eixos temáticos em comum, mas com perguntas adaptadas para cada grupo 

de entrevistados a técnica da entrevista foi utilizada com todos os sujeitos da pesquisa. 

Começando com um questionário socioeconômico depois se seguiu com perguntas abertas 

para dar vazão a expressividade dos entrevistados e se sentirem com liberdade para discorrer  

sobre os temas tratados. Nos Apêndices A, B, C e, D se encontram respectivamente os 

instrumentos de pesquisa.  

Todas as perguntas elaboradas buscaram identificar as relações entre o perfil do 

egresso formado por ambas as universidades com o perfil formativo, isto é, o perfil que 

resultou entre aquilo que as IES declaram formar em seus documentos e nos discursos de seus 

representantes, coordenadores e professores, com a fala sobre as necessidades e demandas dos 

empresários e com as exigências que o egresso encontra quando chega ao mercado de 

trabalho. 

Um ponto positivo desta pesquisa foi trabalhar com entrevistados que se dispuseram 

de forma espontânea a responder as perguntas, pois seus depoimentos mostraram a vontade de 

contribuir para a compreensão da situação atual do ensino e do mercado de trabalho para o 

designer gráfico em Aracaju. Durante a aplicação dos instrumentos de pesquisa a observação 

dos espaços e as dinâmicas de atuação dos sujeitos em seus ambientes também foram insumos 

para se chegar mais próximo à perspectiva de compreensão e interpretação do fenômeno 

estudado. Como resultado se tem as visões dos sujeitos sobre a formação em Design Gráfico 

em Aracaju/SE. 

 

Figura 08: Mapa ilustrativo: percepção dos grupos de sujeitos 

Fonte: arquivo pessoal  

 

 

 



99 
 

 

3.3 Perfil geral dos sujeitos  

 

O perfil geral é considerado como um item de extrema importância para compreensão 

do contexto pesquisado e foi construído a partir dos depoimentos coletados conforme 

procedimentos anteriormente relatados. As informações são pertinentes ao período de 

realização da pesquisa. 

O perfil dos coordenadores: na UFS o coordenador possui bacharelado em Artes 

Visuais, especialização em MBA Marketing e mestrado em Educação. Participou da 

implantação do curso exercendo o cargo de chefe de departamento desde 2010, visto que o 

curso de Design Gráfico na UFS esta ligado ao Núcleo de Artes. Tem dedicação exclusiva e 

ministra uma disciplina no curso de design gráfico: Trabalho de Conclusão de Curso/TCC 2 

de Design. Na UNIT o coordenador dedica 37 (trinta e sete) horas para as atividades 

administrativas e 3 (três) horas para a sala de aula. Sua titulação é de especialista em Didática 

do Ensino Superior e tem graduação em Design Gráfico. Esta no cargo desde março de 2011.  

O perfil dos 3 professores da UFS tem como concentração de formação a área de 

design. A média do tempo de serviço como professor universitário está entre 2 (dois) e 1 (um) 

ano neste curso.  1(um) dos entrevistados possui doutorado – professor efetivo, portanto 

dedicação exclusiva e, 2 (dois) são especialistas com experiência no exercício profissional do 

design gráfico.  

O perfil dos 3 (três) professores da UNIT tem como concentração de formação 1(um) 

tem formação em Educação Artística e 2 (dois) em Design Gráfico. A média do tempo de 

serviço como professor universitário está entre 7 (sete) e 11 (onze) anos neste curso. 2 (dois) 

dos entrevistados possuem mestrado e 1 (um) é especialista. Os 3 (três) professores da UNIT 

declararam ter experiência profissional como designer gráfico e trabalharem 

concomitantemente na área juntamente com o exercício da docência universitária. 

Dos 6 (seis) sujeitos vinculados à UFS a pesquisa foi realizada com a amostra de 3 

(três) discentes/egressos. Todos eles foram entrevistados em seus locais de trabalho. Vale 

assinalar que todos os 3 discentes/egressos trabalham numa mesma empresa: uma empresa 

pública do ramo educacional no setor editorial. Entretanto esses discentes/egressos não são 

funcionários públicos pois são contratados por empresas terceirizadas de recursos humanos. 

Embora todos exerçam atividades relacionadas ao design gráfico os cargos registrados nas 

respectivas Carteiras de Trabalho dos entrevistados são de Diagramador, Editor Eletrônico ou 

Técnico de Informática Nível 1. Todos recebem entre 1 (um) a 2 (dois) salários mínimos e a 

média de tempo de exercício profissional na área é de 1 (um) a 3 (três) anos. Todos 
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declararam que estão satisfeitos com a área que os absorveu, que é do design editorial e 

pretendem dar continuidade aos estudos em nível de especialização e mestrado assim que 

tiverem oportunidade para isto. Afirmaram que buscam se atualizar na área de design através 

da internet e participação em eventos e leituras em revistas e bibliografia especializadas. Os 3 

(três) entrevistados cursaram o nível médio em escolas públicas, possuem computadores em 

suas residências, 2 (dois) moram sozinhos e 1 (um) mora com familiares, nenhum deles é 

casado ou tem filhos.  

Ainda no caso da Universidade Federal de Sergipe 2 (dois) dos 3 (três) 

discentes/egressos são provenientes de cidades do interior do Estado. Dois (2) são do sexo 

feminino e 1 (um) do sexo masculino. Os 3 (três) discentes/egressos declararam considerar o 

curso de design gráfico como uma oportunidade de adentrar ao ensino superior em área onde 

encontram afinidades e “uma certa facilidade” já que afirmaram possuir habilidades com 

desenho. Por se tratar da primeira turma de vestibulandos, na época da escolha do curso, ainda 

não havia referências de terceiros sobre o curso. Na UFS a média de idade é de 24 a 30 anos. 

Os entrevistados declararam que quando adentraram ao curso não sabiam muito bem como 

poderiam conduzir suas carreiras, mas acreditavam que seriam absorvidos por agências de 

propaganda e gráficas ou editoras. 

Dos 32 (trinta e dois) egressos formados pela UNIT a pesquisa foi realizada com 6 

sujeitos, sendo que: 3 (três) foram entrevistados em seus locais de trabalho: 1 (um) no 

Departamento de Tecnologia de Informação de empresa privada de educação, 1 (um) em uma 

empresa privada que presta serviços de mídia digital e, 1 (um) funcionário em empresa 

pública no setor de assessoria de comunicação. Os outros 3 (três) egressos que responderam 

por e-mail 1 (um) em uma instituição sem fins lucrativos no departamento de assessoria de 

comunicação; 1 (um) se encontrava em empresa do ramo de educação no departamento de 

arquivo de imagens e, 1 (um) em uma empresa de design. Dos 6 (seis) egressos 4 (quatro) são 

do sexo masculino e 2 (dois) do sexo feminino. Os 6 (seis) entrevistados todos cursaram o 

nível médio em escolas particulares possuem computadores em suas residências e ainda 

moram com familiares, nenhum deles é casado ou tem filhos. Todos tiveram o curso de design 

gráfico como sua primeira graduação e também sua primeira opção no vestibular. A média de 

idade está em torno de 24 a 29 anos. Estes indivíduos consideram que se identificam com o 

curso por julgarem ter aptidão para o desenho e para as tecnologias digitais. Declararam que o 

modo de aproximação com o curso se deu através do contato com ex-estudantes da UNIT que, 

por vezes, são da mesma família. Todos afirmaram que não tinham uma visão clara do que 

esperar da atuação na vida profissional, mas como os entrevistados da outra IES, indicaram as 
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gráficas, editoras e agências de propaganda da cidade como possibilidades de colocação 

profissional. 

Foram entrevistados 3 (três) sujeitos no grupo de empregadores. Os perfis refletiram a 

diversidade das áreas em que os egressos dos cursos de designer gráfico foram absorvidos. 

Como se pôde registrar vai desde instituições públicas nas áreas: editorial e de secretaria de 

estado; na iniciativa privada: tecnologias educacionais para ensino a distância; arquivos de 

imagens; projetos gráficos e mídias digitais. De maneira geral os empregadores buscaram a 

contratação deste tipo de profissional devido à necessidade de melhorar a qualidade dos 

serviços prestados nas suas empresas e/ou departamentos. Remuneram entre 1 (um) a 2 (dois) 

salários mínimos e não oferecem plano de carreira nesta categoria de função.  

Conforme Gamboa (2007) a pesquisa qualitativa pode ser baseada em pequenas 

amostras, desde que estas proporcionem a compreensão do contexto do problema que está em 

relevância no caso estudado. Assim consideramos que o volume de informações adquiridas 

foi bastante significativo. O nível de qualidade dos dados registrados mais os critérios de 

análise formaram uma base confiável de conteúdo para se chegar até as tendências que 

norteiam esta área profissional na região pesquisada.  



102 
 

 

CAPÍTULO 4: UMA VISÃO TRÍADE PARA A DISCUSSÃO DA FORMAÇÃO 

SUPERIOR DO DESIGN GRÁFICO EM ARACAJU 

 

 

Este capítulo contém a tríade de análises, ou seja, os três vértices da pesquisa: o perfil 

profissiográfico na formação universitária – na voz dos coordenadores (grupo 1) e professores 

(grupo 2) das duas IES investigadas; a verificação da utilização dos conteúdos apreendidos na 

universidade – na voz dos egressos (grupo 3) das duas IES investigadas e, a aplicação das 

competências no mercado de trabalho – na voz dos empregadores (grupo 4), sempre 

considerando o contexto da cidade de Aracaju/SE. 

A palavra tríade pode apresentar de forma lúdica o que se pretendeu com a pesquisa já 

que, no contexto musical uma tríade se refere ao som produzido por duas ou mais notas 

tocadas simultaneamente. Este conjunto de notas musicais é que estruturam a formação de um 

acorde. Os acordes são formados a partir da nota mais grave, onde são acrescentadas as outras 

notas constituintes, por isso, um acorde deve ser lido partindo da nota mais grave para a nota 

mais aguda. A formação dos acordes, bem como a formação das escalas
30

, está intimamente 

ligada com harmonia e o ritmo que se imprimi em uma determinada música. 

Com isto, metaforicamente, o resultado da pesquisa será conjugado por uma tríade 

formada por grupos de sujeitos que juntos e uníssonos - como um acorde de várias vozes - 

deverão compor um arranjo musical muito específico e original.  

Durante as entrevistas foram identificados alguns aspectos recorrentes que 

perpassavam o discurso dos sujeitos investigados, a saber: a necessidade da ação 

interdisciplinar como inerente à cultura do projeto/prática do projeto e os desdobramentos da 

ação social do profissional de design gráfico; a exigência de competências relacionadas à 

criatividade e inovação e o uso das tecnologias digitais na prática profissional. Estes aspectos 

foram considerados para esta pesquisa como as competências que relacionam a formação no 

ensino superior de Design gráfico e a inserção deste profissional no mercado de trabalho 

local, logo os mesmos foram utilizados como base para as análises.   

  Para apresentar as percepções externadas na voz dos grupos de sujeitos este pesquisa 

organizou a tríade de análise em três subtópicos: 

No subtópico 4.1 se concentram as falas dos professores e coordenadores dos cursos 

de Design Gráfico das duas IES de forma sequenciada: primeiro a UFS e depois a UNIT/SE, 

                                                 
30

Em solfejo (exercício de cantar os intervalos musicais) as sílabas para representar as notas, de 
quaisquer escalas, são: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, 
Lá, Lá sustenido Si. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Solfejo
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respectivamente nos itens 4.1.1 e 4.1.2. As entrevistas seguiram um roteiro de perguntas que 

atendeu ao objetivo dos três eixos temáticos, já explicitados no capítulo 3 (ver Anexos A, B, 

C e D). Estes levantamentos serviram para demonstrar o perfil profissiográfico formado pelas 

universidades de Aracaju/SE nos seus cursos de Design Gráfico e, por conta disso as análises 

sobre os projetos pedagógicos articulados às entrevistas com coordenadores e professores das 

disciplinas que compõem o núcleo profissionalizante do curso. 

No subtópico 4.2 aparecem as falas dos egressos sobre a ênfase de determinados 

conteúdos e conhecimentos apreendidos durante o processo de formação na universidade e 

suas relações com as atividades vivenciadas no cotidiano de trabalho, também pela ordem: 

primeiro o grupo discentes/ egressos
31

 da UFS e depois o grupo de egressos da UNIT/SE. As 

falas dos egressos que atuam profissionalmente no mercado de trabalho local revelaram suas 

percepções sobre a formação que obtiveram nas referidas IES. 

E, no subtópico 4.3 se apresentam as falas do empregadores/empresários trazem os 

apontamentos sobre as demandas de atuação no mercado de trabalho para o Designer gráfico 

em Aracaju/SE. Na voz dos empregadores foi possível reconhecer o que diz o mercado de 

trabalho local quanto à formação que eles trazem da universidade. 

 

 

4.1 A percepção dos coordenadores e professores sobre a formação do profissional de 

Design Gráfico e o perfil profissiográfico nos Projetos Pedagógicos dos cursos UFS e 

UNIT/SE 

 

A seguir apresentamos o perfil profissiográfico pretendido e declarado pelas duas IES 

que foram analisados pela ordem UFS e, depois UNIT/SE. Para dar suporte a análise 

recorreu-se aos estudos teóricos sobre a prática projetual do designer como também aos 

respectivos Projetos Pedagógicos de Curso – UFS e UNIT, onde se buscou verificar e discutir 

quais competências foram valorizadas na formação do discente a partir das vozes do 

coordenador de curso, como também, dos professores responsáveis pelas disciplinas do 

núcleo profissionalizante.  

 

 

                                                 
31

 Conforme explicado anteriormente - são discentes formandos com previsão de conclusão do curso 
para 2015, mas para esta pesquisa serão, também, denominados como egressos. 
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4.1.1.  O perfil profissiográfico formado pela UFS um gestor com 

preocupações sociais com competências gerencial e criativa para o exercício da 

profissão.  

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Design Gráfico da UFS, este 

declara que pretende formar profissionais que estejam atentos às questões sociais e aos 

problemas enfrentados pela comunidade local.  

 

O perfil desejado desse formando, portanto, é o Designer capaz de produzir 

soluções projetuais que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, 

culturais e tecnológicas de forma contextualizada, observando o ajustamento 

histórico e os traços culturais e de seu desenvolvimento nas comunidades. 

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 

2009, p. 06) 

 

Aqui se pode reconhecer que no perfil profissiográfico afirmado pela UFS os fatores 

humanos levados em conta na prática projetual são frequentemente mencionados. Estes 

fatores humanos tratam do ajustamento histórico e dos traços culturais que devem assegurar a 

solução do Design, para uma determinada comunidade. São eles os estudos ergonômicos – 

que contribuem para o projeto e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, ambientes e 

sistemas, a fim de torná-los compatíveis com as necessidades, habilidades e limitações das 

pessoas e, a percepção cognitiva – que se refere ao nível de conhecimento de quem vai 

usufruir do projeto. 

Na visão da coordenação do curso o perfil profissiográfico que a UFS pretende vai ao 

encontro de ideais que buscam efetivamente contribuir com a sociedade local:  

 

[...] está escrito no PPC esse vínculo com a contribuição à sociedade. É 

muito claro o vínculo até na reformulação do currículo a gente colocou 

disciplinas que tivesse este vínculo com o pensamento da tecnologia social 

do que é possível de se trabalhar com gestão do design então o foco lá da 

formação do curso de Design ele sai um pouco desse perfil mais técnico 

mesmo de capacitar com o uso software ou o uso de tecnologias e se detém 

mais no perfil de um gestor de um pesquisador de um formado que vai ter 

condições de pensar, por exemplo, em como adaptar uma tecnologia social, 

como adaptar e reconhecer as contribuições da sociedade né então essa coisa 

da moeda de troca, essa troca entre o Design e a sociedade e a sociedade e o 

Design [...] essa troca mesmo. (ENTREVISTA COORDENADOR DO 

CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 2013) 

 

Nesta perspectiva, para se construir o perfil profissiográfico desejado, a sociedade esta 

sendo considerada como um espaço de construção do conhecimento. Um espaço que 

apresenta problemas específicos. Problemas que, muitas vezes, estão sendo resolvidos de 
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modo precário ou até intuitivo e sem o devido planejamento. Aqui a figura do Designer 

assume um papel social que está muito próximo à inovação tecnológica, seja no sentido de 

melhoramento ou até inserção de um novo processo.  

 

Por escolha temos focado na relação que existe entre conhecimento comum e 

conhecimento especializado do ambiente acadêmico então quando se pensa 

em tecnologia social e inovação tecnológica, quando se pensa em projetos 

colaborativos a gente fica de frente com dois universos de conhecimentos. 

Um universo de conhecimento que tem alimentado o Design desde a sua 

criação que é a criatividade, mas principalmente da criatividade que é 

mobilizada pela cidade né... Então a tecnologia social, o Design social o 

etnodesign vão se fazer presentes e a problemática tem sido esta e gente tem 

feito uma eleição até pelo caráter público da universidade de ter também um 

vinculação com a satisfação da solução de problemas locais digamos assim 

então quando se pensa em desenvolver qualquer problema de Design se entra 

em choque com o saber local. [...] Então às vezes é um aluno que tem uma 

ideia um insight com base em uma experiência dele local e esta experiência 

vem para a sala de aula e toma corpo com o conhecimento acadêmico, mas 

sempre com o cuidado de não hierarquizar estes dois universos. E o que a 

gente imagina que seja o perfil do curso passa por aí. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Quando o Design consegue melhorar a qualidade de vida produtiva, recreativa ou 

educativa entre outras, costuma-se reconhecê-lo dentro de uma especialidade que é a gestão 

do design. Capacitar um estudante nesta categoria de atividade é um procedimento que requer 

uma parceria entre universidades e os setores produtivos. A gestão do design aborda fatores 

socioculturais, ambientais, mercadológicos, econômicos, comportamentais sem deixar de 

levar em conta o estado da arte da tecnologia e o contexto histórico. De acordo com a 

coordenação algumas ações estão sendo propostas e outras já efetivadas:  

 

Por isso é interessante o grupo de pesquisa de Design e Cultura, é 

interessante essas pesquisas que estão sendo feitas a partir já da extensão e 

dos trabalhos de conclusão de curso sempre vinculados ao trabalho deles às 

comunidades e aos perfis de cada grupo. (ENTREVISTA COORDENADOR 

DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 2013)  

 

 

Em se tratando de pesquisa e extensão para tentar minimizar a distância entre 

universidade e comunidade o Curso de Design Gráfico da UFS abriu dois registros de projetos 

no PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica estando, também, seus 

grupos de pesquisa vinculados ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico: além do envolvimento dos professores registramos quatro discentes bolsistas e 

seis discentes voluntários. Um dos projetos denomina-se “Estudos dos impactos dos objetos 
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de feitio tecnológicos nas práticas religiosas” e o outro “Desenvolvimento de interpretação do 

patrimônio dos ex-votos”  

 
[...] então a gente tem pensado em colocar o Design a serviço do 

desenvolvimento humano e ao mesmo tempo utilizar esse capital digamos 

assim intelectual dos alunos e, principalmente do mundo que eles vêm que 

eles convivem, como um componente importante na formação deles. Então 

pensar um Design que ao mesmo tempo seja utilitário que tenha um poder de 

agregar culturalmente o produto ou serviço que seja produzido, mas ao 

mesmo tempo estabeleça um vínculo entre a formação e as realidades locais. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Na visão do professor este vínculo da universidade com a comunidade requer uma 

participação mais intelectual e gerencial do designer no mercado. Sendo assim abre-se a 

possibilidade para a atuação do designer como um profissional liberal, já que, a formação 

oferecida pela UFS pretende prever a inclusão deste profissional como empregado, mas 

também como consultor.  

Desta forma, para a UFS o mercado de trabalho sergipano poderá absorver seus 

profissionais como autônomos, isto é, profissionais liberais ou aproveitá-los em postos de 

trabalho dentro de suas estruturas organizacionais.  

 
Duas reflexões completamente diferentes então quando ele (profissional) se 

pensa como empregado como alguém que vai ser formalmente contratado 

como profissional com carteira de trabalho com tudo ele necessariamente 

tem que fazer reflexões sobre o que é modo de trabalho formalizado e dentro 

das leis trabalhistas que a gente conhece e agente sabe que esta opção ela é 

muito restrita ela tem digamos assim um plano de carreira muito limitada, o 

designer vai ficar a mercê do desenvolvimento tecnológico e mercadológico 

da cidade, por exemplo, onde ele está, mas por outro lado ao pensar sobre o 

ponto de vista empreendedor ele também tem outra consequência muito 

grande que é ter que gerir a si próprio; como um produto, como uma 

instituição. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Europa, mas no Brasil ainda não se vê com tanta frequência. A consultoria esta mais 

ligada Este tipo de visão sobre o mercado para o profissional de design gráfico já ocorre nos 

Estados Unidos e na à atuação de alguns escritórios de design que passaram de fornecedores 

de arte-final para fornecedores de ideias e soluções coorporativas. Nesses casos os escritórios 

de design oferecem a seus clientes serviços de estratégia e posicionamento. Com isto 

desenvolver uma marca não se restringirá no desenho de um logotipo ou símbolo, mas sim em 

construir uma identidade.  
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Quando se trata de ressaltar alguma competência durante o processo de formação 

superior o coordenador do curso da UFS afirma, mais uma vez, que capacidade gerencial é 

uma tônica muito recorrente nos conteúdos ministrados: 

 

A tecnologia quando eu digo essa coisa do software, da representação do 3 

D, a gente percebe que não é uma vocação da UFS pelo menos do curso de 

Design na UFS e, a gente também percebe pela própria vocação dos 

professores e do que é uma universidade pública. Seria muito lógico e 

factível se vincular uma proposta desse gênero: de se formar um perfil 

vinculado à gestão e à pesquisa, vinculada à tecnologia social. Então, por 

isso, eu acho que é um perfil muito coerente para o curso neste aspecto de 

pensar a tecnologia social é de pensar na gestão... (ENTREVISTA 

COORDENADOR DO CURSO DE DESIGN GRÁFICO/UFS, 2013) 
 

A Gestão do design é uma especialidade relacionada com a utilização do Design nas 

decisões estratégicas da empresa. A Gestão do design tem em suas atividades na empresa a 

responsabilidade de identificar a segmentação de público e o posicionamento mercadológico 

do negócio. A Gestão do design é, como o próprio nome diz, uma atividade gerencial que 

precisa avaliar os objetivos da administração da empresa e, quando necessário, fazer 

propostas de mudanças de objetivos caso estes estejam influenciando de forma negativa a 

inserção do Design na cultura organizacional.   

Quando a Gestão do design não é exercida como consultoria ela vai ser encontrada 

com mais frequência em grandes empresas ou multinacionais porque estas já oferecem em 

seus quadros funcionais a figura do gestor de design que vai participar da construção da 

identidade da empresa e contribuir para planejar um produto e/ou serviço original. Desta 

forma a gestão do design estaria muito mais próxima da inovação.  

Autores como Bonsiepe (1997), Niemeyer (1999), Escorel (2000), Manzini e Celaschi 

(2008), De Moraes e Krucken (2010), que associam o Design à cultura e ao desenvolvimento 

tecnológico a forma de atuação do designer não se restringe ao conteúdo e comunicação 

visual, mas abrange também a inclusão e a formação de uma comunidade ou grupo de 

pessoas. Isso só acontece quando o designer se envolve no planejamento e nas estratégias das 

empresas no nível social e gerencial. Significa afirmar que a atuação do designer além de 

gerar fonte de renda para as instituições, pode também melhorar a qualidade de vida de parte 

da população de forma inovadora e criativa, preservando sua identidade. 

Falar em inovação no âmbito acadêmico é falar em pesquisa na universidade. 

Infelizmente a pesquisa na área de Design no Estado de Sergipe encontra-se muito incipiente 

e reservada aos projetos de TCC dos cursos e aos projetos dos grupos de pesquisa. Alguns 

eventos, que tratam do tema Design e sua promoção na comunidade local, têm sido realizados 
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pelas duas instituições de ensino superior. Ressaltamos na UFS a atividade “Café com 

Design” e na UNIT as semanas de curso que hoje se encontra na sua décima segunda edição. 

Estes eventos procuram trazer à tona questões referentes da área com mesas redonda, 

palestrantes de outras localidades para discutir com a comunidade estudantil e também com a 

comunidade externa, visto que são eventos abertos e divulgados na mídia local. 

 

Inclusive depois eu descobri que tinha alunos que vieram pro evento e foram 

meus futuros alunos na graduação [...] que entenderam mais, acho que 

tiraram as dúvidas e vieram e se matricularam no curso. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UFS C, 2014) 

 

Podemos reconhecer que os eventos fazem um duplo papel ao mesmo tempo em que 

esclarece a comunidade da sua função contribui para a disseminação da inovação que ocorre 

na área. Vale ressaltar a importância do P&D - Congresso Brasileiro de Pesquisa e 

Desenvolvimento em Design com o apoio da de CNPq e CAPES; da Bienal Brasileira de 

Design – que é um evento cultural que contempla exposições, seminários, ações educativas e 

ações paralelas; da SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação que promove o 

Congresso internacional de Design da Informação todos os anos; do Pixel Show que é 

um evento de Design, criatividade e tendência entre outros que acontecem em todo o Brasil. 

Bonsiepe (1997) afirma que o Design não tem pretensão de ser uma ciência. A 

inserção de teorias (Teoria dos Conjuntos, Teoria da Tomada de Decisões, Teoria dos 

Sistemas, Teoria da Informação), métodos da ergonomia, psicanálise e da psicologia e 

metodologias foi uma tendência acentuada na década de 60 com o intuito de separar o Design 

da esfera das artes e de aproximá-lo da ciência, aperfeiçoar as atividades e de conferir-lhe 

maior rigor técnico e metodológico. Bonsiepe ainda reconhece que além da importância das 

pesquisas de base científica, as políticas públicas se revelam como fator imprescindível para a 

compreensão do Design como uma área de inovação tecnológica. 

 

As autoridades que se ocupam da política-científica e tecnológica só em 

casos excepcionais reconhecem que ciência, tecnologia e Design constituem 

um sistema, e que sem Design as metas desta política não podem ser 

alcançadas. (BONSIEPE, 1997, p. 34) 

  
Para Bonsiepe (1997) ciência, tecnologia e Design possuem diferentes e autônomos 

campos com tradições próprias, níveis de qualidade, contexto institucional, práticas 

profissionais e discursos que lhes são peculiares. Enquanto a ciência busca objetivos de 

inovação cognitiva, a tecnologia busca a inovação operativa e o Design a busca inovação 

sociocultural. Enquanto a ciência tem em seu discurso dominante afirmações, a tecnologia 
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apresenta instruções e o Design juízos. Nos critérios de sucesso a ciência busca o aceite das 

autoridades, a tecnologia a viabilidade técnica e o Design a satisfação do ser humano. 

Vendo a necessidade de desenvolver políticas e ações públicas tendo o Design como 

agente transformador da sociedade um grupo de associações se uniu para criar o CBrD - 

Coletivo Brasil Design que começou suas atividades oficialmente em 28 de janeiro de 2015. 

Participam da entidade CBrD as associações ABEST - Associação Brasileira de Estilistas; 

ABEPEM - Associação Brasileira de Estudos e Pesquisa em Moda; ABEDESIGN - 

Associação Brasileira de Empresas de Design; ABD - Associação Brasileira de Designers de 

Interiores;  ADG Brasil - Associação dos Designers Gráficos do Brasil;  ADP - Associação 

dos Designers de Produto e SBDI - Sociedade Brasileira de Design da Informação. O 

resultado desta iniciativa só poderá ser avaliado daqui algum tempo. 

Um perfil profissiográfico que oferece ênfase na atuação gerencial e na contribuição 

social do Design como o declarado pela UFS requer um contexto de mercado amadurecido e 

que tenha conhecimento das potencialidades do Design como foram expostas na teoria.  

Tanto a promoção do Design como as políticas públicas direcionadas a ele são fatores 

importantes de valorização e de reconhecimento de uma formação que privilegia a ação social 

dos futuros designers. 

 

Para operar na economia social e promover a inovação social, o próximo 

Design deve deixar claro (tanto dentro quanto fora da comunidade do 

Design) que seu campo de competência é mais amplo do que aquele que 

tradicionalmente tem sido considerado. Em particular ele inclui serviços e 

redes colaborativas. (MANZINI, CELASCHI, 2010, p. XI) 

 

Para que o designer gráfico possa ser considerado um agente de mudança social, como 

proposto no projeto pedagógico do curso de Design Gráfico da UFS a mesma assumiu um 

papel de extrema importância tanto formativo como de articuladora com a sociedade. Com 

isto é preciso reconhecer nos serviços o principal campo de ação do designer gráfico e, 

também ver a sociedade a partir da mais nova e inédita forma de organização que são as redes 

sociais e colaborativas. Mais precisamente a Universidade chama sua própria 

responsabilidade em promover a inovação social pela prática do Design. 

 

Os cursos de Design devem promover a base teórica para atuação 

profissional transformadora, fornecer elementos para uma crítica da 

atividade profissional, ensejar a experimentação e incentivar a pesquisa. 

Assim os alunos estarão aptos e livres para interpretar, controlar, 

experimentar e comunicar e, sim se expressar. (NIEMEYER, 1999, p. 36) 

A seguir a constatação quanto à opção na formatação deste perfil profissiográfico e seu 

reflexo nos conteúdos ministrados nas disciplinas do curso de Design Gráfico da UFS. 



110 
 

 

As disciplinas influenciam sobremaneira na construção do perfil profissiográfico. Seus 

conteúdos resguardam os conhecimentos, habilidades e valores que determinam as 

competências para o exercício profissional. 

Conforme identificado anteriormente o perfil profissiográfico do designer gráfico 

formado na UFS pretende promover a capacidade gestora e seu valor social. Os professores 

entrevistados discorreram sobre suas disciplinas apontando quais conhecimentos e atitudes 

desenvolvem e como estes ensinamentos colaboram para o ingresso do futuro profissional de 

design gráfico no mercado de trabalho. 

 

A disciplina de ergonomia e tecnologia social dão os passos para que a gente 

discuta o próprio mercado de trabalho. Então a discussão sobre o mercado de 

trabalho sob dois pontos de vista primeiro é pensando o design como 

atividade profissional. Então neste caso a gente tem uma dúvida muito 

grande se isso seria uma virtude ou seria um defeito da carreira do design 

uma suposta autonomia ou por ser uma atividade que se apresenta como uma 

atividade empreendedora a gente tem a dificuldade de enxergar o design 

dentro de um perfil de profissional, como eu diria de contratação formal. Isto 

é uma reflexão que a gente tem que fazer qual é o tipo de design que se 

pensa em fazer e qual o tipo de mercado que vai dar empregabilidade ou vai 

aplicar a produção desse design. Então tem dois caminhos de refletir sobre o 

mercado de trabalho com designer como empregado de um lado e refletir o 

mercado de trabalho com o designer como empreendedor do outro. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Pedagogicamente
32

 podemos considerar que a situação de colocar os discentes como 

agente consciente de suas possibilidades no mercado de trabalho é bastante positiva, pois 

colabora para o enfrentamento das consequências. Fazer design gráfico sob a custódia de 

outro profissional (empresa) requer acolher, de certa forma, as condições de produção, de 

resultado e de aceitação do seu próprio trabalho. Por outro lado é preciso pensar que trabalhar 

de maneira autônoma com o Design não é fazer os projetos a seu bel-prazer ou em favor de 

preferências estritamente pessoais. 

 

A meta do Design Gráfico é satisfazer eficaz e esteticamente uma 

comunicação a um público, mais do que efetivar uma expressão pessoal do 

autor, ressaltando que a criatividade deve ser aplaudida e incentivada como 

em qualquer profissão. Como uma série de interpretações é necessariamente 

inerente ao processo de Design, aspectos subjetivos do designer são 

naturalmente expressos em seu trabalho. A sensibilidade, a acuidade na 

solução de projetos pelo designer se desenvolve com o conhecimento, a 

                                                 
32

 O termo pedagogia será tomado aqui no seu sentido estrito e estará designado para indicar 
questões que envolvem a ação do professor sobre o ato de ensinar, visto que, esta pesquisa não se 
aprofunda nestas questões de estudos. 
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crítica e a práxis, e não através do beneplácito solitário ou da indulgência 

fomentada em facções. (NIEMEYER, 1999, p. 36) 

 

Uma boa justificativa capaz de distinguir a prática do Design vem na sequencia da fala 

do professor que nos faz pensar sobre as características da atividade de um designer gráfico: 

 

As minhas disciplinas nos coloca na posição de pesquisador com uma 

cautela e, uma palavra que ilumina a antropologia é relativismo. Então 

relativismo é uma capacidade, uma capacidade que deve ser desenvolvida 

pelo projetista, pelo discente que consiste em procurar fazer diagnósticos que 

levem em conta em o valor, o código, o sentido local disso. Implica também 

em ouvir o cliente o usuário de uma maneira de ele não ficar fechado na 

percepção que ele tem como acadêmico e, principalmente na própria visão 

de um mundo dele. Então uma competência que eu acredito que seja 

importante que a gente tentar cultivar é a de relativizar. É a de poder 

desenvolver a capacidade de pensar o projeto com base em quem usa o 

projeto de quem precisa do projeto e, não simplesmente o projeto como um 

espaço de projeção de valores pessoais, de estética
33

, de ideias que às vezes 

nem são criativas. Então a criatividade tem que vir numa medida do ponto de 

vista do usuário, do ponto de vista do público, da identidade cultural para 

iluminar o projeto então esta seria uma capacidade. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Fica visível a necessidade que o docente tem de expressar de forma bastante clara o 

campo de ação do profissional do Design, sabendo-se que é bastante comum encontrar 

interpretações simplistas sobre a forma de atuar no mercado.  

 

Um mal entendido amplamente difundido associa o design industrial ao 

campo das artes ou das artes aplicadas. Porém existem diferenças 

fundamentais entre esses dois domínios. Na interpretação do designer como 

artista torna-se difícil preparar profissionais com as ferramentas projetuais e 

atitudes para comunicar-se com outros setores. (BONSIEPE, 1997, p. 65) 

 

Os próprios discentes trazem ideias equivocadas do que é Design quando ingressam no 

curso de Design Gráfico da UFS. Resguardando as poucas exceções, conforme os 

depoimentos dos Professores UFS B e C, alguns discentes associam Design a desenho e 

chegam a se assustar com a quantidade de carga teórica das disciplinas. 

O mercado de Aracaju ainda demonstra sua falta de conhecimento em relação às 

atividades do profissional de Design Gráfico. O Professor UFS C (2014), que também atua 

como profissional de design gráfico, falou sobre sua experiência no mercado local. 

                                                 
33

 O termo estética neste estudo será utilizado conforme explica Villas-Boas (2009) indicando aquilo que o 

observador efetivamente vê no layout (imagens, letras, cores etc.) e o termo técnica referindo-se àquilo que ele 

não vê (ou tende a ignorar), mas que está por trás da organização de tais elementos estéticos. A estas duas ordens 

de grandeza diferentes – embora interdependentes – dei os nomes de elementos estético-formais e elementos 

técnico-formais (à parte a natural estranheza da combinação entre forma e estética, que a princípio parece 

redundante). 

 



112 
 

 

O mercado pensa que o design não entende das questões de comunicação de 

planejamento. É um preconceito velado: exclusão de reuniões que tratam das 

estratégias da empresa. Mas eu digo aos alunos como eu fiz. Onde eu 

trabalhei eu buscava mostrar através as minhas ações. É preciso ter coragem 

para exprimir suas opiniões e ainda por cima defende-las. Mas é preciso 

mostrar que designer que tem opinião e agindo, praticando, fazendo o design 

é que o designer vai se firmar. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS C, 2014) 

 

Os Professores UFS elencaram como campos de atuação as agências de comunicação 

e propaganda, as gráficas e editoras como sendo os principais destinos de trabalho para os 

futuros profissionais de Design Gráfico em Aracaju.  

Quando questionado sobre as exigências do mercado local para profissional de Design 

Gráfico o Professor UFS C (2014) preferiu falar em demanda, acreditando que o mercado não 

tem exigências já que não sabe muito bem do que trata essa área de estudos: 

 

Ao invés de exigência prefiro falar em demanda. O que há de trabalho aqui 

em alguma medida acaba sendo atendido pela publicidade, pelas agências de 

publicidade o design ele ainda esteja construindo... Talvez pela falta de 

regulamentação é uma dificuldade [...] eu acredito que as demandas locais 

estejam vinculadas mesmo a produção gráfica de um lado, de peças gráficas 

e digitais e não estaria além disso não. Quando a gente cai no Design Gráfico 

quem faz a absorção desse profissional são as agências de publicidade e 

marketing os próprios escritórios de design e tem também a área de 

multimídia onde está ocorrendo um desenvolvimento muito grande aqui. 

Então quem é designer e teve um pouco de programação de desenvolvimento 

de aplicativos pode ter uma perspectiva maior de empregabilidade o que é 

um fato global não é somente local. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS A, 

2014) 

 

Já o Professor UFS B (2014) preferiu alertar sobre o pragmatismo do Design nas 

empresas. Quando a competição e a luta pela sobrevivência das empresas ficam cada vez mais 

acirradas o design passa a ser utilizado de maneira imediatista, pois há grande cobrança de 

prazos e emergências na solicitação das atividades do designer gráfico: 

 

O problema maior é eles terem base teórica né assim... O mercado eles 

pedem muita velocidade no processo. Que você seja muito rápido e que não 

pense muito, sendo que a profissão a gente sabe que é preciso parar pensar 

para projetar né. Então a gente tenta trabalhar bastante isso neles e mostrar 

que quanto mais conteúdo eles tem esse processo se torna mais rápido então 

eles vão conseguir mesmo com velocidade que o mercado pede e fazer 

trabalhos bons... Pelo menos é um problema que meus alunos mais 

reclamavam principalmente os alunos de estágio, eles reclamavam muito 

isso: da pressa deles (empregadores) querem tudo ‘para ontem’ e que eles 

(alunos) ficavam meio que sem poder fugir da cópia. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

Neste ponto podemos situar o destaque dado aos conteúdos ministrados pela UFS e a 

visão de mercado de trabalho de Aracaju. [...] o que os alunos comentam é a exigência do 
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conhecimento de softwares, como se isso fosse o principal. O que mais exigem é que designer 

gráfico seja criativo e que saiba lidar com alguns tipos de softwares como Illustrator, Corel 

Draw, Photoshop e vai... (ENTREVISTA PROFESSOR UFS C, 2014) 

 

É sabido que na Instituição Federal, o curso de design gráfico aborda muito 

mais a teoria do que prática, mesmo havendo o investimento na criação de 

laboratórios de informática [...] mas ainda ao comparar as grades de ensino 

da UNIT e da Universidade Federal, a gente percebe que aqui existe esta 

abordagem mais teorizada. E aí nas disciplinas de computação gráfica os 

alunos ficavam dizendo – professor como é que eu vou aprender Photoshop, 

Ilustrador, 3 D etc. se o curso não tem todas estas disciplinas por período - 

como vou fazer no mercado de trabalho? Eu dizia tudo bem o curso tem esta 

característica... é possível buscar fora alguns cursos rápidos de ferramentas e 

as vezes nem é preciso gastar dinheiro com isso... vai atrás de tutoriais na 

internet. Não vou mentir pra você o mercado pede que no mínimo o designer 

gráfico saiba lidar com essas ferramentas. Acho que nosso mercado pede 

porque tem a característica de solicitar que o design seja um técnico... tem 

esta abordagem de operador de computador e os caras reduzem nossa função 

a isto. Os caras que eu digo são os fornecedores de sinalização por exemplo. 

Aí eles reduzem muito o design gráfico a um cara que está na frente do 

computador recortando, desenhando, ‘vetorizando’ coisas e mandando 

imprimir. E Design gráfico não é isso. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS 

C, 2014) 

 

Notamos aqui que o professor se refere ao risco de banalização pela qual a profissão 

tem passado ultimamente em consequência da informatização da atividade do design gráfico. 

Esse contexto do mercado apontado acima revela, também, a oportunidade da inserção de 

pessoas como pouca ou nenhuma formação na área de Design e que se utilizam dos recursos 

da computação gráfica em conjunto com a cópia ou repetições de soluções feitas por outros 

designers. 

 

Os sobrinhos
34

, assim produzem uma profusão de logotipos, logomarcas e 

layouts editoriais calcados em templates e clip-arts ou copiados de trabalhos 

executados segundo a metodologia projetual, entregues ao cliente por preços 

bastante baixos, com extrema rapidez e com alta qualidade de acabamento 

que os softwares e hardwares oferecem. (VILAS BOAS, 1999, p. 37) 

 

O fato dos avanços tecnológicos terem chegado ao Brasil na década de 90 teve um 

resultado inverso do que o esperado: ao invés de ser libertador da criatividade e da economia 

de tempo com questões técnicas antes feitas manualmente tornou-se traumático:  

 

O computador afetou todas as práticas do Design. A identidade profissional 

do designer gráfico se iniciou num tempo em que o processo conceitual de 

                                                 
34

 São pessoas que aspiram ser profissionais de design gráfico com pouca ou nenhuma formação na 
área e pesam que por dominar os softwares também entendam da tradição, dos conceitos e dos 
cânones do design. 
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layout e da forma eram separados da composição tipográfica e da produção 

da impressão. No entanto a tecnologia agora disponível reúne estas duas 

atividades. (NIEMEYER, 1999, p.34) 

 

Entendemos aqui a preocupação dos docentes da UFS em não deixar a prática do 

design ser contaminada pelas facilidades da tecnologia já que foi constatada a prática docente 

de desfocar a importância dos recursos tecnológicos e direcionar a atenção para as 

preocupações com o conceito do projeto: 

 

Uma das vertentes que tem lá dentro da UFS no curso do design gráfico é 

você trabalhar sempre esta questão do teórico e da prática e ligando sempre a 

disciplina a realidade do mercado. Na matéria de Metodologia Visual nós 

abordamos toda questão da composição da linguagem da sintaxe visual. Hoje 

trabalho muito Donis A. Dondis: equilíbrio, tensão e tal, então eu sempre 

trabalho com eles a questão dos significados pra que eles entendam que ali 

eles estão tendo a teoria de como você vai dar suporte e sentido ao seu 

projeto. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

O Professor UFS B (2014) demonstra acreditar na ênfase dada ao conteúdo como 

superação das preocupações formais relativas ao design, alegando que, o interesse e o 

desenvolvimento do design que parte somente de experimentações digitais logo se esgota 

havendo a necessidade que renascer o interesse pela imagem e pela construção de sentido. 

O Professor UFS C (2014) mostra sua visão do mercado local apontando para as 

dificuldades de inserção do futuro profissional de Design Gráfico devido à restrição de oferta 

e aos poucos postos de trabalho que são disputados juntamente com os publicitários, mas 

também remete a oportunidades associativas para promover o Design na cidade. 

 

Sim o mercado daqui de Sergipe a gente não pode nem pensar porque a 

aplicação, digamos, técnica do design se dá em Aracaju então fora de 

Aracaju é muito difícil a gente ver de maneira ideal até pela concorrência 

com os profissionais que não são formados atuando na área. Aqui na cidade 

de Aracaju eu vejo que as empresas ligadas a publicidade, marketing, redes 

sociais elas tem absorvido uma parte dessa oportunidade de mão-de-obra, 

mas por outro lado eu vejo também que tem um diálogo que não aconteceu 

com as grandes empresas daqui. Eu acho que o diálogo que deveria 

acontecer com a comunidade com as outras instituições de ensino ou que 

consumam design ou que sejam produtoras adjacentes do design elas ainda 

não se deu. Então a gente sabe que tem a possibilidade de desenvolver 

projetos em associação com empresas com capital provado com a demanda 

privada que é um espaço que ainda não foi conquistado isso no ponto do 

design mais amplo. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Com isto a citação de Bonsiepe (1999, p. 71) ainda é válida quando o teórico diz que: 

“O design como fenômeno sociocultural não chegou ainda ocupar um espaço de destaque e 

não constitui uma preocupação explícita na gestão das empresas.”   
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Vemos que ainda é muito forte a tendência ao um enfoque morfológico no processo do 

Design Gráfico, isto é, no aspecto do desenho que representa o objeto que se pretende 

reproduzir segundo uma determinada perspectiva: 

 

É notório que o debate do design industrial não surgiu – como se podia supor 

– dentro da indústria, mas sim fora dela, estimulado por um pequeno grupo 

de pessoas exógenas ao sistema produtivo: membros da vanguarda das artes 

visuais e da arquitetura. Esta tendência de um enfoque morfológico da 

produção provocou mais tarde dificuldades, quando se tratou de integrar o 

design na indústria, onde dominam outros discursos: viabilidade técnica de 

produção, custos, controle de qualidade, marketing, cronograma de trabalho, 

compatibilidade ambiental. (BONSIEPE, 1997, p. 96) 

 

Podemos dizer que para conseguir o diálogo necessário com o mercado onde o 

designer gráfico atua, os conhecimentos advêm de várias fontes de pesquisa e, também, da 

necessidade do profissional trabalhar com outros especialistas. Esta característica é muito 

comum no ambiente projetual do Design Gráfico e podemos denomina-la de trânsito 

interdisciplinar.  Para isso são imperativos dois movimentos: trazer os problemas para serem 

discutidos em sala de aula e levar o discente para verificar as necessidades da sociedade que 

ele participa.  

Desta forma entender que na interdisciplinaridade
35

 segundo alguns autores como 

Freire (1988), Fazenda (1991, 1995, 1997), Morin (1996) e Luck (1998) se tem  no ensino-

aprendizagem uma relação de reciprocidade, de mutualidade, em regime de copropriedade 

que possibilita um diálogo mais criativo entre os vários campos do saber e exige que cada 

disciplina transcenda sua especialidade formando consciência de seus próprios limites para 

acolher as contribuições de outras disciplinas.  Estes mesmos autores advogam que o interesse 

do discente está condicionado às relações sociais do qual fazem parte e essas condições não 

foram escolhidas pelo sujeito, elas são postas mediante ao contexto social.  

 

A tecnologia que agente tem que entender na universidade não é a tecnologia 

que aplica a técnica avançada, mas é principalmente a tecnologia que repete 

a técnica que foi possível ali naquele contexto ali naquele lugar. E ter a 

capacidade de ver algum valor nesse reconhecimento local é quebrar uma 

espécie de preconceito que academicamente a gente carrega de que o único 

conhecimento válido é o conhecimento acadêmico que o conhecimento 

acadêmico, digamos assim, codificado, científico. Então a tecnologia hoje, 

materiais as lógicas de produção, de distribuição, de nominação então 

também a semiótica [...] ela nos faz decodificar de uma outra maneira esses 

                                                 
35

 A partir do termo interdisciplinaridade outros temas como pluri, multi, e trans disciplinaridade passaram a ser 

utilizados para estimular a função das Universidades e demais instituições dedicadas à pesquisa, para torná-las 

mais inovadoras e criativas.  
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signos que são criados pelo grupo; então muitas vezes a solução já esta dada 

é mais uma capacidade de sensibilidade que tem que desenvolver poder para 

enxergar e sintetizar sem precisar transformar em uma outra coisa. 

(PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

Mais do que em outras formas de ensino o ambiente universitário impõe ao professor 

trabalhar pedagogicamente conectado com outras disciplinas para interligar os conteúdos e 

permitir maior interação e troca de conhecimentos entre discentes, disciplinas e problemas 

contextualizados no mercado local. 

Nigel Whiteley (1998. p. 66) convivendo com estudantes, professores e profissionais 

de design de diferentes lugares ao redor do mundo,  identificou alguns modelos em nossa 

profissão, consequência de uma prática de ensino que não é incorreta, mas talvez 

insuficiente ou precária. Sobre o excesso de teorização alertou que se deve tomar cuidado 

porque os alunos  dessas instituições passam por uma grade curricular geralmente muito 

semelhante a dos estudantes de história da arte, pois segundo elas, “o aluno precisa estudar 

‘teoria’, porque a ‘teoria’ informa e explica todos os outros tipos de discurso”. O grande 

problema desse modelo é que, mesmo com uma grande absorção e entendimento de teorias, 

esses futuros designers geralmente são incapazes de relacionar seu conhecimento teórico 

com seu trabalho prático em oficinas ou laboratórios. 

Desta forma cabe à universidade  propor momentos de reflexão devem ser norteados 

por uma concepção teórica que consiga dar suporte aos problemas design gráfico encontrados 

no mercado. 

 

É tentando dividir ao mínimo essas duas categorias teoria e prática tentando 

separar minimamente elas até porque quando a gente pensa em teoria a gente 

pensa como uma formulação verbal da experiência e a experiência vai ser 

acadêmica a partir do momento que ela envolva uma reflexão sobre ela. 

Esses componentes não são inconciliáveis. (ENTREVISTA PROFESSOR 

UFS A, 2014) 

 

Contudo percebemos então a forte presença de afirmações sobre a prática projetual 

interdisciplinar que envolve os conteúdos práticos e teóricos do design e principalmente a 

evidência das áreas de gestão e marketing no planejamento integrado e estratégico do design 

gráfico, configurando um perfil profissional do gestor de Design.  

Isso requer uma reconfiguração do campo de atividades e de pesquisas do Design 

Gráfico, já que, além de criativo, projetista e supervisor de processos de produção, o designer 

estará inserido no sistema integrado e estratégico de planejamento e gestão organizacional no 

amplo espectro das ações sociais e mercadológicas. 
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No que tange as questões mercadológicas, podemos dar o exemplo da venda de 

produtos que não têm qualidade de eficiência ou de atributos físicos, para os quais o apelo da 

sua oferta recai sobre a embalagem, isto é, sob a responsabilidade dos atrativos da 

comunicação visual. Nestes casos o Professor UFS C (2014) destacou a postura ética do 

designer: aceitar ou não fazer um projeto gráfico de embalagem para convencer a compra de 

um produto que não possui eficiência ou que promete mais do que pode oferecer. 

Quanto ao comportamento profissional a curiosidade e a necessidade de aprender 

sempre foram assinaladas pelo Professor UFS B como qualidades pessoais que engrandecem 

o trabalho perante os pares:  

 

Acho que na postura é ser curioso. Acho que isso engrandece demais o 

profissional ser sempre curioso sempre querer saber como tudo se faz como 

se transforma entender do processo não ficar totalmente ligado só ao 

computador... ir buscar como é o processo como é que se chega... Ah eu tô 

querendo pra fazer uma campanha, mas eu não sei qual é o processo de 

criação daquelas peças... Então tentar buscar isso. Alguns esperam que 

designer sejam mais despojados né já assim se for para uma agencia já uma 

empresa pede que você seja mais reservado acho que a pessoa tem de se 

achar não tem um modelo assim... (PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

Para o desempenho profissional proposto pela UFS para o futuro designer gráfico 

foram evidenciados alguns procedimentos didáticos que se aproximam de atividades que 

utilizam o Estudo de Caso como tarefa. De acordo com o Professor UFS C é importante que 

problemas retirados do contexto social local sejam tema e objetivo dos estudos acadêmicos. 

 

Colocar problemas do cotidiano como objetivo do trabalho, ou reproduzir 

uma peça gráfica com todos os detalhamentos técnicos visualizados. Criar 

tipografias para “briefings reais”, projetos de embalagens chegando até a 

finalização de arquivos, sem esquecer do método para organizar pastas, por 

exemplo, no Photoshop, já que muitas pessoas deverão ter acesso ao 

trabalho. (PROFESSOR UFS C, 2014)  

 

Em relação aos procedimentos para absorção dos conteúdos os professores da UFS 

deram destaque para a disponibilização dos conteúdos no Portal da Instituição, a utilização de 

vídeos para apresentação de processos relativos à produção gráfica e recursos como a 

elaboração de briefing para o desenvolvimento de estratégias de design. 

 

Primeiro recorro a uma explanação teórica e depois a aplicação desses 

conhecimentos em exercícios. A avalição é feita por duas notas: avaliação 

teórica e uma avaliação prática. Propondo um problema de design para eles 

resolverem em forma de projeto e buscarem uma solução daí eles entregam 

um produto de design. (PROFESSOR UFS C, 2014) 
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Os três professores entrevistados declararam ser comum a prática pedagógica da “aula 

de consultoria” onde o professor fica a disposição dos discentes para dar atendimento aos 

grupos de trabalho. Ao ser questionado sobre o aproveitamento dos discentes quanto a 

utilização da consultoria o Professor UFS C revelou que apesar de ser um modelo de aula 

complexo onde o professor tem que lidar com dúvidas e perguntas que às vezes ultrapassam o 

próprio conteúdo da disciplina a troca de experiências é muito rica, mas ocorre também o 

contrário quando os discentes não fazem questionamentos: 

 
[...] o professor pouco tem como contribuir quando os alunos não trazem as 

atividades que foram solicitadas... quando não trazem dúvidas... quando não 

avançam no projeto... daí a gente fica repetindo o que já disse, volta na teoria 

sem saber se o aluno compreendeu.... Sem querer generalizar mais parece 

um descaso por parte do aluno. E se trazem o projeto poucos tentam superar 

as exigências do professor. (PROFESSOR UFS C, 2014) 

 

Outro assunto abordado pelos professores foi em relação à preocupação com o 

distanciamento entre teoria e prática.  O Professor UFS B afirmou que em todas as aulas que 

ministra procura conciliar teoria com a prática e nunca desvincula as duas: “Então é sempre 

assim; a gente trabalha a apresentação da teoria em slides e depois eles (alunos) fazem uma 

prática na própria sala de aula com acompanhamento do professor.”  

 
[...] já em desenho geométrico... eu sempre ligo muito... como eu já trabalhei 

com comunicação visual e eu via que era um déficit muito grande dos 

profissionais nessa área ter conhecimento de desenho técnico né, então eu 

gosto muito de ligar o desenho técnico com a questão da comunicação 

visual. Eu uno com a questão da sinalização.  O professor de ergonomia 

também a gente se juntou... e me disse a carência que ele tinha em relação a 

questão a desenhar, em isometria, por exemplo, de que eles (alunos) tinham 

muita dificuldade na hora de passar para o desenho....onde eles trabalhavam 

com as medidas reais, medidas de grandezas reais. Então eu sempre estou 

linkando eu sempre peço assim: Ah, agora o trabalho vai ser vocês trazerem 

um totem de comunicação visual com todas as medidas e proporções, 

escalas... Sempre ligando desta forma. (PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

Os três professores entrevistados da UFS são formados na área de Design e explicaram 

sobre como buscam contribuir na formação dos futuros designers gráficos, já que, são 

egressos de bacharelados e não obtiveram formação em licenciatura.  

 

Eu já era fotógrafo e já tinha uma prática como fotógrafo e pra mim a 

relação entre a produção de fotografia e a análise cultural e o curso de design 

sempre forma muito íntimas a ponto de após a minha formação de graduação 

eu ter buscado fazer os cursos de pós-graduação em antropologia. Então hoje 

eu vejo que além da importante base humanística que isso deu a gente 

consegue pensar o design dentro de um critério que ao mesmo tempo é 
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autocrítico em relação a sua produção e que tenta localizar o resultado do 

design como um resultado que tem um impacto positivo na sociedade 

também. Acho que a minha formação teve esse caráter de ser muito crítica 

em relação ao ambiente sócio cultural e isto eu tenho reproduzido na minha 

prática tentar fazer com que o design não seja uma mera peça reprodutora de 

práticas, mas que ele tenha uma capacidade de transformar a sociedade com 

base principalmente da leitura que ele (estudante) faça da realidade que ele 

vive. (PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

A ideia de uma base humanística para o ensino superior de Design é difundida por 

vários teóricos da área (BONSIEPE (1997); CELASCHI (2007); DE MORAES (2008); 

NIEMEYER, 2013)  

De acordo com Niemeyer (2013, p. 75) o design com base humanística estaria 

vinculado “às atitudes, aos valores, à experiência” e pode também ser entendido tanto como 

resposta “à complexidade do ambiente pós-industrial quanto reação às novas relações sociais 

e diferentes construções identitárias, como materialização de significados e de interesses. 

Outro cenário
36

, outras metas, outros métodos.” 

 

Durante a minha graduação em design eu sempre soube que queria ser 

professora, mas preferi primeiro ir para o mercado de trabalho. Preferi ir 

buscar experiência no mercado para pegar uma carga maior de prática para 

depois ir lecionar. E na minha pós-graduação eu decidi que realmente queria 

estar em sala de aula. (ENTREVISTA PROFESSOR UFS B, 2014) 

Acredito que a formação que tive contribui sim. A gente vê as disciplinas de 

uma forma, com certa organização... da maneira como elas vão aparecendo 

cronologicamente. Eu acho que isso vai ajudando na construção coerente do 

pensamento do projetar design... Acho que da maneira como elas estão 

dispostas nas grades hoje em dia nas instituições de ensino e isso propicia o 

desenvolvimento legal do profissional do design... Dando aula aqui na 

instituição eu lembrei muito...[...] e utilizei metodologias e técnicas de 

alguns dos professores meus...e lembrei de algumas sequencias [...] de como 

ele passavam e sim eu acho que contribui. (ENTREVISTA PROFESSOR 

UFS C, 2014) 

 

Conforme o relato dos professores da UFS B e C não existe um modelo pedagógico 

formalizado, mas todos concordam que o projeto deve ser a base do ensino e cabe ao 

professor manter-se atualizado sobre as condições sociais, econômicas e tecnológicas do 

contexto onde o projeto será desenvolvido. O acompanhamento do professor acontece desde a 

ideia proposta pelo discente passando pelas considerações sobre os requisitos do problema até 

as discussões que envolvem o direcionamento as mais diversas soluções. 

                                                 
36

 Convergindo numa discussão que evidencia o ensino do design como uma repetição de etapas (procedimento 

padrão) de forma automatizada (inconsciente) ou como um cenário que possibilita a compreensão do processo 

como um todo, que se apoia em métodos para organizar e auxiliar os primeiros passos de forma consciente, com 

foco no resultado (solução). O resultado do design entendido aqui como uma consequência do processo, 

desmistificando o design como fim. (MERINO at al, 2011, p. 68)  
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4.1.1.1 Valorização: possibilidades, contribuição e o nível de valor atribuído ao 

profissional de design gráfico em Aracaju/SE na visão dos professores da UFS 

 

Para analisar o potencial de ação do design gráfico na cidade de Aracaju partimos de 

um contexto econômico que está em expansão; com um desenvolvimento muito veloz nos 

últimos dez anos se comparado com outras capitais do nordeste. Com isso nosso cenário se 

apresenta como uma cidade que precisa de serviços no mesmo nível de qualidade das cidades 

de Recife e Salvador, se pensarmos em duas Metrópoles próximas. A diferença é que aqui o 

mercado é mais restrito e, portanto o volume financeiro movimentado é muito menor. Então 

se o mercado é pequeno naturalmente teremos uma saturação mais rápida e, por outro lado, 

aparecem novas oportunidades de serviços que sugerem serem lidas e atendidas rapidamente.  

 

Sim, tem a possibilidade de atuação junto ao terceiro setor e o setor público 

[...] acredito que o design da maneira como ele foi desenvolvido 

principalmente lá no começo do século XX  como ideal de trabalho o design 

não pode perder de vista que ele está a serviço das necessidades coletiva. 

Então esse nicho, digamos assim, do design social, da tecnologia social eles 

ainda não foram desenvolvidos corretamente e a gente tem que ter muita 

cautela porque os nomes são bonitos eles podem ser apropriados e 

distorcidos a vontade. Mas acredito que esta oportunidade é mundial quer 

dizer o design hoje no mundo ele tem dialogado com experiências de 

microcréditos de um lado e de tecnologia social de outro e desse jeito ele vai 

se reinventar. (PROFESSOR UFS A, 2014) 

 
Eu creio que o próximo passo, que já foi dado mas assim que está um pouco 

lento é a questão social né de se atuar de uma forma mais como um 

pensador. Porque o que acontece atualmente no mercado o design está mais 

empregado ao fazer ...e não ao pensar ao gerir como gestor no caso essa eu 

creio que seja mais este ponto você trabalhar como gestor...que o papel do 

designer é muito mais que o mercado (local) consegue entender. Hoje já em 

outros Estados se vê o design thinking né, então isso vem deste a minha 

graduação eu já estudava sobre o branding
37

. Meu trabalho de conclusão de 

curso foi inclusive sobre branding vendo o design de forma conjunta não só 

focado na criação na operacionalidade você simplesmente criar panfletos, 

logos... Então nunca achei que o design fosse atrelado apenas a isso. 

(PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

Em relação à contribuição do designer gráfico, como em outros centros, percebemos 

que o simples fato de haver uma categoria profissional especializada em uma determinada 

área se vê um processo de reeducação do próprio mercado. Isto significa que a partir do 

momento que os profissionais executam determinadas práticas dentro do mercado, o mercado 

vai aprendendo a solicitar estas mesmas práticas para esse profissional:  

                                                 
37

 Termo utilizado para designar o planejamento de ações conjuntas para o gerenciamento da 

marcas, seus produtos e serviços. 
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A primeira é você pensar que quanto mais designers organizados o mercado 

tenha mais o mercado reconhece ele como profissão esse é o primeiro ato 

educativo digamos assim. Mas ao mesmo tempo e nem tanto ligado ao 

design gráfico ou ao design que está dentro dos meios de comunicação como 

cliente principal, mas esse design que está ligado à população as 

necessidades locais a tecnologia social ele em alguma medida também pode 

ficar a serviço de resolver demandas urgentes. A gente tem a possibilidade 

de pensar projetos que envolvam órgãos de fomento nacionais e 

internacionais como o PENUDE e UNESCO que o design tem um papel 

importante como organizador de comunicação visual. Então muitas vezes 

um programa de higiene associado a políticas públicas que tenha a produção 

de cartilhas, animação etc. para conscientização ou educacional 

informacional. (PROFESSOR UFS A, 2014) 

 

É o efeito transformador. O papel do designer hoje aqui no Estado está sendo 

bem abrangente... porque como falei antes as empresas estão tendo esta 

noção... Dentro do governo, prefeituras então hoje conheço muitos 

profissionais que estão dentro desse mercado. Dentro da politica também o 

designer está atuando bastante. Mas o que mais está despertando é  na 

questão de como o designer está atuando na economia na forma de inovar o 

que já existe né. Um dos exemplos que atualmente tem me dado bastante 

orgulho de ser designer é o Museu da Gente Sergipana que ali tem muito 

alunos estagiando é um exemplo de como a gente pode atuar no órgão 

público e tradicional como um Museu só que de forma inovadora e tantos 

outros projetos que a gente vê pela cidade. (PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

 

Os três professores da UFS compactuam com a ideia de que existe a falta de 

conhecimento por parte do mercado acerca da profissão de Design Gráfico. Reconhecem que 

isso não ocorre de forma isolada em Aracaju visto é uma profissão que tem dificuldade de se 

firmar de se mostrar com clareza em qualquer lugar do Brasil. Dois dos professores 

apontaram o problema de vivermos num país de industrialização recente que ainda tem uma 

acomodação em vários campos profissionais e, em especial o Design, gera maior complicação 

por ser um campo que se fragmentando entrando em interação com outros.  

 

Então existe um desconhecimento por um lado, mas ao mesmo tempo um 

estereótipo por outro que os próprios designers estudantes alimentam que é a 

produção de uma imagem de alguém que trabalha muito com criatividade, 

com genialidade que a gente vê no discurso da publicidade da comunicação 

social, mas que deveria se preocupar em demonstrar também uma noção 

projetual maior, uma capacidade de planejamento que talvez seja o mais 

importante. Então este estereótipo é muito alegórico às vezes e ele não dá 

conta, como qualquer estereótipo de ampliar o que se pode esperar desse 

profissional. Então se a gente fosse pensar aqui em fazer uma campanha para 

divulgar o design ele deveria ser divulgado como um campo do 

conhecimento que é de reflexão, que tem que se valer do que tem como 

matéria prima do entorno dele ou da possibilidade dele, mas ao mesmo 

tempo em que aponta sempre para frente ou pela criatividade ou pela 

inovação tecnológica, mas alguma coisa ele tem que apresentar de método e 
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de capacidade de resolução sem prejuízo da criatividade. (PROFESSOR 

UFS A, 2014) 

 
Em questão de valor na maior parte ele não é valorizado hoje já existem 

agências que têm bastante profissionais trabalhando, já existe design sênior, 

júnior...  Mas em questão de valores financeiro não tem. Mas isso é uma luta.  

O mercado daqui não paga o que seria justo pagar por este profissional. 

(PROFESSOR UFS B, 2014) 

 

Na opinião dos professores da UFS o profissional de designer gráfico conseguiu ser 

reconhecido como um importante aliado para as empresas, mas ainda não se vê o reflexo 

deste reconhecimento na parte financeira, isto é, no valor dos salários pagos a esses 

profissionais no mercado local. 

Resumidamente podemos afirmar que para o grupo de professores da UFS o ensino do 

design se entrelaça com a conduta social. Obviamente toda atividade laboral que modifica e 

transforma o mundo têm consequências sobre o social, mas assim poderíamos dizer que 

chegamos hoje à consciência de que o Design é sempre social.  

Vale ressaltar a afirmação de Celaschi (2013) quanto a não utilização do design para o 

bem social: porque nem tudo aquilo que é projetado é determinado com atenção e repercussão 

sobre o social.  Acredito que o grupo de professores da UFS busca trabalhar a aprendizagem 

voltada para as competências que permitam inserir o design em um projeto maior que é 

colaborativo em relação à construção da sociedade local.  

 

O projeto não é o design; o design é uma milionésima parte do projeto. O 

design é cada vez mais social; poderíamos então dizer que se o artificial 

produzido não é gerenciado em suas consequências sociais, não é design; o 

projeto é outro e está muito longe de se colocar, com a mesma 

sistematicidade, o problema da repercussão social do seu agir. (CELASCHI, 

2013, p. 44) 

 

Esta frente educativa para o ensino superior de Design aqui no Estado de Sergipe se 

mostra bastante necessária já que atualmente o designer gráfico trabalha com uma porção 

mínima, tanto do ponto de vista quantitativo da escala produtiva, quanto do ponto de vista do 

valor econômico concretizado. 

Seguindo os três blocos temáticos propostos na pesquisa e adotando os mesmos 

procedimentos de entrevista semiestruturada que foram utilizados para as análises relativas à 

identificação do perfil profissiográfico da UFS segue, a partir deste ponto, o caso da UNIT/SE 

e seu curso de Design Gráfico.  
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4.1.2.  O perfil profissiográfico formado pela UNIT: um criativo com 

referências críticas e habilidades para as tecnologias digitais no exercício da profissão.  

 

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Design Gráfico da UNIT a 

formação do um perfil do egresso está direcionada para a necessidade de um profissional 

voltado as questões sociais que envolvem a concepção do Design gráfico e as novas 

tecnologias.   

 

O graduado em Design Gráfico da Universidade Tiradentes está habilitado 

para desenvolver projetos fundamentados nas teorias do Design e possui 

competente domínio das ferramentas tecnológicas utilizando-se de bases 

conceituais de estética e linguagens para conceber e produzir projetos 

gráficos. Capacitado a identificar problemas, possuir fluência e flexibilidade 

de pensamento, capacidade de expressão, motivação para criar, 

conhecimentos estéticos, culturais, técnicos e teóricos, além de estar 

preparado para trabalhar na gerência de projetos em conjunto com outros 

profissionais, tendo em vista que boa parte de suas atividades envolve 

participação multidisciplinar. (PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CURSO/UNIT, 2014, p.40) 

 

Na citação acima encontramos evidenciados os fatores tecnológicos como a 

manipulação de softwares gráficos, processos produtivos, equipamentos, e materiais entre 

outros elementos na constituição da formação do egresso na UNIT, com vistas, ao 

aproveitamento destes conhecimentos em um mercado de trabalho local: 

 

[...] o curso trabalha atualmente para formar profissionais focados nas áreas 

de Design impresso e digital onde nosso principal foco é a produção gráfica. 

Nós nos preocupamos em formar profissionais para atuar no mercado de 

impressos que possam atuar em empresas de TV, editoras, agências, estúdios 

fotográficos entre outros. (ENTREVISTA COORDENADOR UNIT, 2013) 
 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Design Gráfico da UNIT ainda reforça a 

preocupação com as seguintes competências e habilidades: 

 

-capacidade para propor soluções inovadoras através de técnicas de criação; 

-domínio das distintas linguagens de expressão e reprodução visual; 

-competência em dialogar com profissionais de distintas áreas, considerando a 

questão multidisciplinar relativa à atividade do Designer; 

-conhecimento dos processos de produção para viabilização do projeto 

gráfico, da conceituação à comunicação dos resultados;  

-competência gerencial para o trabalho em equipe no desenvolvimento do 

projeto gráfico; 
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-capacidade de relacionar aspectos sociais, culturais, econômicos na 

concepção do projeto gráfico. (PROJETO PEDAGÓGICO DE 

CURSO/UNIT, 2014, p.40) 

 

A citação acima quer indicar que o egresso deste curso será capaz de diagnosticar os 

problemas de design gráfico através de levantamentos de dados retirados dos fatores 

socioculturais, ambientais, mercadológicos, econômicos, históricos e tecnológicos do local 

onde ocorrerá a intervenção do projeto.  

A capacidade de diagnosticar também aparece como uma oportunidade do exercício 

interdisciplinar conforme relata o coordenador de curso da UNIT: 

 

Acredito que na área de Design Gráfico as competências assumem um papel 

extremamente necessário e nosso corpo docente busca esse desenvolvimento 

da melhor forma possível fazendo com que nossos alunos observem em seus 

projetos a diversidade cultural e aspectos sociais, econômicos, gerenciais, 

linguagem de expressão e comunicação entre profissionais de outras áreas, o 

trabalho em equipe, para o desenvolvimento criativo/inovador das soluções 

propostas para a comunidade de modo geral. Além disso, temos também um 

ponto bastante importante é o aspecto gerencial, competência que também é 

trabalhada e valorizada em nosso curso. (ENTREVISTA COORDENADOR 

DE CURSO/UNIT, 2013) 

A Teoria sobre o trânsito interdisciplinar e o pensamento projetual como campo 

investigativo no design gráfico tem sido reconhecida e tratada por vários estudiosos que 

afirmam ser esta uma tendência metodológica para o design a exemplo de Rita Maria de 

Souza Couto (1999). 

Já o Professor UNIT 1 (2014) além do campo interdisciplinar reconhece também a 

necessidade do papel profissionalizante da universidade mas aponta para o seu papel crítico:  

 
[...] mas certamente é nosso papel a pesquisa a discussão teórica a relação 

entre a pesquisa e a comunidade e de como fazer isto gerar riquezas para o 

país; como pode melhorar a qualidade de vida; como pode alterar as linhas 

de pensamento enfim como a gente pode amadurecer enquanto coletividade  

acredito que seja papel da universidade e a gente vive esta tensão de querer 

formar o profissional em muitos casos ele se nega a pensar, não quer teorizar 

as coisas ele quer fazer tecnicamente as coisas e quer ser chamado  quer ter 

sucesso com isso e isso não pode ser condenado isso é legítimo isso é um 

querer como também a gente não pode deixar de pensar sobre a sociedade 

estabelecer uma linha crítica e fornecer subsídios para que se melhor atue em 

design no país e esta atuação depende de pesquisa ela depende de um olhar a 

partir da academia  que não segue o ritmo do mercado ela propõe pontes mas 

a demanda dela pelo menos a produção acadêmica não pode estar 

obedecendo a demanda de mercado eu acho que isso é corromper a 

universidade.  
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O papel social no design gráfico, que foi tema mencionado pelo coordenador e 

professores da UFS, aqui aparece de forma recorrente. A importância do desempenho crítico e 

modificador de realidades
38

 aparecem como sendo necessário para este profissional que, além 

de propor novas formas de expressão gráficas deve emitir julgamentos a respeito da qualidade 

da imagem na sociedade local. O que ocorre é que projetos de cunho social, como os que 

envolvem a comunicação visual de temas relacionados com a saúde ou, o meio ambiente não 

são espontaneamente solicitados pelo mercado.  

 

A gente tem que olhar nossa coletividade em suas necessidades .... fazendo 

um paralelo com isso  as pessoas do movimento negro reclamam que não há 

política de saúde no país adequada às enfermidades que são próprias da etnia 

negra não constam como saúde pública... no entanto estas doenças afetam 

mais da metade da população...nós somos miscigenados e temos a matiz afro 

no nosso sangue então veja como isto é imbecil e porque a indústria 

farmacêutica está preocupada com outras demandas...sei lá qual... então esta 

associação da pesquisa acadêmica em relação com o mercado é uma relação 

que deve ser muito bem mediada estabelecer a crítica e produção inovadora, 

pensar em novidades, em trazer conforto enfim tanta coisa que a gente possa 

fazer a partir dessa pesquisa que pode servir a todos e não uma determinada 

parcela privilegiada e alimentando um sistema... não sei se eu desviei do 

assunto...(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

De acordo com Bonsiepe (1997) este papel social do design não aparece devido ao 

pensamento tradicional que só compreende o design como desenho, isto é, levando a imaginar 

o designer como um produtor de rascunhos ou, apenas para dar aos produtos da indústria um 

toque de qualidade visual. Este enfoque revela o lado fraco do design, relegando-o à 

superfície e ao visual.  

 

A banalização do termo design é um grande obstáculo para a sua definição, 

como Maldonado também explica: A verdade sobre o assunto, é que a 

palavra design não é mais confiável. Embora ela seja usada e certamente 

abusada em quase todos os lugares, essa palavra é tão vaga que se tornou 

mais e mais irritante, dia a dia. Como ela é aplicada para responder a 

necessidades o designer, o estilista de moda, o cientista, o filósofo, o gerente, 

o político, o programador, o administrador — a palavra perdeu o seu sentido 

de especificidade. (MALDONADO, 2000, apud SANTOS, 2008) 

 

Se somarmos a este equívoco ao que significou a chegada das novas tecnologias 

digitais veremos que o mercado de trabalho para o profissional de design gráfico sofre uma 

contradição. Se por um lado as novas tecnologias facilitaram ao designer gráfico uma maior 

aproximação de todas as etapas de trabalho desde a criação até a finalização e impressão de 

arquivos, por outro lado, esta mesma tecnologia gerou a com a proliferação de oportunistas de 

                                                 
38

 No sentido do comportamento social em um grupo de pessoas e sua relação com o meio ambiente. 
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plantão que se utilizam de softwares e bibliotecas de figuras para oferecer supostos serviços 

de design gráfico. 

Olhando pelo lado positivo, as vantagens da aproximação com a tecnologia, permite 

ao designer resolver problemas técnicos no início do processo, mas uma exagerada 

valorização da técnica pode deixar de fora questões de ordem mais relevante como, por 

exemplo, a ideia que constitui a força motriz do projeto.  

 

A tecnologia é algo extremamente importante e necessária ao processo de 

design, seja no trabalho ou na educação do profissional. No campo 

profissional existem vários hardwares desenvolvidos exclusivamente para o 

designer, equipamentos que vão desde mesas digitalizadoras que agilizam o 

processo de construção/finalização até as atuais e famosas impressoras 3d 

que promovem a visão final de projetos de embalagem e sinalização em 

questão de minutos. Acredito que o design está cada vez mais inserido e 

visto de modo necessário ao desenvolvimento tecnológico, e isso pode ser 

facilmente percebido, pois em toda previsão para o futuro apresentado em 

convenções como CES (Consumer Electronics Show) tem colocado o design 

(de modo geral) em papel de destaque seja na área industrial ou mesmo de 

interface. (ENTREVISTA COORDENADOR DE CURSO/UNIT, 2013) 

 

Assim como está ocorrendo na UFS, no curso de Design Gráfico da UNIT a Matriz 

Curricular está sendo repensada e, segundo o coordenador, terá um direcionamento mais 

abrangente do que ocorre hoje, mas isso permanece em discussão do o Núcleo Docente 

Estruturante: 

 

Embora o NDE do curso esteja repensando a matriz curricular no intuito de 

generalizar a formação o curso trabalha atualmente para formar profissionais 

focados nas áreas de design impresso e digital onde nosso principal foco é a 

produção gráfica. Nos preocupamos em formar profissionais para atuar no 

mercado de impressos que possam atuar em empresas de TV, editoras, 

agências, estúdios fotográficos entre outros. (ENTREVISTA 

COORDENADOR DE CURSO/UNIT, 2014) 

 

O depoimento do Professor UNIT 2 (2014) vai ao encontro das expectativas do 

coordenador do curso no sentido de ressaltar a necessidade de formar um profissional com 

competências mais abrangentes, isto é que lhe dê a visão das várias possibilidades de atuação 

no mercado de trabalho:  

 

O designer precisa ter uma visão mais abrangente para o entendimento de 

seu trabalho e mais tarde para as possíveis escolhas para a sua ênfase na 

futura na profissão, isto pode proporcionar caminhos diferenciados e mais 

dinâmicos... 

 

Na visão do coordenador de curso da UNIT o mercado de trabalho em Aracaju apesar 



127 
 

 

de demonstrar sinais de melhoria em relação a contratação de profissionais da área ainda é 

apresenta sinais de desconhecimento em relação à profissão o que dificulta a inserção dos 

egressos: 

 

É bem difícil, eu poderia ficar horas aqui falando sobre os problemas 

identificados... São estagiários contratados para suprir necessidades 

profissionais com baixo custo, competências deturpadas onde se acredita que 

projetos como sinalização e identidade visual se faz em vinte minutos, 

salário variáveis e em sua maioria bem baixos... Bem, apesar de tudo, nosso 

aluno tem encontrado opções de trabalho no Estado e o campo gerencial tem 

se desenvolvido bastante onde vários egressos tem sido contratados para 

assumir cargos de gerencia inclusive em escolas. Várias escolas estão 

criando seus setores de comunicação evitando assim a contratação de 

serviços por agencias. Acredito que o que falta realmente é a regulamentação 

da profissão, pode não ser a melhor opção para os profissionais sem 

formação acadêmica, mas para os acadêmicos certamente faria bastante 

diferença. (ENTREVISTA COORDENADOR DE CURSO/UNIT, 2014) 

 

A não regulamentação da profissão também foi apresentada como fator prejudicial 

para a categoria visto que não existe uma legislação garante nem os direitos nem os deveres 

desse tipo de profissional. Sendo possível encontrar no mercado exigências abusivas ou no 

mínimo descabidas para o designer gráfico como relatou o professor: 

 

Algumas funções em alguns locais os alunos tem que se sujeitar a ficar 

produzindo do lado do cliente... é o cúmulo do absurdo como os alunos são 

obrigados a trabalhar ao lado do cliente dando palpite sobre o serviço que ele 

(designer gráfico) está executando. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 3, 

2014) 

 

Segundo Niemeyer (1998) os abusos no mercado ocorrem por falta de uma 

consciência associativa por parte dos designers e que a Regulamentação da profissão 

depende de mobilizações.  

Temos que concordar com Niemeyer (1998) que a profissão ser reconhecido 

como categoria poderia promover desde a redução do valor de compra de licenças de 

softwares até redução de impostos municipais para empresas de design e até mesmo 

negociações com de planos de saúde individuais e familiares. Se pensarmos em termos 

do desenvolvimento de interfaces eficientes com fornecedores de produtos e serviços 

(empresas e instituições de ensino) a associação de classe contribuiria para a discussão 

da formação destes profissionais. Vale ressaltar também que o debate sobre a 

remuneração dos serviços de design só seria provável através de uma representação 

coletiva. 
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Mesmo reconhecendo a inexistência dessas condições de trabalho para o designer 

gráfico o mercado de trabalho ainda parece promissor segundo a fala dos professores da 

UNIT: 

 

Sim, o mercado em Aracaju está crescendo, se desenvolvendo, 

principalmente captando designers em gráficas, agências de publicidade e 

também com o fomento a escritórios próprios que podem fazer a diferença 

na difusão desta área. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 3, 2014) 

 

Sobre o contexto tímido e peculiar da cidade de Aracaju o professor da UNIT destacou 

algumas oportunidades:  

 

Apesar de ainda se manter longe da magnitude do mercado das principais 

capitais do Brasil, Aracaju vem se transformando em uma capital promissora 

às necessidades modernas, mas sem se distanciar de suas antigas 

características de cidade pequena e ainda um pouco desconfiada sobre o 

novo, mantendo um mercado modesto que não reconhece totalmente o 

designer como um profissional e insiste em pagar pouco, reduzir prazos e 

desconhecendo a importância da área, mas já existe um contingente de 

empresas que promovem a inserção de bons designers que acabam 

encontrando um ambiente consolidado para realizar um trabalho à altura. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 2, 2014) 

 

Mesmo aparentando otimismo os professores da UNIT não esperam que o egresso 

possa desenvolver a inovação no mercado local pelo menos a curto prazo, porque segundo os 

mesmos professores cada vez mais é exigido agilidade e criatividade como resultado no 

design, visto que, o empresariado local ainda não sabe aproveitar das competências do 

designer gráfico:  

 

Mas de toda sorte também tanto eu quanto os colegas sempre têm colocado 

em sala de aula que precisamos desenvolver ações para a formação desse 

empresariado... quase um trabalho pedagógico com o empresariado... ao 

realizarmos eventos todos os anos temos a SEDE – Semana de Design 

Gráfico onde é importante convidar o empresariado é importante a gente se 

colocar na pauta nas discussões da cidade para que os profissionais, os 

empresários que são justamente quem nos contrata possam fazer uso do 

nosso serviço... e uma outra coisa vale dizer que alguns órgãos  públicos tem 

dado preferência a estagiários de design e isso é interessante verificar... 

quando se vai fazer um concurso público temos sempre um professor que 

participa como membro da banca de jurados... Seria interessante também que 

fossemos convidados para fazer o regulamento destes concursos. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

Desta forma podemos pensar que o espaço da universidade é ainda o mais adequado 

para fornecer o tempo necessário para experimentação e para a pesquisa de campo como é 

comum na prática metodológica do design. Com isto se torna importante oferecer condições 
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acadêmicas para que este tipo de conhecimento seja exercitado principalmente porque o 

egresso não terá tempo suficiente para ficar testando nem poderá ficar arriscando recursos do 

projeto. 

Os professores da UNIT também foram questionados estariam atuando didática
39

 e 

pedagogicamente: 

 

Sim, cada conceito, técnica ou aplicação dos princípios de design são 

trabalhados com exercícios práticos que se utilizam de fatores, associações 

e/ou referências à produção editorial do mercado atual, além de temas em 

voga que possam contribuir com a disciplina, como assuntos e novidades 

ligadas à cultura, sociedade e figuras públicas. O problema de projeto é 

conduzido em paralelo a constantes exigências no empenho com o 

conhecimento, a capacitação, a postura e a metodologia que um profissional 

deve manter para a execução coerente e consistente de seus trabalhos, 

compreendidos através de estudos de casos diferenciados e exercícios 

práticos que emulam situações reais. Cada sistemática vivenciada nos 

exercícios práticos deve estar atrelada a um empenho teórico, valorizando a 

“ciência” do design com a sua fundamentação própria, apoiada por vários 

teóricos que vem dissertando sobre as várias práticas associadas ao design. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 2, 2014) 

 

Neste ponto ficou evidente pelas falas dos professores e do coordenador que no 

tocante ao ensino o egresso da UNIT este foi levado a conhecer as tecnologias seja em 

atividades de criação em design nos laboratórios ou visitas a indústria gráfica. 

 

Em Aracaju existem várias empresas desenvolvidas tecnologicamente e 

nosso aluno precisa acompanhar essa evolução. Pensando nisso a UNIT tem 

disponibilizado laboratórios sempre bem equipados para o desenvolvimento 

educacional e existe inclusive atualmente um projeto de “novas tecnologias” 

em sala de aula onde a proposta é trazer para nosso discente/docente a 

oportunidade de trabalhar com o que há de mais atual em tecnologia para o 

desenvolvimento das atividades em salas de aula. Bem, sabemos que não 

existe produção na área de design sem conhecimento cultural, social, 

histórico, de teorias e de métodos do design, todo o restante se prejudica sem 

eles. O conhecimento de materiais e técnicas para criação e reprodução viria 

em seguida. Por fim, eu colocaria o domínio de softwares e tecnologias. 

(ENTREVISTA COORDENADOR DE CURSO/UNIT, 2014) 

 

Nigel Whiteley (1998, p. 69) fez uma crítica ao modelo designers que estamos 

formando hoje que ele chamou de “designer tecnológico” onde o foco da aprendizagem se 

concentra no modo de fazer as coisas, como se a tecnologia pudesse trazer a solução dos 

problemas e atender a todas as necessidades. Para que a universidade não entre no caminho de 

formar um “designer tecnológico” o autor orienta uma pedagogia voltada para a criatividade 

                                                 
39

 O termo didática será designado para indicar o conjunto de técnicas que os professores utilizam 
para facilitar a aprendizagem, visto que, esta pesquisa não se aprofunda nestas questões de estudos. 
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através da construção de um repertório tanto teórico quanto prático, e desta forma conservar 

o conhecimento e a inspiração.  

 
Precisamos, para o próximo século, de designers criativos, construtivos e 

de visão independente, que não sejam nem ‘lacaios do sistema capitalista’, 

nem ideólogos de algum partido ou doutrina e nem ‘geninhos 

tecnológicos’, mas antes profissionais capazes de desempenhar o seu 

trabalho com conhecimento, inovação, sensibilidade e consciência. 

(NIGEL, 1998, p. 69) 

 

Nesta mesma perspectiva numa definição ontológica do Design, se considera o Design 

uma atividade: reflexiva, intuitiva e metodológica - de criação do mundo artificial, explorando 

o novo e desconhecido e centrado no utilizador e no seu contexto. Segundo Bonsiepe (1998) o 

pensamento criativo em design é um pensamento sobre as funções e a linguagem dos produtos 

materiais e imateriais, a sua reinterpretação, reinvenção e reorganização, dando resposta às 

novas condições sociais, tecnológicas e comunicativas. 

 

Nosso papel não pode ser unicamente fornecer essa mão de obra 

especializada, certamente é nosso papel a pesquisa a discussão teórica a 

relação entre a pesquisa e a comunidade de como fazer isto gerar riquezas 

para o país como pode melhorar a qualidade de vida como pode alterar as 

linhas de pensamento como a gente pode amadurecer enquanto coletividade 

acredito que seja papel nosso da nossa universidade.[...] também a gente não 

pode deixar de pensar sobre a sociedade estabelecer uma linha crítica e 

fornecer subsídios para que se melhor atue em design no país e esta atuação 

depende de pesquisa ela depende de um olhar a partir da academia  que não 

segue o ritmo do mercado ela propõe pontes mas a demanda dela pelo menos 

a produção acadêmica não pode estar obedecendo a demanda de mercado eu 

acho que isso é corromper a universidade. (ENTREVISTA PROFESSOR  

UNIT 1, 2014) 

 

Segundo o coordenador do curso de Design Gráfico da UNIT o ambiente universitário 

poderá promover possibilidades de experimentação aliando tecnologia ao repertório cultural 

sem deixar o discente esquecer que há um contexto de diversidade, onde as soluções muitas 

vezes devam atender a vários interesses. 

 

[...] eu acredito que o mais importante seja a valorização cultural e a 

capacidade de formular soluções compatíveis com a nossa região, cultura... 

Acredito que a individualidade está perdendo seu lugar diante da cultura 

digital e o profissional de Design Gráfico assume essa responsabilidade 

também, devemos ter compromisso com a cultura local. (ENTREVISTA 

COORDENADOR DE CURSO/UNIT, 2014) 

 

Vemos aqui a importância da conciliação teoria e prática, pois se o profissional de 

design gráfico utilizar apenas o conhecimento teórico corre o risco de gerar apenas 
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conceitos abstratos e remotos, e se utilizar somente o conhecimento prático, corre o risco de 

produzir um projeto sem qualquer finalidade e sem conceito. Seria então a articulação dos 

seus referenciais teóricos e práticos sua maior capacidade para fundamentar suas ideias 

criativas. Quando o designer conhece porque está oferecendo para o projeto determinada 

solução visual não cria propostas aleatórias ou sem fundamentos, mas sim soluções 

abrangentes e completas.  

As disciplinas são elementos constitutivos do Projeto Pedagógico de Curso e ajudam a 

orientar a formação do perfil profissiográfico. Além resguardarem os conhecimentos, 

habilidades e valores que determinam as competências para o exercício profissional as 

mesmas devem ser construídas a partir da base mínima, indispensável para a formação 

profissional.  

 Os professores da UNIT falaram sobre a importância da capacidade criativa e como 

suas disciplinas visam valorizar os elementos da cultura de Sergipe. Em seus depoimentos 

foram apontando quais conhecimentos e atitudes buscavam desenvolver e, como estes, 

ensinamentos colaboravam para o ingresso do futuro profissional de design gráfico no 

mercado de trabalho local.  

As disciplinas guardam um conjunto de conhecimentos específicos visando uma 

determinada aprendizagem acadêmica, devido a esta condição foi possível reconhecer nas 

falas dos professores da UNIT uma preocupação em manter os conteúdos alinhados com a sua 

aplicação no mercado de trabalho:  

 
Projeto gráfico talvez seja uma das disciplinas mais relevantes por tratar de 

considerações conceituais atreladas ao design gráfico, evidenciando suas 

técnicas e princípios, tratando sempre do direcionamento inicial à produção 

gráfica e aos projetos editoriais. O objetivo é que o estudante entenda os 

processos associados à produção gráfica e o pleno conhecimento das etapas 

do design para o projeto editorial impresso. (ENTREVISTA PROFESSOR 

UNIT 2, 2014) 

 

  A valorização do projeto editorial pode ser entendida como primordial na formação 

deste profissional quando compreendemos que um projeto de design gráfico consiste em um 

conjunto, que é formado por: um texto diagramado, elementos tipográficos, ilustrações, 

fotografias e grafismos, ou seja, um documento composto por elementos visuais textuais e não 

textuais reunidos em uma determinada área preferencialmente bidimensional. O trabalho final 

do designer gráfico resulta então na relação entre esses elementos, sua reprodução por meio 

gráfico, assim como o estudo da atividade e a análise de sua produção. (VILLAS-BOAS, 

2007) 
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A questão das tecnologias digitais: computação gráfica e as tecnologias de impressão 

incidem diretamente no fazer do design gráfico desde sua criação até a sua produção. Estes 

fatores não só influenciam no trabalho deste profissional, como também ajudam a especificar 

a operacionalização das atividades.  

Portanto conforme o professor da UNIT é de grande relevância trabalhar com as 

diversas possibilidades da linguagem visual usando os recursos da informática, a impressão 

das peças comunicacionais como panfletos, como cartazes além de diferentes tipos de 

publicação e materiais impressos. 

 
Minhas disciplinas envolvem diretamente a tecnologia, pois acontece em 

laboratórios de computação gráfica. Embora trabalhasse com ferramentas 

por trás sempre há uma discussão sobre a imagem...  não é só a utilização 

dos softwares discutimos sobre os conceitos e sobre a importância e a força 

semântica da imagem. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 3, 2014) 

 

Imprimir valor conceitual aos bens produzidos pela indústria é uma das grandes 

contribuições do design gráfico. Isso porque por meio do design gráfico é possível dar 

significado não só aos produtos como também aos serviços. O depoimento do Professor UNIT 

3 nos ajuda a compreender que a construção de bens simbólicos
40

 pelo designer gráfico está 

intimamente relacionado ao uso das tecnologias: 

 

Eu fico emocionado e nem sei o que o cartaz está falando estou lendo ele 

enquanto um elemento estético visual que me aparece, depois vou saber que 

informação ele está propondo. Uma embalagem a mesma coisa, em 

sinalização a gente se depara com uma beleza de como informar onde eu 

devo ir em determinado espaço com delicadeza com beleza... Poxa isso é 

prazeroso e é bom de ver dessa maneira. O caráter subjetivo deve ser 

valorizado respeitado ele já foi por demais posto para fora da casa porque ele 

não é racional porque isso porque aquilo. (ENTREVISTA PROFESSOR 

UNIT 3, 2014) 

 

A essa construção de valor conceitual que o Design é capaz de imprimir nos produtos 

ou serviços Celaschi (2007) chama de cultura do design. A cultura do design só ocorre 

através de um processo investigativo por parte do designer que leva em consideração as 

características de transformação das relações contemporâneas dos sistemas de produção e 

consumo.  

                                                 
40

 Um bem simbólico se configura quando a um objeto artístico ou cultural é atribuído valor mercantil, 

sendo consagrado pelas leis do mercado ao status de mercadoria. Para esses objetos é formado um 

grupo consumidor, bem como de produtores de bens simbólicos. (BOURDIEU, 1974) 
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A cultura de projeto é um termo amplo. Tomamos por um sinônimo de 

“design” e que designa, tanto a mercadologia contemporânea, quanto o 

desenho, a representação e a gestão de projetos. Como mercadologia 

contemporânea compreende-se o conjunto de saberes que qualificam e 

parametrizam os bens, objeto de troca dentro das dinâmicas que regulam os 

mercados. Essa cultura de projeto situa-se na encruzilhada entre 

humanidades, tecnologia e engenharia, arte e criatividade, economia e 

gestão. (CELASCHI; DESERTI, 2007, p. 24). 

 

Na fala do professor UNIT 2 o discente de design gráfico precisa estar atento aos 

novos cenários que se estabeleceram no mundo atual para ter a consciência de como as 

implicações do design foram se alargando e não podem ser considerados apenas os fatores 

técnicos e objetivos inerentes à produção gráfica: 

 

Sendo específico, diria que os “Princípios compositivos” devem vir em 

primeiro lugar para alguém que trabalha com arranjos visuais, mas de forma 

geral é preciso ter um enfoque filosófico, social e científico em tudo o que 

pode ser ligado à profissão do designer, além de não desprezar o chamado 

conhecimento “vulgar”, que pode dar um diferencial a esse profissional. 

Histórico da Editoração; Os elementos do livro; Composição, Impressão e 

Encadernação. Técnicas relevantes à realização de projetos gráficos; 

métodos e técnicas adequadas para a produção de peças gráficas; mercado 

gráfico-editorial. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 2, 2014) 

 

Hoje vivemos uma situação mais complexa e sistêmica se considerarmos os novos 

comportamentos e novos estilos de vida dos cidadãos. Nesse sentido alguns autores como 

Villas-Boas (1998, 2002); Bomfim (1999); Escorel (2000); De Moraes (1999, 2008); Celaschi 

(2007); Franzato (2010) buscam explicar como o Design influencia e, por sua vez, é também 

influenciado no mundo contemporâneo. Conforme esses teóricos a relação entre Design e 

sociedade deve ser levada em consideração juntamente ao contexto cultural. Para a finalidade 

do Design são considerados como contextos culturais os aspectos relevantes como tecnologia, 

educação, identidade, localização, fatores econômicos, entre outros, onde o produto visual 

será distribuído.  

Forty (2007, p. 297) evidenciou os aspectos sociais e culturais na produção de design 

ao longo da história, “denunciando como os bens manufaturados podem conter todos os tipos 

de idéias[sic], podendo ser compartilhadas ou específicas de um produtor, segundo um 

processo nada linear nem totalmente controlável.” 

 

Por exemplo, alguns conteúdos teóricos eu tenho que ter um conteúdo até 

historicista eu costumo apresentar imagens e tentar fazer uma leitura crítica 

deste material. No cartaz dos anos 60 porque este cartaz apresenta 

determinada linguagem visual porque ele é assim, que vinculação isto tem 

com as aspirações da época e, com a técnica empregada na época quais são 
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os limites e o que é que determinou que aquele material gráfico se 

conformasse de um determinado jeito e não de outro porque hoje a gente usa 

muitos efeitos gráficos transparências, sombreamentos, degrades... 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

De acordo com Villas-Boas (2009, p. 07) a análise crítica de projetos gráficos consiste 

em uma das primeiras experiências do estudante para com questões éticas da profissão. Para 

que o discente realize esta tarefa do modo consciente e consequente “é necessário que o 

sujeito da análise compreenda a lógica interna de seu objeto. Sem isto, a análise fatalmente 

estará condicionada por preconceitos (ou seja, pressupostos falsos) e se mostrará vã”.  

 Nestas condições expostas por Villas-Boas (2009) o discente é levado a conclusões 

que poderão ser aplicadas ou não em seus próprios projetos. Ao entender a lógica que norteou 

a adoção daquelas dadas soluções ele poderá eliminar conceitos pré-concebidos e avaliá-las. 

A noção ética se coloca no respeito ao trabalho de outro profissional que esteve sob todas as 

condições relativas ao campo investigativo do design: como público, restrições de prazos e 

orçamentos e as características do cliente - ramo de atuação, posicionamento da marca, 

imagem corporativa etc. 

 

[...] é realmente uma aspiração estética, está na nossa cultura visual e 

sobretudo porque temos disponível a tecnologia que nos permite fazer coisas 

incríveis com fotomontagens e tratamento de imagens e isto tudo com 

relativa facilidade...Então qual é a ligação do design gráfico com os 

problemas de comunicação que temos hoje? qual é a ligação que temos com 

as questões sociais? o que tem o design gráfico com as circunstâncias 

sociais...nossas referências visuais... enfim que o aluno perceba que não é 

simplesmente organizar o material de modo que ele julgue coerente mas que 

ele procure fazer uma leitura mais abrangente, mas aprofundada com o 

público-alvo ou coisa assim. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

O posicionamento do professor e as colocações teóricas comprovam que as 

determinações históricas e outras variáveis têm de ser compreendidas e levadas em conta no 

ato projetual do design gráfico. Com isto ficou evidente que a formação acadêmica do 

designer gráfico não pressupõe gosto pessoal ou desejo individual, ao contrário as decisões 

dentro do contexto do projeto são de ordem ética universal não deve ser a projeção do desejo 

de quem encomenda nem de quem projeta. 

 

Esta dinâmica subjetiva entre o designer que projetou e o estudante que 

analisa e entre o desejo e o princípio da realidade não apenas leva o aluno à 

cautela e ao respeito na análise do projeto do outro, mas a exigência de 

também ser tratado com respeito e cautela nos julgamentos aos quais for 

submetido ao longo de sua carreira. Assim, os princípios éticos – de 

aplicação sempre conturbada em áreas de criação, como a nossa. (VILLAS-

BOAS, 2009, p. 07) 



135 
 

 

 

A questão ética também foi tema ressaltado pelo professor UNIT 3 (2014) no que 

tange aos conhecimentos apresentados na disciplina que trata de conteúdos sobre 

gerenciamento de projetos em design. Segundo o relato deste professor é de fundamental 

importância o discente saber como se estrutura um escritório de design como também de 

entender a diversidade de formas de expressão e representação possíveis no design gráfico.  

 
A disciplina que envolve gerenciamento de projetos envolve também a 

legislação vigente e a política de preço, além de falar sobre ética profissional 

e uma visão do que o é o mercado de trabalho. Desde discussões sobre o 

mercado local e a dificuldade de encontrar lugar... até a importância de 

começar a construir a vida profissional mesmo dentro da universidade... 

começar a estagiar para entrar em contado com a realidade. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UNIT 3, 2014) 

 

 O mesmo professor da UNIT fez questão de enfatizar a necessidade de desenvolver no 

aprendizado acadêmico as metodologias para o planejamento do design gráfico além de 

desenvolver a capacidade de gerenciamento e supervisão das etapas de trabalho que 

constituem um projeto gráfico enfatizando-o como uma ferramenta estratégica para a gestão 

empresarial.  

O design como ferramenta estratégica pode ser compreendido aqui como a capacidade 

de criar valor por meio da identidade em equilíbrio com o ambiente e de acompanhar a sua 

evolução constante são, portanto, características primárias do designer estratégico no mundo 

contemporâneo. 

Na definição de Celaschi e Deserti (2007) design estratégico é um conjunto de ações 

que envolvem sistemas produto-serviço, ou seja, planejamentos complexos e integrados onde 

o objetivo é produzir soluções inovadoras. Neste caso o design estratégico tem haver com a 

capacidade de problematizar, isto é, ser capaz de identificar problemas e resolvê-los 

utilizando o design como gerador e impulsionador das estratégias empresariais. Isso porque 

no contexto contemporâneo e adotando o paradigma teórico da complexidade, onde a 

tecnologia se tornou acessível e aliada da produção industrial, em contextos de concorrência 

globalizada, o significado está no centro da valorização de bens e serviços. 

Segundo Mozota (2003) os conceitos-chave de design e gestão são comuns às duas 

disciplinas, pois, até mesmo em suas dimensões culturais e estéticas, há equivalentes de 

design em áreas de gestão como as de preferências de consumidores, de cultura or-

ganizacional e de identidade corporativa. As diferenças começam a partir das desconfianças 

por parte do grupo de gestores em relação aos designers, porque no design a busca é se dá na 
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originalidade, novidade, criatividade e inovação. A perspectiva de trabalho dos designers 

pode oferecer, conforme o ponto de vista dos gestores, riscos para a organização. 

A respeito do tratamento pedagógico e didático das aulas na universidade os 

professores da UNIT alegaram trazer referências nas suas próprias formações acadêmicas. 

Entre as declarações foram evidenciados os bons exemplos vividos durante o período em que 

eles eram estudantes de graduação. Desta forma podemos compreender que o fato de terem 

sido alunos de design facilitou a maneira de reconhecerem a organização e distribuição de 

disciplinas na Matriz Curricular, isto é, a compreensão de como as mesmas vão aparecendo 

cronologicamente no currículo e como os conteúdos estão dispostos de forma a estabelecer 

certa hierarquia na aprendizagem do futuro designer gráfico. 

 

Como eu sou um bacharel e não um licenciado...há uma fragilidade nesta 

atividade do professor...a gente não tem um ferramental para fazer uma boa 

leitura a gente não tem como avaliar com mais profundidade o nosso próprio 

desempenho. A gente vai avaliando a partir do resultado do aluno do que a 

gente percebe pelo desempenho do aluno do que ele consegue alcançar 

enfim... mas me parece que o que dá um resultado interessante é quando a 

gente consegue vincular o repertório visual que ele traz com o conteúdo 

teórico e uma atividade prática, daí ele percebe melhor determinadas coisa. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

  

Foi possível perceber que tanto na UFS como também na UNIT existe uma concepção 

tradicional de currículo onde o Design sempre finaliza em uma prática projetual e todas as 

disciplinas acabam por colaborar na sua elaboração de forma interdisciplinar. Esses projetos 

se apresentam como o ponto principal para o desenvolvimento da disciplina. O professor se 

torna a figura responsável por analisar o andamento das fases de cada projeto através de 

consultorias individuais ou aconselhamentos para todo o grupo de estudantes. Ainda de 

acordo com os professores da UNIT esta prática didática tem como objetivo desenvolver no 

discente a capacidade crítica das suas próprias criações e conferir a expansão de seus 

repertórios de solução além de conferir a integração entre teoria e prática. 

 
Na disciplina Criatividade a gente pensa em trabalhos como análises de 

projetos de design gráfico que estão postos na realidade e fazer uma crítica 

de como a gente poderia propor uma solução diferente. Mas de certa forma 

eu fico pensando que isso não... não é só trazer um problema de fora de 

fato... é sim estabelecer uma crítica a um trabalho e propor uma 

alteração....enfim... Essa relação eu acho importante que o aluno tenha a 

ciência de que o que ele está aprendendo tem um destino e de que as 

propostas de conteúdo não são aleatórias ou estão soltas ou a serviço da 

manutenção de uma tradição... não seria uma percepção interessante que o 

aluno tivesse. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 
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Na fala do professor UNIT 3 a compreensão da inter-relação teoria e prática foi 

transmitida aos estudantes através de uma experiência integradora vivenciada por uma 

atividade de extensão na comunidade local: 

 

Procuro trabalhar sempre cinquenta por cento de aula teórica e cinquenta por 

cento de aula prática. Quando se dá aula utilizando software o aluno quer 

muito mais a parte da prática, mas é preciso explicar que a teoria é 

importante também. [...] Tive a oportunidade de desenvolver com os alunos 

uma oficina de Fotografia para a comunidade: fotografando e ensinando 

fotografia para alunos de uma escola Estadual da cidade. Foi bastante 

relevante tanto para o ensino acadêmico como para a comunidade que foi 

beneficiada com o ensinamento da própria técnica da fotografia como 

também dos princípios do design. Os alunos perceberam que precisaram 

teorizar para conseguir fazer, montar as aulas da oficina. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UNIT 3, 2014) 
 

Segundo os professores da UNIT nas suas disciplinas se pretende abordar as 

habilidades de um pensamento que permita ao designer desenvolver novas respostas e 

perspectivas para a comunidade local na produção de material gráfico e de comunicação. 

Trata-se do desenvolver o pensamento criativo e uma capacidade mental através da qual o 

designer cria algo novo e original.  

 

Como tive uma formação técnica já trabalhava antes de entrar na 

universidade e isso me favoreceu para passar esta experiência profissional 

além de toda experiência com as tecnologias também de experiência de 

relacionamento com as pessoas. Entrei na universidade com experiência no 

mercado de trabalho como designer nas áreas de comunicação visual e 

representação gráfica tridimensional. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 

3, 2014) 

 

Para o professor UNIT 3 existe um grupo de estudantes que chega às universidades 

com uma mentalidade muito restrita a respeito da profissão de design gráfico e preocupados 

com a utilização das tecnologias digitais. De acordo com o referido professor  esse grupo de 

estudantes ainda não percebeu que a computação gráfica e todo o seu aparato tecnológico 

oferecem mais recursos, porém, o que realmente impulsiona o ato de criar é a diversidade de 

conteúdos que a universidade fornece para o aluno do ensino superior.  

4.1.2.1 Valorização: possibilidades, contribuição e o nível de valor atribuído ao 

profissional de design gráfico em Aracaju na visão dos professores da UNIT 
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Como outros centros urbanos Aracaju vive a época das novas dinâmicas de 

comunicação empresarial e cultural aonde a competitividade
41

 chegou a um nível global. 

Desta forma a situação torna-se cada vez mais complexa e nos faz pensar em como os 

profissionais da área de design gráfico podem contribuir com respostas rápidas e inovadores 

para fazer frente tanto a concorrência ou resolver problemas políticos, sociais e ambientais.  

 

Apesar de ainda se manter longe da magnitude do mercado das principais 

capitais do Brasil, Aracaju vem se transformando em uma capital promissora 

às necessidades modernas, mas sem se distanciar de suas antigas 

características de cidade pequena e ainda um pouco desconfiada sobre o 

novo, mantendo um mercado modesto que não reconhece totalmente o 

Designer profissional e insiste em pagar pouco, reduzir prazos e 

desconhecendo a importância da área, mas já existe um contingente de 

empresas que promovem a inserção de bons designers que acabam 

encontrando um ambiente consolidado para realizar um trabalho à altura. 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 2, 2014)  

 

De acordo com os professores da UNIT o mercado em Aracaju para do design gráfico 

está em expansão e, principalmente captando designers para trabalharem em gráficas, 

agências de publicidade, agências de comunicação para conteúdos digitais e, também já 

vemos a existências dos escritórios de design que podem ajudar na propagação desta área.  

 

Temos a Incubadora de Design eu acho que a ser citado o fato da 

Universidade Tiradentes manter uma Incubadora de Design no Parque 

Tecnológico de Sergipe isso vai formando o empreendedor... e é um 

elemento importante para a formação de uma cultura de design...Os alunos 

que são cuidadosos com seus trabalhos, os alunos que mantém uma 

qualidade de estudos e seguem as orientações nossas, a gente vê estes alunos 

se situando muito bem no mercado. Tem alunos com empresas de animação, 

alunos que estão fora do Brasil atuando como designers, alunos que estão na 

cidade que já são reconhecidos como designers e formados à pouco tempo a 

gente já vê que os próprios alunos já os citam como referência da profissão e 

isso significa que tem um espaço a ser ocupado. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UNIT 1, 2014)  

 

A partir desta perspectiva dos professores observamos a preocupação do grupo em 

destacar o reforço das competências criativas e a especialização que irão sustentar o 

desenvolvimento dos respectivos profissionais de design gráfico no mercado de trabalho. 

 

Acho muito válido o profissional buscar um diferencial para se destacar já 

que as vagas no mercado ainda é menor do que se espera, por isso é 

importante experimentar ainda mais no design que se abre para várias áreas 

específicas...a os prós e contra da profissão o que é ser profissional liberal 

                                                 
41

 As organizações precisam ser competitivas e o fazem através de seus produtos e serviços. Os produtos e 

serviços são o elo entre quem gera e quem se utiliza. 
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como ter noção de quanto vale o trabalho do designer gráfico ... 

(ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 3, 2014) 

 

[...] a minha resposta vai ser dada a partir das conversas cotidianas com os 

alunos...o que eu percebo é que muitos alunos vão estagiar  ou são 

contratados como trabalho profissional a partir das tecnologias digitais... 

então me parece que há aí uma lacuna do profissional que vai trabalhar com 

web... o profissional que vai fazer produtos digitais... e acho que é um 

espaço a ser preenchido e muitos alunos são contratados até antes de 

formados porque tem domínio dos softwares eles dominam a metodologia de 

preparar interfaces digitais que há o espaço para celular, tablets, a internet... 

enfim... e acabam assumindo o que eu acho interessante acho positivo 

porque nós temos esta competência muito embora nosso curso não é formar 

o profissional exclusivo de mídias digitais... mas é algo que serve para nós 

pensarmos... e a gente já detecta esta demanda na cidade. (ENTREVISTA 

PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

Vale ressaltar que hoje a mercadoria contemporânea cumpre papéis além de seu uso e 

funcionamento primário; não sendo mais projetadas somente atendendo às necessidades de 

um público. Atualmente, segundo Flusser (2007), vivemos num mundo da cultura imaterial 

em que há a necessidade da transmissão de informação pelos meios digitais. É esta 

necessidade que retira o design de seu campo puramente material porque há uma necessidade 

da interpretação e, enfim, da compreensão - e, para que tal manifestação seja convincente, é 

necessário que um sentido seja criado. 

Sobre o caráter subjetivo do design Fuentes (2006) declarou que uma parte dos 

problemas é concreta e, portanto, os dados são reais (necessidades, exigências e intenções que 

tratam do meio físico: orçamento, material e quantidade de cor). Esta é a parte racional do 

problema e a outra parte é a interpretação, a criação e a seleção de possíveis soluções do 

problema.  

 

Eu tenho outras disciplinas que fazem interface com outras áreas [...] e 

quando a gente vai discutir método a gente vai ver que nos apropriamos de 

procedimentos criativos no campo da arte e da mesma forma a que artistas se 

apropriam da prática do design, do método. Saber disso e saber que as 

fronteiras não são tão rígidas saber que nos confundimos em determinados 

momentos enriquece e que estamos numa época de muita síntese uma época 

que propõe o encontro da objetividade com a subjetividade. Então o produto 

de design vai ser concebido por um método que dá possibilidade também a 

subjetividade... na medida em que ele emociona...um cartaz muito bonito me 

emociona. (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 2, 2014) 
 

Ficou evidente pela descrição do professor que uma parte do problema de design não é 

determinada e não se apresenta no primeiro momento ao contrário vai se formulando e sendo 

resolvida durante o processo de design e a solução dada vai ser influenciada pela intuição, 
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experiência e habilidade do designer. Isto significa concluir que as variáveis desses problemas 

dependerão sempre do profissional de design.  

Mas esse processo de problemas-soluções, considerando-se as informações objetivas e 

subjetivas, precisa de alguma forma ser controlado, pois o projeto deve ser justificado às 

partes interessadas. Para Bonsiepe (1997) os dados objetivos e subjetivos se organizam 

através do método de Design para cumprir um objetivo de projeto: 

 
O Design consiste na melhoria da qualidade de uso do produto, da forma de 

um novo produto, do seu processo de fabricação, da sustentabilidade 

ambiental, da forma de acesso a um produto socialmente inclusivo e da 

qualidade estética. (BONSIEPE, 1997, p. 67) 

 

A questão do método pode ser valorizada nas palavras de Fuentes (2006, p. 14) quanto 

o autor afirma que a metodologia do design tem por objetivo aumentar o conhecimento das 

coisas e dar maior sustentação ao ato criativo, permitindo ampliar os pontos de vista sobre um 

determinado problema, aumentando o seu conhecimento e facilitando uma perspectiva 

criativa, global até sua resolução. 

 

Mas talvez pela natureza das disciplinas que eu tenho lecionado elas são 

experimentais... mais o que eu quero colocar é que é muito difícil forjar o 

ambiente extra muro da universidade. Porque eu acho o mercado interessante 

pra quem já sabe aplicar método, pra quem já sabe se situar... pra quem sabe 

quais são os parâmetros. Se você tem que fazer algo com muita velocidade, 

rapidez porque a demanda do mercado ela pede trabalhos realizados com 

mais rapidez e tal, mas você tem um método você tem parâmetros que você 

sabe que vai dar qualidade a este trabalho. Eu não compreendo trazer uma 

situação como esta querer que um aluno que eles façam em pouco tempo um 

determinado projeto. Eu acho isso meio cruel, perverso. Porque aprender a 

fazer as coisas com rapidez mas isso nós já fazemos...fazemos tudo com 

rapidez porque o mundo exige que a gente não gaste tempo com as 

coisas...Então não percebo aí um ganho...Numa disciplina de projeto o aluno 

ele tem que ter referencial teórico, ele tem que passar muito bem as etapas 

todas de um método para que ele tenha muita consciência do que ele está 

fazendo nessas etapas todas...se ele que alterá-las como ele quer alterá-

las...como pode juntar um método com outro...a questão de saber, para ter 

autonomia e aí sim a rapidez tão desejada por questões da economia. Porque 

no mercado ele não vai ter este tempo... isso a gente já sabe....e se ele não 

sabe fazer isso ele não vai fazer...vai trabalhar com que método?...fica aí a 

pergunta.... (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014) 

 

A importância do método acontece no fazer do Design, então é necessário que se 

pense a respeito de um método que permita maior reflexividade da ação. Na ideia de 

estratégia está a concepção de projeto ao longo do tempo, ou seja, projetar para além das 



141 
 

 

certezas atuais. Com isso, apoiado em Celaschi (2007), é necessário construir uma noção de 

reflexão a respeito do próprio projeto, no fazer projeto.  

 

Uma coisa que me chama muito a atenção é o fato de a gente ter sempre um 

olhar voltado para a própria cidade para o nosso lugar... então eu acho 

também que a gente termina... a gente faz com que o aluno na sua formação 

de design ele vá lendo sua cidade. A gente vai percebendo o que a cidade 

tem de interessante em cultura visual e também os padecimentos da cidade e 

isso acho algo interessante porque eu posso ler a minha realidade mais 

imediata os meus percursos cotidianos eles podem ser lidos a partir de uma 

cultura que vai sendo gestada e o aluno vai tento acesso no curso. O curso 

tem o perfil de design gráfico... e eu acho que a grande contribuição dele... 

ele é o primeiro curso que foi implantado no Estado de Sergipe o segundo 

curso é muito recente...está formando sua primeira turma agora... então eu 

acho que a Universidade Tiradentes ela historicamente dá esta contribuição à 

cidade de formar seus primeiros designers...e ela tem uma situação 

importante na gestão da cultura do design ela é o alicerce desta cultura ou 

pelo menos foi ao longo dos últimos dez anos... ela tem uma participação 

grande... (ENTREVISTA PROFESSOR UNIT 1, 2014)  

 

De acordo com os depoimentos coletados o grupo de professores da UNIT busca 

trabalhar uma aprendizagem voltada para as competências que envolvem a análise projetual e 

a utilização da computação gráfica. Observamos, também, a frequente utilização do discurso 

sobre a necessidade da crítica e dos valores da cultura local em relação ao mercado e seus 

produtos visuais com vistas a favorecer o pensamento criativo para as soluções de design 

gráfico. 

 

4.2. A percepção dos discentes-egressos em relação à própria formação e a 

contribuição do curso superior da UFS e UNIT/SE para atuar no mercado de trabalho 

 

As perguntas da pesquisa para este grupo de sujeitos tiveram por objetivo ajudar a 

descrever qual é o perfil profissiográfico formado pelas IES na visão do grupo dos 

discentes/egressos dos respectivos cursos. Para formalizar o que pensam os entrevistados os 

questionamentos abordaram a respeito da motivação e das influências que os fizeram optar 

pelo curso de Design Gráfico e sobre quais conhecimentos eles recordam terem sido 

enfatizados na sua formação. A relação teoria-pratica e a interdisciplinaridade foram sondadas 

para detectarmos o tipo de aprendizagem oferecida pelas instituições e, também, saber das 

expectativas dos egressos em relação ao mercado de design gráfico e, por outro lado saber das 

exigências que estes profissionais estariam enfrentando para se inserirem no mercado de 

trabalho.  
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As respostas a seguir estão dispostas da seguinte maneira: primeiro responderam os 

discentes/egressos da UFS e depois o grupo de egressos da UNIT/SE. Esta organização 

textual facilitou as análises por estabelecer uma sequência lógica entre a explicação das 

perguntas que foram aplicadas e seus respectivos depoimentos. 

 

4.2.1 A percepção dos egressos em relação à própria formação e a contribuição 

do curso superior da UFS  

 

No primeiro momento, para identificar o nível de envolvimento do discente com a área 

de Design os entrevistados da UFS foram questionados a respeito de suas motivações na hora 

da escolha por um curso de superior. Neste grupo a escolha pelo curso foi feita de maneira 

bastante displicentes e, por isso conhecer o curso foi fundamental para a identificação dos 

discentes/egressos com o design gráfico.  

 

Na verdade eu não conhecia entrei porque era a primeira turma e era noturno 

e me dava possibilidade de trabalhar, mas me identifico com desenho e 

softwares gráficos... Só descobri o que é o curso no decorrer da graduação 

mais ou menos no terceiro semestre foi quando fui tendo mais afinidade com 

a área editorial e meu interesse cresceu pelo curso e pela profissão. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

No primeiro momento não sabia o que queira fazer. Antes eu queria 

arquitetura... mas daí abriu aqui na UFS design gráfico procurei me informar 

e gostei. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

Uma série de boas coincidências foram acontecendo. Um colega que 

estudava na UNIT me falava que o curso de Design Gráfico dava abertura 

para várias coisas como ilustração e fotografia. E quando na UFS abriu as 

inscrições como eu já tinha trabalhado com ilustração e eu vi a possibilidade 

de que seria um caminho. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

No caso dos discentes da UFS as expectativas em relação à futura profissão e ao curso 

ainda não estavam muito bem esclarecidas, pois de acordo com os relatos nenhum dos 

entrevistados sabia exatamente o teriam que enfrentar na vida acadêmica. 

 

Estava um pouco perdida e não sabia o que poderia fazer, Nos primeiros 

semestres estava desmotivada eu via o design como um profissional de chão 

de fábrica, mas quando eu comecei a desenvolver projetos envolvendo a área 

social eu me motivei. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

No início achei que não ia conseguir emprego. Mas depois no quarto período 

comecei a receber algumas propostas... Aí no quinto período comecei o 

estágio aqui na editora foi quando eu vi que o que eu queria era design 

editorial. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 
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No princípio eu estava assustado porque eu teria muita dificuldade com 

estágio, mas logo no primeiro período eu recebia mensagens de e-mail com 

oportunidades de estágio. E me pareceu que a área tinha espaço e um leque 

de oportunidade foi quando surgiu o estágio aqui na editora. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Sobre o perfil dos discentes dos três entrevistados duas são do sexo feminino, com 

idade média entre 24 e 27 anos com estado civil de solteiros. Os discentes da UFS declaram 

terem frequentado em escola pública em todo o ensino médio. Quando questionados a 

respeito das formas de atualização na área de design assinalaram que livros, revistas e sites 

são suas maiores fontes de pesquisa. Afirmaram também que participam de eventos, 

congressos e cursos de capacitação nas áreas de educação, softwares gráficos presenciais e/ou 

pela internet. Recebem entre 1 a 2 salários mínimos e estão no mercado de trabalho ente um a 

três anos. Todos se encontram trabalhando no ramo editorial, mas por se tratar de empresa 

pública seus contratos de trabalho são terceirizados. Ocupam cargos com as denominações de 

Diagramador, Técnico em Informática Nível I e Editor Eletrônico. 

Para verificar como acontecia a divisão teoria e prática os discentes da UFS foram 

indagados sobre sua percepção em relação a distribuição dessas duas técnicas didáticas 

durante o percurso acadêmico. 

 

Foi tudo 50 por 50, toda disciplina envolvia teoria e prática. Até mesmo 

computação gráfica tinha teoria. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Tem professores que puxam mais para a parte teórica e outros para a parte 

prática. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

Uma coisa boa é que tivemos professores mestres e doutores e eles com uma 

carga teórica muito intensa, isso nos permitiu a reflexão sobre o design de uma 

forma uma pouco maior, agora eu acredito que a minha habilidade de 

ilustração já me separava um pouco da turma e me facilitava muitas coisas. 

Então eu percebi que uma parte da turma tinha dificuldade de executar os 

trabalhos porque algumas disciplinas precisavam ser mais forçadas como 

disciplina de desenvolvimento criativo, de técnicas de ilustração e desenho. Eu 

sinto que para a minha turma que foi a primeira tivemos uma falta um pouco 

grande desta parte de prática na condição de desenvolver no aluno o processo 

criativo.  (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

As pesquisas na comunidade foram bastante valorizadas pelos professores da UFS em 

virtude da necessidade de conectar o fazer do design com a visão social do design. Os alunos 

confirmaram terem desenvolvido trabalhos que levavam dados e problemas identificados na 

comunidade local. 
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Meu TCC foi para resolver um problema no mercado editorial para crianças 

com TDH – Transtorno de Déficit Atenção e Hiperatividade. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Foi um trabalho de projeto sobre o percurso para turistas onde estariam 

identificados elementos da cultura para identificar cada lugar de um circuito 

turístico. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

A questão da relevância da ação interdisciplinar foi verificada quando os discentes 

foram questionados sobre a prática de projeto na universidade. 

A grande maioria dos projetos eles envolvem a interdisciplinaridade, 

principalmente no curso. Eu não vejo uma disciplina sem a necessidade de 

outras. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

Veja, acho que como ‘capista’ de livro as ilustrações precisam de um 

conhecimento interdisciplinar. Acho que 80 por cento das disciplinas 

agregam para o que eu sei hoje. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

Com a intenção de verificar quais conteúdos tinham chamado mais a atenção dos 

discentes durante a vida acadêmica foi elaborada a seguinte pergunta: Quais conhecimentos 

você considera que seu curso procurou dar maior ênfase? Entre os assuntos mais lembrados os 

entrevistados deram destaque à gestão do design e a reflexão sobre o próprio fazer do design. 

O discurso da gestão, de que a gente não é mero executor de uma tarefa, nós 

somos pensantes de um projeto. O curso da Universidade Federal foca muito 

na formação de gestores de formadores de opinião. (DISCENTE/EGRESSO 

UFS A, 2014) 

 

Eu sempre ouvi sobre a importância da crítica, saber reconhecer quando o 

trabalho precisa ser melhorado. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

Pensar design a reflexão sobre design. Tudo que eu fizesse como designer eu 

entregasse de forma intensa e que eu poderia estar fundando uma ideia para 

um grupo de pessoas em uma sociedade. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 

2014) 

Na sequência os discentes da UFS foram questionados sobre quais as disciplinas 

poderiam ser identificadas como as mais significativas, isto é as que realmente contribuíram 

através dos conhecimentos apresentados para a inserção de cada um deles no mercado de 

trabalho. Recebeu destaque na visão deste grupo as disciplinas: Diagramação, Design e 

Cultura, Design e Tecnologia Social, Percepção da Forma, Metodologia de Projeto, 

Representação bi e tridimensional.  

 

Experimentação gráfica, para eu entender como poderia sair do papel e do 

lápis para verificar outros materiais. Ergonomia, Semiótica e Análise da 

Imagem em relação imagem-texto e porque a imagem não deve ser 

subjugada. Tecnologia social: o olhar para o mercado e como nós designers 
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não podemos querer mudar o fazer artesanal porque há uma sabedoria 

naquele fazer [...] A história do design me abriu a possibilidade de ter 

referências de elementos de outras épocas e me faz dar um conceito melhor 

para meus trabalhos. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

Quanto à característica de formação, que fez a diferença para que os entrevistados 

conseguissem se inserirem no mercado de trabalho, eles declararam desde a importância da 

experiência anterior na área até as oportunidades e convites para o cargo. 

Eu já tinha experiência de trabalho em um jornal e já tinha um entendimento 

de software, entrei muito crua no processo, mas tinha uma percepção 

diferenciada e consegui entrar como bolsista. (DISCENTE/EGRESSO UFS 

A, 2014) 

Eu fui convidada para o cargo... acho que é porque eu sou muito na minha e 

não me acho o máximo... sou calada e faço meu trabalho. Eu estou sempre 

buscando referência em livros, e acho que minha competência criativa por 

que eu não tinha conhecimento em softwares. (DISCENTE/EGRESSO UFS 

B, 2014) 

 

E venho de um lugar que contribui muito para meu imaginário, e minha 

família é da roça e o pôr-do-sol, o carro de boi isso é muito forte em mim e 

com onze anos eu já pintava quadros E isso foi gerando em mim uma carga 

emocional e imagética. E esse imaginário criou em mim a sensibilidade. [...] 

O curso me ajudou muito - a troca de ideias com os professores. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Os discentes/egressos da UFS puderam, em seus depoimentos, explanar sobre como 

eles viam a contratação do profissional pelo mercado de Aracaju, na perspectiva de quais 

qualidades e competências estariam sendo exigidas para as vagas de design gráfico. Eles 

reconheceram que o conhecimento de softwares gráficos, a criatividade, a rapidez e as 

questões de direitos autorais são requisitos bastante importantes, mas aproveitaram para 

criticar a forma como ocorre o processo de contratação. 

 

Já participei de vários processos seletivos em todos foram cobrados 

conhecimentos teórico e prático, com prova teórica e depois a execução de 

algum projeto gráfico. A rapidez na produção das peças gráficas e a 

criatividade eram os requisitos mais cobrados. (DISCENTE UFS A, 2014) 

 

A parte da diagramação, a padronização, a tipografia é muito exigido 

conhecimentos que tem haver com diagramação, o cuidado de trabalhar com 

imagens e com os direitos autorais. (DISCENTE UFS B, 2014) 

 

Antes de entrar aqui na editora eu recebi uma proposta de estágio que tinha 

uma grade de exigências onde eles queriam que o candidato soubesse já 

todos os softwares do pacote da Adobe. E eu estava numa fase introdutória 

com os softwares. Acho que, com isso, o mercado perde profissionais que 

tem outras qualidades e são descartados por não serem experientes com os 

softwares.  (DISCENTE UFS C, 2014) 
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Entre os serviços mais frequentes que eles desenvolvem durante seu cotidiano na 

editora os discentes/egressos destacaram: a criação de identidade visual, capas, cartazes, 

banners, material impresso de divulgação, livros e revistas, cartilhas a maioria material 

institucional. E sobre a rotina de trabalho. De acordo com os depoimentos existe um fluxo de 

trabalho mais nada muito rígido onde os trabalhos são distribuídos conforme as competências 

dos profissionais disponíveis e o prazo para entrega do serviço.  

 

Ligo os computadores, verifico os equipamentos, leio os e-mails e estabeleço 

uma ordem de atividades para executar. Todas as atividades entram num 

programa para coordenar as etapas e os prazos. Alguns processos criativos 

são discutidos em equipe, outros são mais individualizados e aprovados 

separadamente, mas no geral a gente discute e apresenta para o grupo antes 

de finalizar. (DISCENTE UFS A, 2014) 

 

Tem uma lista com uma demanda e a gente verifica qual é o trabalho da vez, 

nem sempre faço a diagramação e capa juntos (DISCENTE UFS B, 2014) 

Fluxo de demanda e depois a distribuição de acordo com a competência e 

disponibilidade de cada um.  (DISCENTE UFS C, 2014) 

 

Neste ponto os discentes/egressos foram levados a pensar sobre como têm aplicado os 

conhecimentos que foram recebidos na academia na sua prática profissional e sobre quais 

competências eles percebiam mais evidentes nas suas práticas de projeto. Todos 

demonstraram ter consciência da importância de adequar a peça gráfica ao público de 

interesse, como também, foram capazes de reconhecer o papel da teoria para a tomada de 

decisão durante o percurso da criação. 

 

Cada livro é um livro. Preciso ter a percepção de que cada em projeto as 

situações são muito específicas. O que o autor que passar, qual a necessidade 

gráfica daquele material, conteúdo, ter o entendimento do público que vai 

receber este material. Isto tudo para tomar as decisões certas, como tipo de 

fonte, entrelinhas... preciso saber quem é esse público e também saber qual 

será o suporte... se é impresso ou se sua exposição será digital. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Eu busco muito a referência em outros designers. (DISCENTE/EGRESSO 

UFS B, 2014) 

 

Acho que a semiótica resume melhor: entender que aquela cor ela vai gerar 

uma relação emotiva ou uma relação de interesse mais particular para aquele 

trabalho, aquela tipografia: aquela época que mais se aproxima do trabalho, a 

posição da ilustração que ela seja concretista ou abstrada, mas que venha 

passar a mensagem. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Os discentes/egressos da UFS foram levados a explicar se suas vidas haviam mudado 

após se tornarem designers atuantes no mercado de trabalho, tanto em relação ao 

reconhecimento profissional, como também, quanto à remuneração financeira. Os 
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entrevistados se mostraram gratos pela oportunidade da colocação profissional e, se 

mostraram dispostos em continuar investindo na carreira. 

 

Eu tive que amadurecer pessoalmente e profissionalmente... os estágios e a 

universidade a cada dia é uma coisa nova para se aprender...financeiramente 

também porque hoje sou mais independente. (DISCENTE/EGRESSO UFS 

A, 2014) 

 

Antes eu não acreditava muito em mim como designer, achava que estava 

estudando e não ia saber fazer nada, mas depois eu vi minha capacidade e a 

universidade foi muito importante para clarear e, financeiramente também.  

(DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

Meu trabalho hoje ele não se encontra a nível pessoal, ele sai do meu 

caderno para virar uma ilustração de um livro, uma tatuagem algum material 

de internet. Ele é aplicável e a editora foi uma oportunidade única. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Conforme declarações, este grupo reconheceu que seus pontos de vista em relação à 

profissão mudaram bastante; quando comparado ao que pensavam no início do curso. Hoje 

eles vêm a área como promissora e um mercado de trabalho receptivo para o design gráfico. 

 

Antes eu antes via a profissão muito mais marginalizada... pessoas atuando 

na área sem ter a competência e ainda mal remuneradas... Mas acredito que 

esta visão está mudando e a valorização também. (DISCENTE/EGRESSO 

UFS A, 2014) 

 

Mudou sim. Acho que esta área está se expandindo cada vez mais. Esta área 

de trabalho está crescendo muito com o surgimento de novas mídias, como a 

internet o sistema de telefonia e outros. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 

2014) 

O curso e a área é promissora hoje eu já indico outros profissionais. Tem 

alunos hoje saindo das duas instituições mais é o repertório de cada um que 

vi impulsionar cada uma na carreira. (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

Sobre a satisfação de estar a onde estão em relação à colocação profissional, funções e 

remunerações os discentes afirmaram: 

 

Eu me encontrei no segmento editorial é a área que eu quero seguir. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Eu sempre quis a área editorial mas era o que eu queria. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

A área editorial me abriu para a possibilidade de trabalhar com o artesanato a 

cultura sergipana. De forma empreendedora pretendo trabalhar com isso na 

confecção de camisetas e talvez uma linha própria de produtos. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 
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Com vistas a promover um momento de autocrítica os entrevistados foram 

questionados a respeito de como poderiam melhorar seus comportamentos e seus 

conhecimentos para se tornarem melhores profissionais de design gráfico nas suas respectivas 

empresas. Posturas relacionadas ao papel do designer como mediador de interesses, a 

observação como uma qualidade integradora da equipe e o espírito de pesquisador para poder 

dar conta variedade de projetos. 

A questão de ser preparado para ser gestor... ajuda a gente saber lidar com 

muitas situações. Aqui na editora é importante porque tem que lidar com 

outros profissionais, professores a maioria são doutores e saber articular com 

esse público. Acho também que a percepção visual conhecimentos de 

ergonomia e adequar o material para o público leitor é muito importante 

(DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Por eu ser muito observadora, estou sempre disposta a ajudar os colegas e 

colaborar com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Na arrumação do 

layout por exemplo. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

Eu preciso ter embasamento teórico cada vez mais. Acredito que em 

conhecimentos de história do design e técnicas. (DISCENTE/EGRESSO 

UFS B, 2014) 

 

Em um momento específico da entrevista os discentes/egressos da UFS foram levados 

a se recordarem sobre os tempos na universidade para julgarem se deveriam ter dado mais 

atenção a algum ponto dos seus estudos. De maneira geral o grupo se justificou pela 

inexperiência com a vida universitária, a baixa estima e a falta de repertório para discutir com 

os professores. 

 

Acho eu deveria ter me envolvido mais com história da arte com história do 

design. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Tem coisa que a gente deixa passar porque tem aquele medo, acha que não é 

capaz de entender algum texto. (DISCENTE/EGRESSO UFS B, 2014) 

 

A tipografia, a semiótica, a história do design eu me arrependo de não ter 

questionado mais e aproveitado dos conhecimentos dos professores. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Os discentes/egressos também foram questionados quanto à necessidade de se adaptar 

ao ambiente de trabalho do designer gráfico, para isso foram convidados a revelarem quais as 

qualidades pessoais acreditavam que precisariam desenvolver mais no seu perfil profissional. 

Características como segurança, concentração e paciência se destacaram como os principais 

pontos a serem trabalhados no dia-a-dia do designer gráfico. 
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Eu tenho que ser mais segura nas minhas decisões, às vezes vou e volto, as 

vezes deixo o cliente me vencer. Saber lidar com o cliente, acreditar mais em 

mim mesma. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Eu sou muito desconcentrada sou muito distraída. (DISCENTE/EGRESSO 

UFS B, 2014) 

 

Paciência e consequentemente o respeito com quem ainda no começo e não 

tem a carga de informação (DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Para finalizar os discentes/egressos responderam sobre suas expectativas e planos para 

a vida profissional. Alegaram não terem arrependimentos nem em relação á escolha da 

universidade e, nem em relação à escolha do curso, ao contrário, pretendem seguir em frente 

se capacitando através de programas de mestrado na área editorial porque acreditam no 

potencial promissor do design no Brasil. 

 

Em termos de mestrado... algo que eu consiga unir com design. Não me vejo 

fazendo outra coisa senão na área do design. Tem os cursos e congressos que 

eu continuo fazendo. (DISCENTE/EGRESSO UFS A, 2014) 

 

Pretendo fazer mestrado em design editorial. (DISCENTE/EGRESSO UFS 

B, 2014) 

 

Mestrado na área de ilustração infantil. No Brasil esta área ainda é muito 

carente, existe a pesquisa quanto a parte literária do texto, mas não quanto a 

ilustração. Tentar unir a ilustração, também, com folclore sergipano. 

(DISCENTE/EGRESSO UFS C, 2014) 

 

Entre o que foi exposto pelo coordenador do Curso de Design Gráfico da UFS e seus 

professores o perfil profissiográfico formado nesta instituição sugere um profissional 

reflexivo e preocupado com as questões sociais da comunidade, sempre orientado pela ação 

gestora do designer em trabalhos que envolvem equipes multidisciplinares. 

Os discentes/egressos da UFS apresentaram um posicionamento bem coeso em relação 

aos conteúdos que receberam durante sua jornada acadêmica. Os três estudantes ressaltaram 

que os conhecimentos transmitidos foram de fundamental importância para reforçar suas 

ideias a respeito do que significa ser um profissional de design gráfico. Alegaram também que 

ao ingressarem na universidade não sabiam ao certo o que o curso teria para oferecer, mas 

tinham noção de que se tratava de uma profissão muito ligada à imagem e ao desenho.  

Os discentes/egressos da UFS puderam, com seus depoimentos, confirmar que na 

graduação receberam grande carga de conteúdos teóricos que os preparam para julgar seus 

projetos gráficos do ponto de vista da mensagem a ser transmitida e da mensagem recebida 

pelo público. Isto é a consciência do poder mediador do design gráfico. Declararam também 
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que a formação universitária foi de fundamental importância para conseguirem se inserir no 

mercado de trabalho. A postura de gestor só pode ser percebida como uma qualidade inerente 

ao perfil profissional ou como uma ajuda para a comunicação interpessoal em situações de 

trabalho, mas não como uma atividade ou função diretamente relacionada com o design 

gráfico. 

Quanto à inserção do design social, como pretendida e descrita pela coordenação e 

professores do curso de Design Gráfico da UFS no sentido da intervenção do design para a 

resolução de problemas de ordem coletiva da sociedade local, ela ainda não acontece na 

prática desses profissionais que foram alvo da presente pesquisa. 

Pelo ponto de vista dos discentes/egressos eles acreditam terem sido formados como 

gestores, mas não atuam como gestores porque não há oportunidade, não há o reconhecimento 

desta funcionalidade do design no meio empresarial local.  

Durante as entrevistas os discentes/egressos teceram elogios para com o corpo docente 

do curso de Design Gráfico da UFS mostrando haver grande consideração em relação aos 

ensinamentos transmitidos. Outro fator comum aos três entrevistados é que eles começaram a 

estagiar logo no início do curso e afirmaram que esta experiência contribuiu muito para o 

aprendizado na área. 

 

 

4.2.2 A percepção dos egressos em relação à própria formação e a contribuição 

do curso superior da UNIT 

 

Também, para o grupo de discentes da UNIT, a pesquisa se iniciou com a sondagem a 

respeito de como eles haviam feito a escolha pelo curso superior de Design Gráfico. Os 

discentes/egressos relataram sobre motivações que vão desde afinidade com a área até a 

habilidade de desenhar: 

 

Gostava de desenhar desde crianças e como não queria ser professor não 

queria fazer artes e fiquei sabendo do curso por outras pessoas e coloquei na 

cabeça que era isso que eu queria, Design. (EGRESSO UNIT 1, 2014) 
 

Na verdade sempre quis ser designer porque queria ser desenhista, mas 

quando a gente entra no curso percebe que não é só isso, é totalmente 

diferente, mas a aptidão que eu tenho de artista ajuda a complementar na 

profissão foi minha primeira opção e deu certo eu passei. Como sou do 

interior de um lugar que não tinha design quando meu irmão veio para 

Aracaju estudar eu vim também e acabei procurando e achei aqui na UNIT o 

curso de Design Gráfico (EGRESSO UNIT 2, 2014)  
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Sim eu já trabalhava com vetorização e softwares gráficos; eu conheci um 

designer de São Paulo pela internet e ele explanou para mim e até então eu 

não sabia o que fazer, mas depois que ele me falou me apaixonei e decidi 

seguir na área. Por um ponto eu não sabia que ia exigir tanto, no estudo tem 

que estar atualizado porque o mundo esta mudando por conta das tecnologias 

e o design depende muito das tecnologias. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Sempre me interessei por ilustrações e ficava tentando entender o porquê de 

certos símbolos e tipografias que via nas marcas. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Desde o ensino médio tinha interesses em softwares que são utilizados pelo 

designer gráfico, assim como em fotografia e diagramação (EGRESSO 

UNIT 5, 2014) 

Sim, foi por afinidade pessoal com a área. (EGRESSO UNIT 6, 2014) 

 

As expectativas dos egressos da UNIT em relação à futura profissão e ao curso ainda 

não estavam muito bem esclarecidas. Todos entraram muito jovens na vida acadêmica e, optar 

por escolher um curso superior ficou entre o glamour que é difundido pela mídia em relação à 

profissão, a possibilidade de ganhar dinheiro fazendo o que gosta e ter seu próprio negócio. 

Alguns deles mais tarde perceberam que o curso não era só desenho e que o mercado de 

design gráfico era bastante concorrido. 

 

Pensava que ia ser divertido que é uma coisa que eu gosto e saber desenhar 

poderia me ajudar e queria algo relacionado com isso. (EGRESSO UNIT 1, 

2014) 

 

Bem no início é sempre um pouco de ilusão né acho que todo alunos são 

assim, depois que entra no mercado vai sentir a realidade mas eu sempre me 

imaginei sendo empreendedor o que não acontece, mas era essa minha visão. 

E não acontece porque eu acho que o país não ajuda o Estado em relação ao 

design não ajuda e uma diversidade de coisas que a gente passa. (EGRESSO 

UNIT 2, 2014) 

 

Eu achava que eu ia ganhar muito dinheiro sempre teria alguma coisa para 

trabalhar, porque durante a faculdade tinha muito estágio enquanto cursando 

as opções são muitas e alguns estágios são mais valorizados que a profissão 

em si. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

A ideia inicial que eu tinha era a de que Design Gráfico formava 

ilustradores. Achava que o curso tinha várias matérias ligadas a desenho e 

que a área de design era voltada para esse ramo. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Ideia de adquirir bagagem suficiente para abrir um negócio próprio dentro do 

ramo de Design Gráfico. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Minha expectativa era trabalhar como designer gráfico em escritório de 

design, mas ciente de que, a nível local, é um mercado não aquecido. 

(EGRESSO UNIT 6, 2014) 
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De acordo com os entrevistados eles sofreram influencia na escolha do curso visto que 

já conheciam alguém formado em design gráfico: parente ou amigo. Durante o processo de 

escolha eles alegaram terem ido buscar mais informações na internet sobre o curso e a 

profissão. Assim de alguma forma nenhum deles adentrou ao curso sem conhecimento prévio. 

Um dos respondentes alegou que seus pais o alertaram para não fazer o curso, mas que apesar 

disto o ajudaram a custear o ensino superior e, outro, que seus pais não sabiam o que ele fazia 

na universidade: 

 

Meus pais me ajudavam sim, mas diziam que não sabiam o que eu estava 

fazendo se eu estava brincando de desenhar ou se eu realmente eu estava 

fazendo alguma coisa. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

O grupo de egressos da UNIT estudou a maior parte do ensino médio em escolas 

particulares e possuem computadores em casa. Um deles diz que custeou o curso sozinho. 

Outro deles foi bolsista: 

 

Por ser uma universidade particular, e por eu ter sido sempre bolsista em 

escola particular, consegui o direito de concorrer a uma bolsa pelo ProUni do 

Governo Federal. Fiz todo o curso como bolsista integral. (EGRESSO UNIT 

5, 2014) 

 

Em relação ao perfil dos os egressos da UNIT ainda moram com os pais ou parente 

próximo, com isto, têm parte de seus gastos custeados e/ou rateados. Cinco deles trabalham ha 

quase três anos; um já está quase sete anos no mercado e, outro, faz apenas um ano que 

começo a trabalhar. Eles não possuem condução própria e recebem em média entre um e dois 

salários mínimos. Apenas um deles alegou conseguir ganho de até cinco salários mínimos, 

pois tem o costume de também fazer vários trabalhos como freelancer
42

. 

Os egressos UNIT afirmam que procuram se atualizar buscando informações sobre 

design gráfico em revistas, livros e sites na internet. Também apontaram a necessidade de 

participarem de eventos e cursos na área do design gráfico. Alguns deles se interessam por 

cursos na área de programação, ilustração e animação porque trabalham com o 

desenvolvimento de interfaces gráficas. Um dos seis entrevistados não possui carteira 

assinada, trabalha por contrato de serviço. Os outro cinco discentes estão registrados em 

carteira de trabalho nas seguintes funções: dois como Web Designer, um como Recepcionista, 

um como Restaurador de Imagem. Enquanto área de atuação: design gráfico, design de 

interface digital para educação a distancia e design de interface digital conteúdos de mídias 

                                                 
42

 Termo utilizado no meio para designar um profissional autônomo, independente que não tem 
vínculo empregatício com empresa, mas é contratado para fazer serviços de design gráfico. 



153 
 

 

digitais, banco de imagem. Tipo de instituições envolvidas: instituição pública, instituição 

privada educação, empresa privada e o terceiro setor. 

Os discentes da UNIT foram questionados sobre a carga de conteúdos teóricos em 

relação à carga de conteúdos práticos recebidos durante a sua formação acadêmica e as 

resposta indicaram que o conteúdo prático é foi utilizado na UNIT e, destacaram sentirem a 

falta do conteúdo teórico. 

 

A gente estudava a parte teoria e depois aplicava o conhecimento em algum 

projeto. O prático sempre foi muito forte e o teórico ficou a desejar e no 

TCC eu sofri muito com isso. (EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

A teoria das disciplinas também foi de grande interesse meu, e as matérias 

puramente teóricas, foram um pouco difíceis e confusas, já que foram – em 

sua maioria – no início do curso (época de transição de Ensino Médio para 

superior). (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Conforme pontuado pelos professores da UNIT e, no próprio Projeto Pedagógico de 

Curso (2009), são incentivados como recurso pedagógico e, também, para o desenvolvimento 

da cidadania, o trabalho com projetos junto à comunidade local. Todos os discentes 

entrevistados da UNIT se lembraram de terem desenvolvido projetos na graduação que 

envolvia o recolhimento de dados e o diagnóstico de problemas em comunidades. 

 

Na disciplina de atividades culturais a gente fez o projeto Recicla que era a 

coleta de óleo e o meu TCC fiz uma marca para a ONG Canto Vivo. 

(EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

Sim meu TCC foi sobre Identidade Visual foi uma experiência de um projeto 

para ser aplicado na sociedade local. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Na comunidade foi uma prática de extensão sobre coleta de óleo e sobre uma 

creche, porque a creche estava correndo o risco de acidentes... (EGRESSO 

UNIT 3, 2014) 

 

Sim, utilizei a coleta de dados em algumas disciplinas. As que mais me 

recordo são Embalagem, Sinalização, Identidade Visual e Práticas 

Extensionistas. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Sim. No TCC fiz (juntamente com duas colegas) uma pesquisa de público 

que visitaria o Banco de Imagens Lineu Lins. Assim como no projeto de 

Sinalização (público que utilizava o local) e em Gestão do design. 

(EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

A interdisciplinaridade como ação pedagógica foi reconhecida pelos professores da 

UNIT, com isso a pesquisa procurou identificar se os discentes reconheciam a 
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interdisciplinaridade aplicada no ensino do design gráfico. De acordo com as resposta a 

interdisciplinaridade para esse grupo de entrevistados é inerente ao fazer do design gráfico. 

 

Sim a maioria juntava várias disciplinas; para desenvolver um projeto todas: 

Identidade Visual, Produção Gráfica, Projeto Gráfico de Embalagem e 

outras... (EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

Existiu mas algumas disciplinas Identidade Visual e Projeto Gráfico de 

Embalagem e também Modelagem 3 D com Projeto Gráfico. No design você 

utiliza várias disciplinas então conteúdos como teoria da cor, diagramação, 

fotografia estão interligados na produção gráfica. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Acredito que difícil seria não fazer. Para executarmos qualquer projeto 

precisamos de metodologia ou softwares, o que nos leva a resgatar 

conhecimentos adquiridos em outras matérias. Um exemplo clássico é o do 

projeto para a matéria de Embalagem, que utiliza metodologia, Identidade 

Visual, softwares como Illustrator, Photoshop e 3D Max. As matérias de 

Sinalização, Marketing Aplicado ao Design, Gestão e Tipografia seguem 

essa mesma linha da interdisciplinaridade. (EGRESSO UNIT 5 2014) 

 

Os egressos foram perguntados se poderiam recordar quais eram os conteúdos que 

mais haviam sido valorizados pela instituição no ensino superior de Design Gráfico.  As 

respostas mostraram que a utilização dos laboratórios de informática e o uso dos softwares 

gráficos são pontos de ênfase aplicados neste curso. Também, algumas disciplinas que tratam 

de análise de imagens e identidade coorporativa foram indicadas. A crítica veio sobre a 

abrangência das diversas áreas do design (pesquisa, editoração, branding, multimídia) e uma 

vontade de aprofundamento maior por parte dos discentes.  

 

Muitos projetos exigem demais do aluno, mas quando todas as disciplinas 

num mesmo período pedem projeto você acaba não dando conta de todos ao 

mesmo tempo. E será que o meu dez na disciplina seria dez se aplicasse na 

sociedade. Os requisitos reais do projeto não dá pra simular. Ressalto a 

prática projetual acadêmica porque você faz para atender a academia e não o 

mercado. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

A parte teórica como é uma graduação os professores davam ênfase e tem a 

parte técnica que é o uso dos computadores e softwares, mas a parte teórica 

foi bastante importante e estava lá a todo o momento. (EGRESSO UNIT 1, 

2014) 

 

Acredito que Comunicação e Semiótica, Imagem Corporativa e softwares. 

(EGRESSO UNIT 5, 2014) 

Quando se tratou de verificar quais disciplinas que realmente foram significativas para 

que a inserção dos egressos no mercado de trabalho algumas disciplinas foram lembradas 

entre elas: Tipografia, Identidade Visual, História da Arte, Teoria da Cor, Processos Gráficos, 

Análise da Imagem, Tipografia, Materiais e Processos Gráficos Industriais, mas ficou 
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evidente que o desenho e as tecnologias digitais podem identificar um diferencial nas 

competências do designer gráfico para o mercado local na visão deste grupo. 

Vou colocar a disciplina de Desenho Livre, Desenho Técnico, Ilustração 

Projeto Gráfico, Embalagem. A questão da Ilustração vou colocar assim as 

vezes a gente acha que a ilustração não é importante mas quando você quer 

arrancar aquele projeto da sua cabeça e colocar ele realmente no físico e se 

você não tem a mínimo da noção de desenho, se você não sabe fazer um 

círculo e não sabe o que aquele elemento vai significar então você fica 

perdido. Se você e pegar a ilustração e trabalhar num mascote, ou ilustração 

para embalagem infantil e logo de sinalização com ícones para empresas. A 

ilustração pode ser um diferencial e a área da tridimensionalidade a 

visualização 3D para embalagens. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Não vou lembrar os nomes exatos das matérias, mas as que abordaram 

Fotografia, os softwares Photoshop e Illustrator, Identidade Visual e Gestão 

do design. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Quando questionados sobre o que contribuiu efetivamente para que eles conseguissem 

as vagas de trabalho que ocupam no momento os discentes responderam que para conseguir 

um emprego o principal é ter um bom portifólio
43

 com peças gráficas produzidas na 

universidade ou em trabalhos anteriores. Afirmaram também que a entrevista os testes rápidos 

são bastante comuns.  

 

O portifólio que mostrava o conhecimento anterior com coisas pequenas e 

fiz um currículo básico e fui convidado para fazer a entrevista e um teste que 

ele pediu para eu fazer uma peça gráfica. (EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

De acordo com os depoimentos deste grupo de egressos nestes testes as empresas 

pedem para que os futuros designers desenvolvam uma peça gráfica utilizando os softwares 

gráficos, mas utilizando um determinado espaço de tempo. O que conta pontos é o candidato 

ser capaz de desenvolver a o trabalho solicitado dentro do tempo estipulado, que não passa de 

um ou duas horas, além da demonstração da criatividade na solução gráfica. Um dos 

entrevistados criticou o processo de contratação aplicado para o designer gráfico alegando que 

o tempo pode ser um complicador na hora de avaliar a performance do candidato: 

 

As exigências na hora dos testes é na maioria das vezes o conhecimento de 

software o que eu não acho muito interessante. Acho que o certo é avaliar o 

profissional a cada dia e não só a velocidade na máquina porque o mercado 

de trabalho e principalmente e em agência eles nem querem saber quem você 

é. Eles querem o trabalho pronto, querem saber que você é rápido e se o 

trabalho vai sair logo. Um período de teste de questão de semanas seria mais 

                                                 
43 Termo utilizado para denominar uma mostra ou coleção de trabalhos realizados 
anteriormente por um profissional e, em alguns casos, uma empresa. 
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justo porque o próprio curso diz que você precisa de pesquisa e inspiração 

para desenvolver um trabalho e nessa coisa do corre-corre, você procurando 

emprego está preocupado e às vezes as ideia não flui e já tem a tensão do 

próprio teste. Fico chateado com a forma como é feito a coisa você precisa 

ter tempo para ser mostra como profissional e até a utilização da própria 

ferramenta. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Os entrevistados fizeram questão de esclarecer que sem os conhecimentos teóricos, 

que aparentemente não são avaliados pelo contratante de designers, não há possibilidade de 

ser rápido e nem criativo neste tipo de teste.  

 

As empresas pedem o portifólio mas sem o conhecimento teórico você não 

consegue desenvolver o prático e nem é rápido suficiente. Pedem se você 

tem experiência no mercado. Vou destacar o portifólio que pode ser 

construído durante a universidade com ajuda dos professores. Há também 

aquelas que pedem uma prova num determinado dia e através de pressão 

você tem que desenvolver um pensamento criativo muito rápido. Quando as 

empresas solicitam num teste uma criação ou um projeto, se você não tem o 

teórico porque você não aprendeu ou esqueceu você tem que parar para 

correr atrás primeiro do teórico e depois desenvolver o prático e uma coisa 

puxa a outra.  Se você não tem um não desenvolve o outro e ai você vai 

desenvolver o design apenas pela estética e design não é só estética que se 

encontra em outro campo o artístico então não vai  resolver o problema que é 

o que o profissional de design deve fazer e não resolver por estética por 

beleza. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Os conhecimentos de softwares. A maioria das empresas não quer saber seu 

conhecimento teórico ela quer saber do seu trabalho prático e se o seu 

trabalho prático se encaixa no trabalho prático que ela precisa ou oferece que 

ela exerce. Então se você tem um trabalho desenvolvido para uma instituição 

governamental e a instituição é privada e trabalha com questão de marketing 

e propaganda então se não se encaixa ele descarta. Eles pedem 

principalmente Photoshop, Illustrator Corel Draw, InDesign, 3d Max e ate 

web se você sabe tudo bem as vezes tem uma prova teórica mas se o seu 

portifólio não se encaixa ela não quer. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Os discentes reconheceram a importância dos conhecimentos advindos do ensino 

universitário como diferencial no processo seletivo da contratação para a vaga de designer 

gráfico. Também foram destacadas as posturas necessárias para este tipo de profissional, 

como: o relacionamento interpessoal, interesse e, saber trabalhar em equipe. 

 

Acredito que o meu empenho em tentar me superar a cada projeto e a minha 

base de conhecimentos que adquiri na universidade. (EGRESSO UNIT 4, 

2014) 

 

No meu caso, a matéria de Estágio Obrigatório me levou até um setor da 

Universidade Tiradentes no qual fui efetivada ainda cursando a Graduação.  

A consequência de consegui a vaga de estágio foram conhecimentos das 

matérias cursadas. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 
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Experiência mínima, habilidades técnicas Corel Indesign Photoshop e 

relacionamento interpessoal, interesse e, saber trabalhar em equipe. 

(EGRESSO UNIT 5, 2014) 

Entre os serviços mais solicitados depois da contratação e que fazem parte do dia a dia 

de trabalho os discentes elencaram: panfletos/folders; materiais impressos institucionais; 

identidade visual com manual; tratamento de imagens/fotografias; peças gráficas para eventos 

corporativos; layout para sites; criação de material impresso publicitário; sinalização, 

desenvolvimento de material educativo; banners digitais; animação; ilustração e infográficos. 

Os discentes, em seus relatos, a todo o momento, faziam questão de deixar claro a 

preocupação com a linguagem gráfica e a necessidade da sua adaptação para cada nível de 

conhecimento e interesses de cada público. Foi  pontuado, também, a falta de estrutura em 

alguns locais de trabalho relacionando desde a necessidade da aquisição de softwares 

adequados, material de desenho até postos de trabalhos inadequados em relação à ergonomia 

(móveis e iluminação). 

 

Recebo uma ordem de serviço que é uma demanda, o briefing e os trabalhos 

são distribuídos por prioridade de entrega. No processo de criação o primeiro 

passo são as pesquisas de referências escolhos algumas diretrizes; escolho a 

melhor levo para aprovação e se for aprovado finalizo. (EGRESSO UNIT 1, 

2014) 

 

Este departamento atende outros departamentos da instituição... então vem 

de outro setor que quer divulgar um assunto...daí entra em uma ordem de 

serviço. Não existe um brief você pode esbanjar a criatividade você esta livre 

para desenvolver sobre o tema. O setor faz o estudo e elabora um conteúdo 

que vem para que eu possa desenvolver as peças gráficas ou até datas 

comemorativas, cursos e eventos. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Trabalhei como freelancer contratada para a elaboração de projetos de 

identidade corporativa. Dessa forma, eu ia na empresa, me reunia com o 

cliente para fazer o briefing, coletava os dados necessários para o projeto e 

os desenvolvia em casa. Quando já estava tudo pronto, era marcada uma 

nova reunião para apresentar todo o projeto ao cliente e já entrega-lo (caso 

fosse aceito) ou saber quais alterações seriam necessárias. Depois de feitas 

as modificações o projeto era entregue. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Na empresa: faço a digitalização do acervo fotográfico e restauração de 

imagens no Adobe Photoshop. Há também a parte não muito corriqueira, que 

é a de orientação dos estagiários (também de design gráfico), gestão de 

tarefas e de acervo. Freelancer: atendimento ao cliente, rafes e diagramação 

de peças gráficas, montagem das peças. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

   

Não há horário de entrada ou saída, mas as demandas em excesso acabam 

exigindo que eu permaneça no escritório pela manhã e pela tarde. 

Normalmente fico em uma sala pouco mobiliada junto com outros 

integrantes da equipe e um estagiário em design, que me dá suporte. 

(EGRESSO UNIT 5, 2014) 
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Eventualmente - normalmente uma vez por semana - viajo ao interior do 

estado para realizar trabalho de campo, a depender do projeto social com o 

qual estou envolvido. A maioria das vezes eu mesmo dirijo. Falta um suporte 

organizacional e administrativo adequado para os processos de uma área de 

design, bem como materiais, como réguas, mesas digitalizadoras, mesas para 

desenhos, murais, impressão em diferentes formatos, catálogos de cores e de 

papel. (EGRESSO UNIT 6, 2014) 

 

Para deixar mais evidente qual a ênfase dada pelo curso na universidade os discentes 

foram questionados sobre quais conhecimentos receberam no ensino superior que eles mais 

utilizam no seu cotidiano de trabalho. Um dos entrevistados esclareceu que alguns conteúdos 

do design são para a profissão, mas também são para a vida: 

 

[...] você passa analisar e enxergar os problemas não só no campo do design 

mais você consegue a enxergar os problemas da sociedade em geral em 

outras profissões. Você enxerga problema em tudo porque você é aquele 

profissional que vê problema em tudo você quer desenvolver uma solução e 

você tem a solução na cabeça, mas você fica sem saber e fica: ah não vou me 

intrometer porque não é meu assunto e só faz o que te é solicitado... você é 

aquele profissional qualificado e ensinado para enxergar problemas e dar 

solução então você sai assim da academia. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Na opinião dos demais discentes da UNIT os assuntos mais recorrentes que tanto 

apareceram no ensino superior e na prática da profissão ficaram entre identidade visual; teoria 

da forma; semiótica, fotografia e produção gráfica. 

 

Utilizo a parte teórica o embasamento teórico para explicar a imagem e cada 

elemento da peça gráfica para conseguir aprovação. (EGRESSO UNIT 1, 

2014) 

 

Organização estética da Gestalt me ajudou muito quando a gente entre e se 

depara com certos trabalhos, mas com interesse o mercado de trabalho 

cobrando você vai relembrando. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Eu tenho que ir atrás de cada assunto que chega e procurar saber como o 

cliente final vai compreender o que eu tenho que passar para ele. Fazer um 

estudo sobre o material que deverá ser passado e transmitir da maneira mais 

adequada para cada público. Sintetizar todos os dados para transformar numa 

ideia numa comunicação visual. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

O que mais uso são os conhecimentos adquiridos em Photoshop e 

Illustrator. Sem eles não teria como entregar os projetos, já que preciso 

desses softwares em praticamente todas as etapas da produção: finalização 

da identidade visual, fechamento dos arquivos para entrega na gráfica, 

aplicação nas peças para melhor visualização do cliente. (EGRESSO UNIT 

4, 2014) 

 

Na empresa: restauração fotográfica e gestão. Como freelancer: direção de 

arte. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 
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Linguagem Visual, Tipografia e Diagramação, Identidade Visual e aplico 

nos diversos tipos de projetos gráfico demandados pelos projetos sociais da 

ONG. (EGRESSO UNIT 6, 2014) 

No intuito de identificar se os egressos observaram alguma melhoria em suas vidas, 

seja do ponto de vista da remuneração financeira ou, no que tange o reconhecimento 

profissional eles declararam que se sentem importantes para a empresa e reconhecem a 

contribuição que agregam com suas funções, mas alegam que o reconhecimento através da 

remuneração financeira ainda não chegou porque acreditam vir com a experiência e o tempo e 

a qualidade dos serviços prestados.  

O design é uma carreira, mas eu já consegui um salário melhor. 

Reconhecimento financeiro virá a partir do reconhecimento profissional. 

(EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

Como freenlancer, pude lançar meus projetos como bacharel e torná-los 

mais valorizados por serem feitos por uma profissional do ramo. (EGRESSO 

UNIT 5, 2014)  

 

Como justificativa pela baixa remuneração do designer gráfico no mercado local os 

discentes da UNIT citaram a concorrência desleal com pessoas que não são formadas na área 

e aproveitam a oportunidade para oferecer serviços que não podem ser considerado como 

design e, também culparam a não regulamentação da profissão que prejudica uma discussão 

maior com a sociedade sobre a valorização do design.  

 

Dos lugares que eu passei eu me senti importante e consegui somar, acho 

que no geral o design não é reconhecido na valorização financeira o designer 

luta para ter um sindicato, um teto salarial e eu vejo alguns designers 

revoltados por aí e cada profissão tem sua cruz. Antes, você se formar já era 

garantia e hoje em dia não dá. A gente tem que se especializar e continuar 

tentando. (EGRESSO UNIT2, 2014) 

 

O reconhecimento vem de algum cliente ou outro que ele já sabe, trabalha ou 

já trabalho com design aí sim tem o reconhecimento maior e sabe ouvir o 

profissional. Mas quando o cliente não sabe para que serve o profissional ele 

não quer escutar ele quer daquele jeito e tem que ser daquele jeito daí a gente 

tem que pegar o conhecimento da academia e dar uma aula para explicar o 

que é design para ele saber o que é design e aceitar o seu serviço. E no 

financeiro as pessoas pagam o que querem pagar e pagam muito pouco ou 

porque o micreiro esta aí no mercado achando que ele sabe de tudo 

desvalorizando a profissão. E quem trabalha com micreiro quer pagar um 

valor muito baixo e quer pagar o profissional graduado do mesmo jeito ou 

ate mais baixo. Aí cabe já a comunidade dos designers se valorizar e não 

aceitar o trabalho, mas geralmente o designer esta apertado e precisa do 

dinheiro e fica numa sai justa porque não tem trabalho e aceita qualquer 

dinheiro. Daí o mercado fica vicioso as empresas querem o serviço do 

micreiro porque é mais barato e porque acham que design é aquilo e quando 

acham o profissional qualificado para fazer não querem pagar porque acha 
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que está pagando além da categoria e não valoriza. Só lhe procura quem 

realmente conhece a área e quem não conhece vai continuar com os 

micreiros e aí desvaloriza a classe toda. E também não tem um sindicado 

envolvido nisso, nem uma banca responsável por todos os designers para 

resolver isso e também estipular um salário fixo nem que seja mínimo. E 

quando a gente aceita o dinheiro é mais para ter o trabalho veiculado e ter 

um meio de expor o trabalho ou até e muitas vezes sair do Estado. 

(EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

O designer gráfico ainda precisa ser melhor reconhecido no mercado. Tanto 

em ser percebido com um profissional essencial para uma empresa quanto 

em relação ao reconhecimento financeiro. Acredito que um levaria ao outro, 

nesse caso. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

O cliente não tem noção nenhuma de design acho que é preciso as pessoas se 

informarem mais sobre design para saber cobrar e reconhecer um bom 

design também. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

O Egresso UNIT 3 fez um alerta a respeito do reconhecimento e valorização do design 

gráfico no Estado de Sergipe que destacamos abaixo. Sua fala discorre sobre a importância da 

sociedade ser informada sobre o que é Design Gráfico e, o que faz o designer gráfico: 

 

O profissional é mais reconhecido quando ele é solicitado para fazer um 

trabalho externo da própria empresa que o contratou... porque a maioria das 

empresas não entende como funciona um profissional de design, acha que 

ele que vai desenvolver um cartaz com algumas fotos básicas e vai passar a 

informação de qualquer jeito e não é isso que o profissional de design faz. 

Na maioria das vezes você tem que ter a pesquisa e não é tão simples assim. 

Quando a gente sai da academia a gente passa a observar mais ainda os 

problemas pelo que você estudou consegue enxergar os problemas 

principalmente no campo da área gráfica. Falando em termos do Estado de 

Sergipe a gente sabe que é pouco reconhecido e não reconhece o design 

gráfico e confunde com design de interiores e nem sabe para que serve... [...] 

ah! o meu filho mexe com isso sabe fazer, então tá tudo resolvido... 

(EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Seguindo o roteiro da entrevista, neste momento a pesquisa buscou verificar quais 

eram as expectativas em relação ao mercado de trabalho para o designer gráfico e, também se 

esta opinião havia mudado já que agora ele não era mais um estudante e sim um profissional 

da área. As respostas foram positivas para a mudança: um dos entrevistados apontou para a 

necessidade de continuar a se capacitar, mas agora buscando uma especialização; outro se 

surpreendeu com o campo de trabalho e, outro descobriu seu perfil empreendedor. 

 

Mudaram bastante porque a gente sai da academia achando que a gente pode 

abarcar tudo num lugar só. A gente pegou todas as disciplinas e a gente quer 

fazer e a gente sabe de tudo um pouco e não sabe o que tem que seguir. 

Quando a gente vai explorar a área percebe que existem vários leques e 

profissionais envolvidos naquela área que já estão muito mais especializados 
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do que você que sai enxuto da universidade e quando você vê o seu trabalho 

do lado do dele num comparativo você vê que ele esta muito longe de você. 

Então é mais fácil você ser contratado? Não. É mais fácil o especializado ser 

contratado e valorizado pelo trabalho mais rico dele. E você tem que correr 

atrás e andar numa linha só porque é muito amplo e tem área em que esta 

faltando profissionais porque o designer fica olhando para o que o mercado 

quer e daí satura e não o que ele tem vocação ou quer seguir realmente. Em 

outros estados o design é mais valorizado e as vezes até a sua área nem 

existe aqui. Ou baixar a cabeça e dar o mercado o que ele quer e não se 

realiza profissionalmente. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

De certa forma, mudaram sim. Achava que a atuação profissional em 

Aracaju era mais restrita. Ainda é preciso evoluir muito, mas vejo que as 

oportunidades de emprego não são tão escassas. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Na verdade, reforçou mais minha intenção de montar minha própria 

empresa. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Quando questionados sobre como esperavam estar atuando na área e, se estavam 

satisfeitos com o segmento do design que lhe absorveu os discentes se mostraram bastante 

consciente das suas decisões profissionais, inclusive no direcionamento de buscarem, num 

futuro próximo, a realização de atuar nas áreas de suas preferencias. 

 

A parte da tecnologia tive que adaptar o gráfico para a web, mas foi bom e 

deu certo até agora. (EGRESSO E UNIT 2, 2014) 

 

O seguimento que eu quero é cinema quero trabalhar com animação filmes e 

cinema então estou trabalhando em uma área para juntar dinheiro e seguir o 

caminho que eu quero. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Eu esperava que minha atuação seria no segmento em que estou hoje. Mas 

gostaria de atuar na área de design de embalagens. (EGRESSO UNIT 4, 

2014) 

 

Pretendo priorizar a meus trabalhos freela, pois prefiro direção de arte. 

(EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Não esperava, porém não gostaria de estar atuando em outra vertente. A não 

ser talvez num próprio escritório de design, onde o aprendizado na área seria 

maior. (EGRESSO UNIT 6, 2014) 

 

Sobre conhecimentos e comportamentos exigidos na profissão os discentes 

responderam como e com quais conhecimentos eles acreditariam estar contribuindo para a 

atual empresa que os contratou. Entre as qualidades mais referenciadas encontramos: 

relacionamento interpessoal, habilidades com softwares e até a vontade de atuar como gestor 

de design. 
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Ser um profissional de fácil relacionamento, curiosidade embasamento 

teórico e saber utilizar as ferramentas da computação gráfica. (EGRESSO 

UNIT 1, 2014) 

 

Acho que eu poderia implementar aqui gestão do design se eu tivesse esta 

abertura. (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Procuro aplicar os conhecimentos de Gestão do design. Aplicação de uma 

peça gráfica, mesmo que simples, pode ajudar de forma muito eficiente 

algumas tarefas do setor que trabalho. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Os egressos foram levados a lembrar dos tempos da universidade para que se pudesse 

verificar se notávamos algum tipo de arrependimento; queríamos saber se eles mudariam 

alguma coisa no passado da sua vida acadêmica. Nenhum dos discentes mostrou ter se 

desagradado profundamente com algo que os fizesse ter vontade de mudar suas experiências 

acadêmicas, mas identificaram que a preocupação somente com o desempenho da nota não 

significava o aproveitamento do conhecimento embutido nas disciplinas.   

 

Teria exigido mais dos professores. São tantas atividades e correr atrás de 

nota e quando você sai vê que perdeu a oportunidade de explorar mais 

conhecimentos e no mercado de trabalho vai ter que correr atrás...o conteúdo 

de animação.. Se a turma não anda contamina todos e a aula não rende...é o 

coletivo e eu sinto mais falta projeto gráfico técnicas tipos de papel etc... 

(EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Teria cuidado do meu network e teria cuidado dos meus trabalhos para ter 

tido um portifólio melhor... (EGRESSO UNIT1, 2014) 

 

Deveria ter dado mais valor aos conteúdos teóricos e também às leituras 

mais acho que o curso poderia puxar mais cobrar mais isso dos alunos. 

(EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Procurei absorver o máximo possível de conteúdo que a universidade me 

proporcionou. Mas acredito que teria feito mais uso da biblioteca. 

(EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Buscando um momento de autocritica por parte do discente apresentamos a seguinte 

pergunta: o que precisaria desenvolver no seu perfil profissional de design gráfico?  

 

Não ser tão rígido ser mais solto a demora acaba te sabotando...você quer 

fazer algo melhor e melhor sou muito auto-crítico... (EGRESSO UNIT 1, 

2014) 

 

Lidar com público. Acho que apresentar as ideias saber falar em público e 

não ficar nervoso com a pressão na hora de apresentar e defender uma ideia 

um trabalho. Acho que dá pra melhorar em mim. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Em algumas vezes é preciso analisar o cliente... relacionamento com o 

cliente... às vezes você joga tanta informação que sufoca o cliente você levou 

anos pra entender aquilo e quer passar em segundos para ele. Então 
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paciência.. Atender cada cliente de cada jeito; acho que ficar calado e ouvir e 

entender seu cliente... psicológico... e se conhecer para dar as cartas na hora 

certa...jogar o jogo... (EGRESSO UNIT 3, 2014) 

 

Um dos meus pontos fracos é a ansiedade. Como sempre preciso cumprir 

prazos para entregar os projetos, a ansiedade só termina quando finalizo 

tudo. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

Para somar mais qualidade ao perfil profissional, gostaria de melhorar na 

oratória. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Planejamento e cronograma de projetos. (EGRESSO UNIT 6, 2014) 

 

A pergunta final feita aos discentes tentou identificar se eles de alguma forma não 

estavam arrependidos da opção de curso que escolheram e se pretendiam continuar as suas 

formações na área do designer. De acordo com os depoimentos nenhum deles pareceu estar 

arrependido e, pelo contrário, afirmaram que vão seguir fazendo cursos que os especializem 

cada vez mais. Foram destacadas as áreas de Programação para Web, Animação, Modelagem 

3D, Marketing e Gestão. 

 

Eu estou mais seguro em relação a minha profissão e tenho um portifólio 

com peças que já saíram no mercado. E mais seguro posso trabalhar mais 

criativamente soltar mais a mente. (EGRESSO UNIT 1, 2014) 

 

No momento penso em passar alguns anos ainda nesta carreira de web 

designer, mas penso em morar fora tenho parentes na Holanda e tenho 

interesse e um passar um tempo por lá. S e buscar este conhecimento técnico 

de programação pode me ajudar muito. (EGRESSO UNIT 2, 2014) 

 

Sim pretendo investir depois que eu me capitalizar estou trabalhando para 

guardar dinheiro para expandir os horizontes para seguir na área de 

animação o caminho é uma escada e eu pretendo subir. Já pensei em desistir 

e se você não tiver o autocontrole você acaba largando a profissão e digo 

para todo mundo o design é minha vida e ele está em tudo... as pessoas de 

fora não entendem a profissão e pensam que está tudo funcionando... como 

um médico as pessoas precisam de design elas precisam das coisas e a gente 

passa a informação este é o nosso trabalho. Ele é tão necessário, 

principalmente hoje com tanta tecnologia envolvida. (EGRESSO UNIT 3, 

2014) 

 

Sim, tenho planos. Provavelmente no primeiro semestre de 2015 começo a 

fazer uma pós-graduação em Marketing. (EGRESSO UNIT 4, 2014) 

 

O que pode ser similar para mim, é o MBA em Gestão empresarial. Vejo 

muito do que aprendi no curso de design gráfico que pode ser uma 

ferramenta importante nessa especialização. Mas, algo específico 

academicamente falando, não. (EGRESSO UNIT 5, 2014) 

 

Entre o que foi exposto pelo coordenador do Curso de Design Gráfico da UNIT/SE e 

seus professores o perfil profissiográfico formado nesta instituição sugere um profissional 
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criativo e alinhado com as tecnologias de representação gráfica preocupado com a valorização 

da cultura local e capaz de formular soluções da ordem do design gráfico compatíveis com 

nossa região.   

Os egressos da UNIT/SE apresentaram um posicionamento coerente em relação aos 

conteúdos que receberam durante sua jornada acadêmica. Os seis estudantes, também 

ressaltaram que os conhecimentos transmitidos no ensino superior foram de fundamental 

importância para se tornarem profissionais atuantes no mercado. 

O grupo de egressos da UNIT/SE se expressou de forma comum no que se refere a 

uma tendência de um ensino superior voltado para a prática do projeto com a utilização das 

ferramentas da computação gráfica e uma forte presença da análise gráfica em seus conteúdos 

disciplinares.   

A mudança do perfil individualista para um perfil mais comunicativo que trabalha em 

equipes multidisciplinares e, discute com profissionais de áreas distintas de forma equitativa 

como desejado no Projeto Pedagógico deste curso, não ocorre no mercado porque segundo os 

próprios discentes o mercado ainda não sabe para que serve o design e muito menos permite 

que o profissional desta área participe das decisões vitais da empresa. 

Quanto à intervenção do design na sociedade local, como pretendida e descrita pela 

coordenação e professores do curso de Design Gráfico da UNIT no sentido de formar 

produtores culturais, ela ainda não acontece na prática desses profissionais que foram alvo da 

presente pesquisa. 

Ao final de cada entrevista foi perguntado aos discentes/egressos da UFS e da UNIT 

se gostariam de complementar com algum comentário a mais. Os dois grupos fizeram questão 

de deixar claro que ao participarem da entrevista o faziam com o objetivo de contribuir para 

acrescentar nos seus respectivos cursos.  

Foi possível perceber que todos os discentes/egressos, tanto da UFS como da 

UNIT/SE, estavam bastante envolvidos e muito motivados a descrever suas experiências 

pessoais, com o intuito de ajudar as pessoas que estão chegando às universidades e no 

mercado de trabalho.  

 

4.3. A recepção e as demandas de atuação do profissional de Design Gráfico no 

mercado de trabalho de Aracaju/SE na visão dos empregadores. 

 

O último grupo a ser entrevistado foi o Grupo 4 dos empregadores. Este grupo 

representa os indivíduos que contratam e utilizam os serviços de design gráfico em suas 
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respectivas empresas. Para esta etapa da pesquisa foram entrevistados quatro empregadores 

que se encontram nas áreas do mercado onde atuam os designers gráficos que fizeram parte 

desta pesquisa: editorial e mídias digitais – Empregador W; comunicação institucional – 

Empregador X e, comunicação visual e publicidade – Empregador Y.  

O grupo de empregadores entrevistados já utilizam os serviços de profissionais de 

design gráfico há no mínimo dois anos, portanto, todos tem experiência em contratação e 

supervisão referentes a esta função dentro da empresa.  

O grupo empregadores é composto por uma pessoa do sexo feminino e duas do sexo 

masculino com idades entre 30 e 40 anos; sendo que dois dos entrevistados tem formação 

superior. Atualmente eles se encontram como supervisores se de serviços de design gráfico 

em empresas de pequeno, médio e grande porte. Um dos entrevistados é proprietário e os 

outros dois são responsáveis por departamentos de comunicação, criação e mídias digitais, 

ocupando os referidos cargos há no mínimo cinco anos.  

No primeiro momento para identificar se o ensino superior de Design Gráfico havia 

gerado algum de impacto, os empregadores foram questionados se, anteriormente, já haviam 

tido experiência com funcionários sem formação superior e, que por ventura, houvessem 

executado o mesmo tipo de serviço. Dois dos entrevistados afirmaram que sim e, somente um 

declarou que estava utilizando os serviços de design gráfico há menos de três anos. Entre os 

depoimentos ficou inerente que a empresa se julga parte do processo formativo do 

profissional já que fornece a experiência da execução do trabalho. 

 

Tem uma diferença sim, com certeza, muitas vezes na parte do trabalho do 

produto final em si e, muitas vezes na parte do planejamento no 

desenvolvimento daquele trabalho. A gente percebe que às vezes a gente 

pode ter um profissional que não é formado que até apresenta um trabalho 

bom também, mas ele não tem conhecimento e embasamento que o formado 

tem. (ENTREVISTADO W, 2014) 

 

Não tenho como comparar. (ENTREVISTADO X, 2014) 

 

Sim. Tenho estagiários e formados em design gráfico, posso dizer que depois 

que eles se formam parece que muda sim. Não sei se é só impressão, mas 

eles ficam mais seguros e mais interessados... mas acredito também que eles 

aprendem muito aqui com a gente principalmente essa parte de finalização e 

produção gráfica que tem muitos detalhes técnicos. (ENTREVISTADO Y, 

2014) 

 

Para constatar quais conhecimentos advindos da universidade o designer gráfico 

utiliza no seu dia-a-dia nas empresas foi solicitado aos empregadores que descrevessem o 
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como era o processo de distribuição de tarefas de atividades e como as atividades estavam 

sendo passadas para o designer.  

 
Solicito com mais frequência design de interface e design de material digital 

interativo e ilustração. Basicamente os ilustradores: com ilustração; o 

pessoal de web: interface e objetos multimídias, infográficos e o pessoal de 

diagramação: que faz o projeto gráfico de livro e capa em geral. 

(ENTREVISTADO W, 2014) 

 

Eu estava concentrando tudo comigo, escrevendo e diagramando, como me 

formei em publicidade eu entendo de Corel Draw também. Mas eu precisava 

de um profissional específico para cuidar dessa parte. Aqui tem que fazer 

muito material impresso de divulgação, cartazes para eventos e também 

campanhas de prevenção ou orientação. (ENTREVISTADO X, 2014) 

 

Bom aqui nós atendemos várias empresas de vários ramos de negócios assim 

o departamento de criação tem que ser muito rápido e criativo já que o 

cliente vem sempre na última hora... e nos não podemos deixar de atender. 

(ENTREVISTADO Y, 2014) 

 

Para saber quais as necessidades que impulsionaram na contratação um designer 

gráfico o empregador foi questionado se poderia explicar com mais detalhes quais as funções 

ele exercia dentro da empresa. 

 
Hoje nosso departamento fica responsável pela produção todo o material 

didático dos alunos EAD das disciplinas on line da graduação e da pós-

graduação a distância e agora vai lançar dos cursos livres. Então todo este 

material desde o livro que o aluno recebe até todo esse material interativo 

que é publicado no ambiente virtual é produzido neste departamento. Então 

tem o professor que elabora e a gente que dá o formato necessário para ser 

impresso ou publicado digitalmente. Então é uma preocupação grande da 

gente a questão do visual de ser um material atrativo, legível com 

usabilidade com todos aqueles princípios para ter uma boa qualidade no 

produto final. (ENTREVISTADO W, 2014) 

 

Olha tenho que dizer que ele surpreende, da conta de tudo sozinho faz ate 

coisas para outros departamentos, quando se trata dessa parte da tecnologia 

ele ajuda todo mundo. (ENTREVISTADO X, 2014) 

 

Bom, primeiro posso dizer que o design gráfico é quase como se fosse a 

matéria-prima da empresa, tem muito cliente que chega só com uma ideia 

muito vaga e a gente que tem que dar conta de entender e produzir o que ele 

quer. (ENTREVISTADO Y, 2014) 

 

No intuito de averiguar a satisfação em relação aos serviços prestados pelo 

profissional de design gráfico os empregadores foram incentivados a pensar se a contratação 

do designer produziu algum impacto nos resultados alcançados pela empresa. 

 



167 
 

 

Eu digo que a maioria ou noventa por cento do mérito de todo o material que 

a gente produz é mérito do profissional que desenvolveu, do designer, do 

ilustrador que produziu aquele material do que do professor que elaborou. 

Que muitas vezes os professores tem dificuldade como o formato final é um 

formato diferente para internet para educação à distância muitas vezes o 

designer tem que adaptar tudo que foi entregue pelo professor porque ele 

está qualificado para pensar na forma ideal para aquele material. Então ele 

(professor) faz de um jeito e quando chega pra gente não está bom e a equipe 

melhora deixa bom pelo menos visualmente é garantido que fica um material 

bom, mas a gente tá sempre aprimorando pra ficar melhor.  E isso tem um 

resultado muito bom todo mundo que vê gosta, é visualmente interessante, 

bonito. Até quando isso é levado pra fora para outras pessoas, instituições e 

ventos teve agora uma menina que trabalhou na Pixel Editora e agora está na 

Saraiva veio nos visitar; ela disse que roda por todo Brasil todo e que  nunca 

tinha visto um material com uma qualidade tão boa. Então isso pra gente é 

bem gratificante. (ENTREVISTADO W, 2014) 

 

Com certeza o departamento ganho muito em agilidade agora as solicitações 

chegam e saem dentro do prazo e com mais qualidade. (ENTREVISTADO 

X, 2014) 

 

Como estava falando tudo que a gente faz aqui sai da cabeça do designer ou, 

ele coloca no papel (vamos dizer assim) a ideia do cliente. Então fica difícil 

imaginar que uma empresa que trabalha diretamente com comunicação 

visual não dependa desse profissional quer dizer... A satisfação do cliente 

depende diretamente da qualidade do serviço que o designer entrega. 

(ENTREVISTADO Y, 2014) 

 

Os três empregadores reconheceram o valor do profissional de design gráfico. Suas 

declarações revelaram que eles eram capazes de compreender que o trabalho executado pelo 

designer gráfico afetava a imagem da empresa junto ao mercado e também aos seus clientes. 

 

Teve um evento que eu participei agora em julho nos Estados Unidos um 

evento global com todos os usuários desta plataforma que a gente usa aqui 

para o ambiente virtual. E assim, pude ver que eles estão muito atrás do que 

a gente em pouco tempo conseguiu produzir aqui. Teve até gente que me 

pediu um print do material porque queria mostrar lá na empresa deles como 

o nosso material era legal e o deles feio...risos. . (ENTREVISTADO W, 

2014) 

 

Com certeza como atendemos a outros departamentos da instituição nosso 

trabalho aqui é aprovado por esses departamentos e, ultimamente, não temos 

tido nenhum tipo de problema mais grave, pelo contrário, acho que está todo 

mundo satisfeito. (ENTREVISTADO X, 2014) 

 

Acho que já respondi na pergunta anterior, o designer é o responsável por 

nosso produto final. (ENTREVISTADO Y, 2014) 

 

Para identificar quais as possibilidades e tendências no ensino superior e na prática 

profissional do design gráfico os empregadores foram convidados a descrever quais os 
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conhecimentos eles mais solicitavam para este tipo de função, os relacionados ao uso das 

tecnologias foi citado por todos os entrevistados. 

 

Como a gente trabalha com mídias digitais e educação à distância nosso 

perfil aqui para este profissional ele tem que ter um certo conhecimento na 

parte técnica (softwares/linguagens de programação) e na parte do design. 

Então uma coisa que a gente busca é praticamente impossível muito difícil 

ter alguém que seja bom nestas duas partes: tipo um cara que seja bom de 

design e o que precisar de interação (programação/interatividade) ele vai 

fazer. Hoje na nossa equipe a gente tem cinco webdesigners e um que 

designer que é bom nos dois os outros sempre puxam para um lado ou pro 

outro. Mas como a parte técnica é mais fácil ensinar. A gente busca sempre 

alguém que tenha noção de design, de identidade visual de diagramação, de 

alinhamento... [...] A parte técnica a gente ensina, mas a parte do design para 

uma pessoa que não tem esse conhecimento e a predisposição para esse tipo 

de trabalho é muito mais difícil de conseguir. Então a gente busca uma 

pessoa que tenha senso crítico nessa área do design. Por isso quando a gente 

contrata a gente de preferência vê o portifólio e faz uma avalição, um teste 

prático para ver mais ou menos o que ele faz. Deixa ele (candidato a vaga) 

bem a vontade pra fazer um material parecido com o que a gente faz aqui pra 

ver como ele se sai para que lado ele puxa mais. Se ele é mais para a parte de 

layout ou de programação e interatividade. [...] Porque é difícil a gente sabe 

que não dá para cobrar do designer gráfico que ele faça a programação e do 

programador o que faça o design. (ENTREVISTADO W, 2014) 

 

Posso afirmar que ser criativo é muito importante mesmo porque aqui o 

designer tem a liberdade total para criar... e quanto mais origina melhor... 

imagine um evento que tem todo ano mas a divulgação tem que ser 

totalmente diferente do ano anterior. Agora a gente trabalha com os prazos 

muito apertados: entrega do conteúdo/redação/texto, confecção pelo 

designer, aprovação e/ou correção e correr para a gráfica. E é lógico saber 

mexer nos programas Corel Draw, Phtoshop e outros... (ENTREVISTADO 

X, 2014) 

 

Se eu partir do princípio que o designer gráfico já sabe utilizar os softwares 

da área, vou pontuar a importância dele ter imaginação para criar peças 

gráficas que sejam capazes de chamar a atenção e vender a ideia ou o 

produto do cliente... Temos o atendimento que cuida do contato com o 

cliente e traz todas as informações que o designer precisa. Tudo bem 

organizado no brief do cliente, onde, também, o prazo, o tipo de peça gráfica 

que está sendo solicitada e outras informações importantes para o projeto. E 

um responsável pela redação que escreve conteúdo para os anúncios enfim a 

parte de texto é feita por este profissional. (ENTREVISTADO Y, 2014) 

 

Ficou evidente que os empregadores esperam que o profissional de design 

gráfico saiba mostrar habilidade com softwares gráficos no mercado onde atuam e 

acreditam que é da responsabilidade do próprio profissional em se manter atualizado  

com novas tecnologias e conhecimentos que envolvem a área.  

Ao que consta nos depoimentos dos empregadores em nenhuma das empresas o 

designer gráfico tem contato com o cliente final, ou melhor, o cliente do cliente. De acordo 
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com os empregadores o serviço chega sempre por um documento ou é transmitido 

verbalmente ao designer gráfico.  

Na opinião dos empregadores os conhecimentos que eles mais valorizavam neste tipo 

de profissional são em primeiro lugar os relacionados à computação gráfica/softwares; 

semiótica/análise da imagem e processos de produção gráfica. Em segundo ficaram: 

planejamento de projeto e estética e, em terceiro lugar o design da 

informação/interface/ergonomia – que foi citado apenas por um dos entrevistados. Os 

conhecimentos sobre ecodesign, gestão do design
44

 e história da arte/historia do design 

ficaram de fora da lista de conhecimentos principais. 

Para constatar se os conhecimentos que eram mais valorizados na contratação do 

designer pela empresa refletiam nas tarefas do dia-a-dia deste profissional os empregadores 

foram levados à indicar quais atividades eram desenvolvidas pelo profissional de design 

gráfico na empresa. Para três dos empregadores as atividades giravam entre comunicação 

visual/impressos em geral, tratamento de imagens, acompanhamento de processo gráfico, 

ilustração, diagramação. Para dois dos empregadores identidade visual/marca, direção de arte 

e sinalização. Um dos empregadores marcou na lista: design de interface; design estratégico: 

posicionamento, segmentação de mercado, análise de público-alvo, tendência de mercado 

análise de mercado; design da informação/organização de conteúdo e animação/produção de 

vídeo. Nesta lista a capacitação de executar projeto de embalagem não foi marcada por 

nenhum dos empregadores.  

Um dos empregadores não compreendeu muito bem que análise de público alvo e 

estudo do mercado são tarefas essências para as atividades do designer gráfico, isto significa 

dizer que ele espera sempre um insight criativo e não associa design a pesquisa de campo ou 

como uma área investigativa. Nenhum deles sentiu necessidade de acrescentar nada à lista de 

tarefas que lhes foi apresentada. 

Na sequência os empregadores foram questionados sobre quais qualidades pessoais 

seriam mais importantes no perfil profissional de design gráfico. Em relação às qualidades de 

comportamento que poderiam contribuir na personalidade do profissional de designer gráfico 

foram ressaltadas: criatividade, organização, curiosidade e interesse, responsabilidade com 

prazos e orçamentos, trabalho em equipe, comunicação oral e/ou por escrito e, por último a 

sensibilidade artística, autocrítica e inovação.  

                                                 
44

 Enquanto a construção do produto ou serviço e, planejamento do negócio e que também 
pressupõe o design estratégico. 



170 
 

 

A característica relacionada à visão crítico-social que aparecia na lista para escolha 

não foi indicada por nenhum dos empregadores, o que nos faz considerar que o mercado 

realmente não associa a profissão do design como um profissional capaz de mudar hábitos e 

comportamentos ou na transformação para a melhoria da qualidade de vida de uma 

comunidade. 

No que se refere à situação do profissional de design gráfico no mercado local essa 

atividade não conseguiu ocupar um lugar distinto. Ao que parece pelo menos na visão de dois 

dos empregadores o design gráfico está muito ligado à publicidade e ao marketing já que estas 

duas áreas são mais conhecidas nas empresas. 

As pretensões das duas universidades UFS e UNIT/SE em trabalharem seus perfis 

profissiográfico, respectivamente com a gestão do design e a formação de produtores culturais 

não são devidamente valorizadas e nem aproveitadas como uma função do profissional de 

design gráfico na visão dos empregadores que participaram desta pesquisa. 

Vale ressaltar que um dos empregadores articulou quem nem dá para querer fazer 

inovação porque o público não iria compreender. O que mostra a total ausência de 

conhecimento sobre o que significa a inovação para a função do designer gráfico. 

No mercado local o designer gráfico atua com muitas restrições porque ele é o 

profissional designado para: 

 

[...]  conciliar os dados representados pelas necessidades da encomenda, os 

dados representados pelas necessidades do uso com aqueles representados 

por suas próprias necessidades de autor, isso tudo no limite dos recursos 

financeiros disponíveis e da tecnologia indicada para a fabricação do projeto. 

(ESCOREL, 2000, p. 36) 

  

Quando os empregadores foram indagados sobre se eles sentiam a necessidade de 

apontar a ausência de algum conhecimento neste profissional ou se gostariam de sugerir a 

alguma implementação como sugestão para o nível superior de ensino, nenhum deles quis 

acrescentar nada. Os empregadores também responderam de maneira superficial quando 

foram questionados se ocorreu deles receberem deste profissional algum serviço que não 

esperavam. O que significa que também os designers não procuraram apresentar nenhuma 

capacidade (gestão, estratégia, visão prospectiva de cenário) além daquelas atividades mais 

relacionadas à diagramação, editoração e produção gráfica que são solicitados pelas empresas. 

As respostas dos empregadores sobre qual seria afinal a responsabilidade do designer gráfico 

se apresentaram muito limitadas e girando em torno da capacidade criativa e na eficiência do 

prazo de entrega estipulado pelo cliente. 
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As respostas de dois dos empregadores demonstraram que não há um pleno de 

conhecimento, por parte deles, do que é o design gráfico e, com isso, os empregadores 

permaneceram sem saber exatamente o que poderiam solicitar além de habilidade com os 

softwares e a capacidade criativa desses profissionais. Os empregadores ao solicitarem as 

atividades ao designer apenas sabem que eles (designers) no final vão dar conta de entregar, 

mas não imaginam qual é o processo que os fazem  criar, isto é, não vêm o processo do design 

como um método que tem fases a serem seguidas. Contudo fica difícil esses empregadores 

poderem exigir ou até a acrescentar na formação deste profissional. 

 

O Design de fato desempenha papel econômico expressivo, que também é 

ignorado pelo grande público, e o reconhecimento dessa função tem papel 

social gerador de empregos, educação, qualificação profissional e social. 

Mas ainda é uma visão restritiva, já que a maioria dos benefícios percebidos 

são superficiais, ligados à beleza e à comunicação comercial. A percepção 

dos benefícios dos produtos é agregada às marcas proprietárias e o papel do 

Design gráfico e da comunicação é o de entregar essa mensagem correta e 

eficientemente. (AFALO, 2010, p.67) 

 

Foi averiguado que é praticamente inexiste um plano de carreira para o designer 

gráfico a única forma de melhorarem seus salários é saindo de um emprego para outro em 

outra empresa.  

Resgatando os depoimentos desse grupo, embora expressamente não tenha havido 

nenhuma crítica radical ao profissional de design gráfico formado no ensino superior que 

chega ao mercado de trabalho local, destacamos que foi detectado a exigência da agilidade 

nas criações o uso das tecnologias digitais somados a capacidade de trabalhar em equipe. 

Partindo, também, do olhar do empregador, os responsáveis pela formação deste profissional 

devem ficar atentos aos aspectos individualistas inerentes ao profissional de Design, o que 

pode se tornar um complicador na hora de trabalhar em grupo e socializar suas ideias.  

Também, é importante indicar que nunca é demais proporcionar aos discentes a 

intimidade com os mais recentes processos gráficos, incluindo-se aqui as tecnologias e 

a metodologia do design, sendo que a falta deles poderá gerar problemas que vão de 

atrasos nos prazos e onerar orçamentos o que é uma grande preocupação das empresas 

hoje em dia. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi possível apresentar através do conceito de cultura do projeto o Design é por 

natureza interdisciplinar. Desta forma se trata de uma área propícia para o trabalho conjunto 

com outras áreas de conhecimento. O Design nesta perspectiva é compreendido como ato de 

projetar e precisa levar em consideração as inúmeras condicionantes técnicas e o universo de 

necessidades dos usuários. Isso implica um acervo de conhecimentos oriundos das artes, da 

economia, da tecnologia e das humanidades. (CELASCHI; DESERTI (2007), DE MORAES 

(2010); FRANZATO (2011) 

Ficou evidente a amplitude do contexto que envolve a formação superior de Design 

Gráfico e é deste ponto que se vê o ensino superior às voltas com o desafio de unir as teorias 

contemporâneas da comunicação e o domínio das tecnologias para preparar o discente para 

ser pesquisador e empreendedor. 

A motivação social permanece para o designer, os teóricos e estudiosos da área 

seguem nas suas teses que provam que ele é ou deveria ser o profissional facilitador e 

mediador do processo de inovação: porque utiliza o ambiente projetual do Design como 

sintetizador e equacionador das áreas das humanidades, economia, tecnologia e arte.  

A educação foi aqui observada com a responsabilidade de transmitir “valores positivos 

perante o trabalho e perante a organização social e econômica da produção” (SANTOS, 

1995), compactuando com os termos legais da LDB (1996) passando pela Resolução nº 5 

(2004) e chegando aos projetos pedagógicos dos cursos de Design Gráfico da UFS e da 

UNIT/SE confirmamos a tendência das universidades em trabalhar para uma formação 

direcionada para o trânsito interdisciplinar, o pensamento reflexivo, a cultura do projeto e 

inovação. Com isto, as duas universidades, propõem proporcionar uma formação ampla com 

princípios de responsabilidade social e ética para seus estudantes. 

Comprovadamente uma parcela do mercado já compreendeu e até mesmo já sentiu os 

efeitos da capacidade comunicativa do design gráfico. Também foi possível entender que o 

design gráfico é uma atividade que contribui de forma essencial para a comunicação e, 

consequentemente para a sobrevivência e competitividade das corporações no mundo 

contemporâneo.  

 

1) Sobre o perfil profissiográfico formado pelas IES 
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Como resultado da investigação quanto ao perfil profissiográfico formado pelas UFS 

encontramos ênfase para a capacidade gerencial e preocupações com as questões sociais e 

habilidades criativas para o exercício da profissão.  

Como resultado da investigação quanto ao perfil profissiográfico formado pelas UNIT 

encontramos ênfase para a capacidade criativa e preocupações com as referências críticas e 

habilidades para as tecnologias digitais no exercício da profissão.  

 De maneira geral os dois projetos pedagógicos declaram pretender formar um perfil 

generalista e, ao mesmo tempo tentarem privilegiar as demanda de uma formação 

específica para a área gráfica que se destaca como demanda mercadológica na cidade 

de Aracaju; 

 As instituições investem também em preparar seus discentes para as duas vertentes de 

empregabilidade, isto é, profissionais liberais ou aproveitá-los em postos de trabalho 

dentro de suas estruturas organizacionais; 

 As didáticas empregadas pelos professores nas duas instituições são muito parecidas, 

pois utilizam o projeto para o ensino-aprendizagem da teoria-prática do design gráfico; 

 Mesmo com as disciplinas direcionadas para mercadologia, gestão e planejamento o 

designer gráfico não chega a ocupar estas vagas relacionadas aos departamentos de 

estratégia nas empresas; 

 No setor empresarial levantado no universo desta pesquisa a inovação nem sequer 

aparece como uma possibilidade do Design de forma direta, isto é, não há uma 

associação direta entre Design e inovação como pensada e desejada pela academia. 

Também, vale lembrar que a pesquisa acompanhou recém-formados em início de 

carreira. 

 Ainda por falta de uma cultura mais sólida do que é o Design há uma confusão da 

parte de quem contrata. O empresariado de maneira generalizada ainda supõe que o 

arquiteto vai fazer trabalhos de designers, que o publicitário pode fazer projeto de 

design gráfico; 

 Os discentes/egressos se reconhecem como profissionais da comunicação visual e, 

demonstraram entender a necessidade de desenvolver um pensamento sistêmico nas 

atividades que executam no dia-a-dia, isto é, reconhecem a necessidade de utilizar 

vários conteúdos apreendidos nas disciplinas no desenvolvimento do projeto gráfico;  

 Os discentes/egressos destacaram as qualidades do relacionamento e do trabalho em 

equipe; que precisam ser empáticos e responsáveis. Destacaram, também, que as 
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habilidades com as ferramentas computacionais: softwares e equipamentos são muito 

valorizadas na hora da contratação deste tipo de profissional.  

 Algumas empresas atuam em ramos específicos por isso oferecem treinamentos e 

aperfeiçoamento de ordem mais técnica; 

 Parte importante da formação acontece fora da sala de aula. Os discentes/egressos ao 

sair da universidade tem que continuar se qualificando num processo continuo. O uso 

da tecnologia pressupõe investimentos constantes na modernização e atualização 

desses profissionais;  

 Os principais atrativos do design gráfico para as empresas consistem em chamar a 

atenção, conquistar e proporcionar a experiência do público com as marcas, seus 

produtos e serviços e, até melhorar a qualidade de vida das pessoas quando se propõe 

a levar em conta uma pesquisa significativa sobre o contexto socioeconômico e 

cultural onde o design gráfico será usufruído.  

 A comunidade reconhece de maneira notória a importância da formação superior em 

Design Gráfico pelas instituições de ensino; 

 A formação de design gráfico tem um impacto sobre alguns setores como: agências de 

publicidade e propaganda; indústria gráfica; comunicação e mídias digitais, educação 

a distância, instituições públicas e o terceiro setor; 

 A área absorve pessoas sem formação superior; 

 As profissionais de design gráfico começam a ser valorizados, mas ainda sofrem com 

a falta de reconhecimento e também na precificação do design gráfico; 

 

 

2) Sobre a percepção dos coordenadores, professores, discentes/egressos e, dos empresários, 

sobre a formação deste profissional e, para quê os empregadores contratam designers gráficos:  

 

Na teoria revisada e no discurso da academia o Design desempenha um papel 

fundamental para o desenvolvimento tecnológico e, também, humano. Estes profissionais 

estão associados aos processos de melhoria contínua dos produtos e da produção, à gestão do 

processo produtivo e, deveriam estar atrelados as atividades de inovação e pesquisa e 

desenvolvimento das empresas.   

 Existe certa imprecisão no papel para o designer gráfico e, se percebe um contexto que 

está em constante transformação e que o designer gráfico deve assumir diferentes 

posturas para atendê-las.  



175 
 

 

 Na cidade de Aracaju o que caracteriza o perfil do profissional está prioritariamente 

relacionado à atividade criativo-projetiva direcionada ao projeto de comunicação 

visual de produtos e serviços.  

 Essencialmente, o designer gráfico formado pelas universidades de Sergipe estão aptos 

a manipular e produzir mensagens visuais através de projetos gráficos e sua produção, 

tendo em mente o seu uso ergonômico pelo usuário final.   

 O mercado em Aracaju é competitivo e, bem por isso cada profissional de design 

gráfico pode buscar se diferenciar e pode se colocar como um profissional atrativo 

para o mercado. 

 Designer Gráfico autônomo ou empregado: o mercado dá sinais de espaços de 

expansão que cada um pode tentar construir a seu modo. Se o profissional pensar em 

ser um empregado ele vai arcar com rigidez dentro da empresa: desde o processo do 

design que envolve a tecnologia que a empresa decidiu investir ao plano de carreira e 

expansão salarial, mas ao mesmo tempo, o designer também precisa pensar que é de 

dentro do design que se espera a inovação e a inovação esta de mãos dadas com o 

empreendedorismo e aí a responsabilidade passa a ser outra;  

 As duas universidades tem potencial para estabelecer uma parceria consistente e 

constante com os outros setores da sociedade, além das atividades curriculares de 

práticas de extensão e investigativas, os estágios e os TCC’s e, os escritórios modelo. 

Visto que ambas as universidades tem o respeito da comunidade empresarial e isso é 

um excelente argumento de confiança para os laços de parcerias. 

 

3) Sobre as novas possibilidades e tendências no ensino superior e na prática profissional e 

qual o potencial de ação do design gráfico no mercado de trabalho em Aracaju:  

 

Ainda existe uma grande lacuna para que o design possa ser utilizado de forma 

estratégica nas empresas, seria uma intervenção possível junto à comunidade para a pesquisa 

referente às diversas referências advindas da cultura local. 

A interação entre a universidade e a comunidade de modo a usufruir dela como um 

grande campo observacional: com seu artesanato, suas topografias, suas lendas e crenças para 

posteriormente conectá-las e traduzi-las em signos e ícones decodificáveis como elementos 

possíveis de aplicação do design local.  Defender a formação técnica-científica consistente e 

de acordo com as demandas sociais, sem deixar de ser reflexiva e ativa. 
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 Um passo importante é a regulamentação da profissão. A profissão precisa ser 

oficialmente reconhecida através da Regulamentação, isto ajudaria a estabelecer 

condições mínimas de direitos e deveres balizando melhor o que caracteriza a função e 

sua precificação; 

 Os programas de ensino precisam ser vetores para a inventividade; se criamos valor 

isto comtempla as cargas afetivas, simbólicas e, de igual maneira, as culturais. Quando 

o design gráfico intervém com valores intangíveis em um produto ou comunicação 

visual precisamos da aproximação com as disciplinas psicológicas e comportamentais, 

sociais e humanas e, do mesmo modo, as de natureza mercadológica (necessidades e 

desejos dos consumidores/públicos de interesse);  

 O Design pode ser considerado uma atividade social, geradora de bens coletivos, com 

uma formação mais ampla, humanista e mais consciente do impacto ambiental; 

 O Design pode despertar o terceiro setor que passa despercebido no trabalho de 

prospecção de novos mercados para o design gráfico, estudar e criar uma linguagem 

específica para esse público; 

 É preciso melhorar a divulgação da profissão através de projetos bem sucedidos 

originados de parcerias públicas ou de capital privado; 

 A inovação é um desafio para o profissional, como também, a oportunidade de 

pesquisar e manter um contato direto com as pessoas destinatárias do projeto; 

 O designer necessita manter relações diretas com o responsável pela tomada de 

decisões da empresa e não só com as funções gerenciais ou intermediárias; 

 É necessário serem estabelecidos diálogos diretos entre universidades-centros de 

pesquisa-mercado produtor para que o Design possa contribuir de modo direto a oferta 

de bens e serviços resultando em transformações inovadoras e sustentáveis. 

 É importante que o profissional de design gráfico possa contribuir de maneira intensa 

na questão do alinhamento socioeconômico-ambiental.  

 

Para os acadêmicos os benefícios do Design são tão claros e aparentes que fica difícil 

entender por que até hoje, depois de quase quatorze anos na instauração da primeira 

universidade (UNIT/2001) em Sergipe e agora com a instauração do curso de Design Gráfico 

da universidade Federal (UFS/2010) é preciso justificar o papel do Design como atividade 

transformadora e geradora de benefícios. 

Para o mercado interessa os benefícios do design quanto a sua capacidade de gerar 

lucro com as “comunicações visuais” e, ao mesmo tempo, os recém-formados seguem 
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buscando valorizar o design por suas “verdadeiras” capacidades subjetivas que não são 

quantificáveis, pois se relacionam aos valores de interdisciplinaridade, conceituação, 

imaginação, integração e inovação. 

Para nenhuma das universidade é simples ou fácil preencher todas as competências 

necessárias para a formação em Design Gráfico, mesmo porque, vimos que o processo é 

continuo e, além, das próprias condições que a universidade oferece a construção do saber 

Design depende do próprio designer: desde fatores internos até investimentos para 

aperfeiçoamento e, de políticas públicas favoráveis ao seu desenvolvimento. 
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7. APÊNDICE  

 

APÊNDICE A 

Roteiro da Entrevista: coordenadores dos Cursos de Design Gráfico 

IES: ________________________ 

Perfil do Coordenador 

1) Qual é sua idade?  

2) Ha quanto tempo é coordenador do curso?    

a) (     ) até 1 ano      

b) (    ) entre 1 e 4 anos     

c) (    ) entre 4 e 6 anos      

d) (    ) 6 a 8 anos  

e) (     ) 8 a 10 anos   

3) Ha quanto tempo é professor deste curso de design? 

a) (     ) 1 mês a 1 ano      

b) (    ) 2 a 4 anos     

c) (    ) 4 ano a 6 anos      

d) (    ) 6 a 8 anos  

e) (     ) 8 a 10 anos     

4) Qual é sua graduação? _____________________ 

5) Você possui especialização? 

a) (     ) Sim  Qual é a sua especialização? _____________________    

b) (     ) Não 

6) Você possui mestrado?  

a) (     ) Sim  Qual é seu mestrado? _____________________    

b) (     ) Não 

7) Você possui doutorado?  

a) (     ) Sim  Qual é o seu doutorado? _____________________    

b) (     ) Não 

8) Quantas horas semanais dedicada a coordenação?  

9) Quantas horas semanais dedicada a sala de aula? 

10) Quais as disciplinas que ministra ou já ministrou no curso de design? 
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Bloco Temático I: O perfil profissiográfico formado pelas IES: 

1) Você poderia comentar sobre perfil sócio econômico dos alunos do seu curso? 

Como, por exemplo, a média de idade, estado civil, sexo, classe social... 

2) O curso desenvolve projetos de pesquisa científica, tem grupos de pesquisa ativo? 

a) (     ) Sim     Quais__________________ 

b) (     ) Não 

3) O curso desenvolve projetos de extensão junto à sociedade 

local? 

a) (     ) Sim     Quais_________________ 

b) (     ) Não 

4) Você poderia descrever o perfil do profissional de design que sua IES está 

formando? 

5) O curso de design que você coordena enfatiza alguma competência e/ou 

habilidades na formação dos estudantes?   

6) O curso segue alguma influência pedagógica ou modelo educacional?  

 

Bloco Temático II: A percepção dos coordenadores em relação à ênfase em alguma 

característica de formação do profissional design gráfico no seu curso 

1) De maneira geral sabe me dizer se seus alunos estão encontrando mercado para 

design gráfico em Aracaju?  

2) Você poderia comentar como está ocorrendo a inserção dos seus alunos no 

mercado de trabalho?  

3) Algum setor empresarial em especifico parece contratar com mais evidência? 

4) Quais conhecimentos você considera importante para o profissional de design 

gráfico. 

 

Bloco Temático III: Possibilidades e tendências no ensino superior e na prática 

profissional do design gráfico. 

1) Com quais competências você acredita que seu egresso pode contribuir mais 

especificamente no mercado de trabalho?  

2) Como você vê as exigências do mercado sobre o profissional de design gráfico? 
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APÊNDICE B  

Roteiro da Entrevista: professores dos cursos de design gráfico 

IES:  

Professor:  

Nome das disciplinas no curso de Design Gráfico:  

 

Perfil do professor 

1. Qual é sua idade?   

2. Qual é sua graduação? 

3. Você possui especialização? 

a) (     ) Sim  Qual é a sua especialização?  

b) (     ) Não 

4. Você possui mestrado?  

a) (     ) Sim  Qual é seu mestrado?  

b) (     ) Não 

5. Você possui doutorado?  

a) (     ) Sim  Qual é o seu doutorado?  

b) (     ) Não 

6. Há quanto tempo é professor deste curso de design gráfico? 

7. Ministra aulas em outro curso superior além do curso de Design Gráfico? 

8. Qual sua carga horária semanal de aulas no curso de Design Gráfico? 

9. Você poderia contar qual é seu histórico de formação acadêmica e como acredita que 

sua formação pode contribuir para o curso de Design Gráfico hoje? 

10. Além de lecionar você já atuou ou atua na área de Design Gráfico? 

 

Bloco Temático I: O perfil profissiográfico formado pelas IES: 

1) Você poderia comentar sobre perfil sócio econômico dos alunos do seu curso? Como, 

por exemplo, a média de idade, estado civil, sexo, classe social... 

2) Desenvolve projetos de pesquisa científica, teve/tem grupos de pesquisa ativo formal 

ou mesmo informalmente (sem registro em órgãos de fomento de pesquisa)? 

3) Você se lembra de algum exemplo de atividade que possa ser considerada de extensão, 

isto é, um trabalho que gerou resultado para a comunidade local?  

4) Fale sobre suas disciplinas e como elas colaboram para o processo de entrada do aluno 

no mercado de trabalho?   
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5) Você consegue simular problemas de design gráfico (situação de projeto) na sala de 

aula que poderiam ser trazidos da realidade do dia-a-dia deste profissional?  

6) Como se dá a relação teoria/prática na sua disciplina? 

 

Bloco Temático II: A percepção dos professores em relação à ênfase em alguma 

característica de formação do profissional design gráfico no seu curso 

1) Com quais competências você acredita que sua disciplina pode contribuir mais 

especificamente no mercado de trabalho? Tecnologia/Materiais. Método. 

Estratégia/Diagnóstico. Criatividade. Fatores sociais. Materiais e Linguagem 

Visual/Expressão gráfica ou outras... 

2) De maneira geral sabe me dizer se seus alunos estão encontrando mercado para design 

gráfico em Aracaju?  

3) Algum setor empresarial em específico aparece com mais evidência?  

4) Comente como você vê as exigências deste mercado de trabalho em relação ao 

profissional de design gráfico? 

5) Que tipo de contribuição o profissional de Design Gráfico traz para a sociedade local? 

 

Bloco Temático III: Possibilidades e tendências no ensino superior e na prática 

profissional do design gráfico. 

1) Quais conhecimentos e atitudes você considera importante para o profissional de 

design gráfico.  

2) Você vislumbra novas possibilidades de atuação para o profissional de design gráfico? 

3) Como considera o nível de reconhecimento que é atribuído pela sociedade local ao 

profissional de Design Gráfico? 
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APÊNDICE C 

Roteiro da Entrevista: Discentes/Egressos em Design Gráfico UFS e UNIT/SE 

 

IES: ________________________ 

Ano e semestre de formação 

Perfil  

1) Seguimento da Empresa 

2) Sexo: 

a) (     ) Masculino     

b) (     ) Feminino 

3) Idade: 

4) Estado civil:  

a) (     ) Solteiro      

b) (     ) Casado 

5) Número de Filhos: 

6) Condições de moradia: 

a) (    ) casa própria     

b) (    ) aluguel       

c) (    ) mora com os pais      

d) (     ) outra  

7) Como chega ao seu trabalho? 

a) (    ) de carro próprio      

b) (    ) carona       

c) (    ) bicicleta      

d) (     ) ônibus  

e) (    ) taxi 

f) (    ) lotação      

g) (    ) outros 

8) Você possui computador em casa? 

a) (     ) Sim      

b) (     ) Não 

9) Você cursou o ensino médio: 

a) Todo em escola pública 

b) Todo em escola particular 
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c) Maior parte em escola particular 

d) Maior parte em escola pública 

10) Você possui carteira assinada? 

a) (     ) Sim      

b) (     ) Não 

11) Qual é o cargo que consta na sua carteira de trabalho? 

12) Há quanto tempo trabalha como designer gráfico?  

a) (     ) 1 mês a 1 ano 

b) (     ) 1 a 3 anos 

c) (     ) 3 a 6 anos 

d) (     ) mais de 6 anos 

13) Qual é a classificação da instituição que você trabalha? 

a) (    ) Privada 

b) (    ) Pública 

c) (    ) Empresas de caridade sem fins lucrativos 

d) (    ) Ong – organização não-governamental 

e) (    ) Terceirizada 

f) (    ) Outros  

14) Sua renda mensal está em torno de: 

a) (    ) 1 a 2 salários mínimos       

b) (    ) 3 a 5 salários mínimos             

c) (    ) Acima de 6 salários mínimos 

15) Como se mantém informado sobre a área de design gráfico?  

a) (     ) Livros 

b) (     ) Revistas  

c) (     ) Associações de design.   

d) (     ) Internet   

e) (     ) Outros. 

f) (     ) Não me interesso por isso 

16) Costuma participar de eventos ou capacitação na área, além da graduação em 

design gráfico? 

a) (     ) cursos técnicos em computação gráfica 

b) (     ) eventos e/ou congressos de design 

c) (     ) cursos on line    
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d) (     ) especialização e/ou MBA  

e) (     ) mestrado 

f) (     ) Não me interesso por isso 

 

Bloco Temático I: O perfil profissiográfico formado pelas IES  

1) Você se recorda como fez a escolha do seu curso superior?  

2) Quais expectativas tinha, quando escolheu este curso, em relação a atuação 

profissional? 

3) Alguém ou alguma coisa influenciou sua escolha pelo curso de design? 

4) Recebeu apoio financeiro: bolsa ou financiamentos/ajuda de custos/ajuda de 

familiares?  

5) Na sua graduação como foi trabalhado os conteúdos teóricos e práticos?  

6) Lembra-se de ter desenvolvido algum projeto na graduação onde tenha utilizado de 

dados e/ou problemas coletados na comunidade local? 

7) Desenvolveu projetos de forma interdisciplinar na universidade? Qual foi? 

8) Quais conhecimentos você considera que seu curso procurou dar maior ênfase. 

 

Bloco Temático II: A percepção dos egressos em relação à ênfase em alguma 

característica de formação do profissional design gráfico no seu curso  

1) Lembrando-se da sua matriz curricular, em sua opinião quais foram as disciplinas mais 

significativas e que fizeram diferença para a inserção no mercado de trabalho? 

2) O que contribui para que você conseguisse sua inserção no mercado de trabalho?   

3) Quando você estava em processo de procura de colocação profissional quais foram as 

qualidades/competências mais solicitadas para o cargo de design gráfico? 

10)  Poderia listar os serviços de projeto que já executou nesta empresa? 

11)  Você poderia me contar como é, no seu cotidiano, seu processo de trabalho com 

design?  

12)  Quais conhecimentos, técnicas e instrumentos você mais utiliza na prática do design? 

Explique como os aplica. 

 

Bloco Temático III: Possibilidades e tendências no ensino superior e na prática 

profissional do design gráfico. 

1) Você poderia descrever o que mudou na sua vida após se tornar um designer no que 

tange ao reconhecimento profissional e financeiro?  
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2) Agora que conhece um pouco mais o mercado suas expectativas profissionais 

mudaram?  

3) Você esperava atuar profissionalmente neste segmento que te absorveu ou gostaria de 

estar atuando em outra vertente do design? Qual? 

4) Como e com quais conhecimentos você acredita poderia contribuir ainda mais na 

empresa? 

5) Se pudesse voltar aos tempos da universidade teria dado mais atenção a algum ponto 

dos seus estudos?  

6) Quais as qualidades pessoais acredita que precisaria desenvolver melhor no seu perfil 

profissional de design gráfico? 

7) Tem planos de continuar a sua formação na área do designer? Pretende investir em sua 

formação nesse campo?  
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APÊNDICE D 

Roteiro da Entrevista: empregadores dos profissionais de design gráfico 

Nome: 

Seguimento da Empresa:  

 

Perfil do empregador  

1) Sexo:  

a) (     ) Masculino     

b) (     ) Feminino 

2) Idade: 

3) Há quanto tempo possui/trabalha na empresa? 

4) Qual o ramo/seguimento do negócio? 

a) (    ) Privada 

b) (    ) Pública 

c) (    ) ONG - organização não-governamental 

d) (    ) Outros  

5) Quantos funcionários? 

6) A empresa está classificada como de pequeno, médio ou grande porte? 

7) Desde quando utiliza os serviços de designers? 

a) (    ) menos de 01 ano 

b) (    ) de 01 ano a 03 anos 

c) (    ) de 03 ano a 05 anos 

d) (    ) de 05 ano a 08 anos 

e) (    ) de 08 ano a 10 anos 

f) (    ) mais de 10 anos 

8) O design tem um departamento próprio ou está vinculado a qual departamento? 

9) (    ) departamento de design 

10) (    ) departamento de marketing 

11) (    ) departamento de comunicação 

12) (    ) departamento de tecnologias da informação TI 

13) (    ) departamento de criação 

14) (    ) outros 

 

Bloco Temático I: O perfil profissiográfico formado pelas IES  
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1) Já teve outras experiências com designer sem formação superior? 

a) (    ) sim 

b) (    ) não 

2) Sentiu alguma diferença entre a atuação de um designer formado e um designer sem 

formação superior em design? 

3) Como é processo de atribuição de tarefas ou, como as atividades são passadas para o 

designer? 

 

Bloco Temático II: A percepção dos egressos em relação à ênfase em alguma 

característica de formação do profissional design gráfico no seu curso  

1) O senhor poderia me explicar o que levou a empresa a contratar um designer gráfico? 

2) A contratação de designer produziu algum impacto nos resultados alcançados pela 

empresa? 

3) Em sua opinião há alguma relação entre o trabalho feito pelo designer e a imagem da 

empresa no mercado e junto aos clientes? 

 

Bloco Temático V: Possibilidades e tendências no ensino superior e na prática 

profissional do design gráfico. 

1) Em sua opinião poderia descrever quais os conhecimentos que mais valoriza neste tipo 

de profissional? 

(    ) semiótica/análise da imagem  

(    ) gestão  

(    ) planejamento 

(    ) computação gráfica/ softwares 

(    ) ecodesign 

(    ) design da informação/interface  

(    ) ergonomia 

(    ) processos de produção gráfica 

(    ) estética 

(    ) história da arte 

(    ) outro______________________ 

2) O senhor já solicitou algum dos serviços abaixo para o seu designer? Responda Sim ou 

Não 

(    ) comunicação visual/impressos em geral 
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(    ) identidade visual/Marca 

(    ) tratamento de imagens 

(    ) acompanhamento de processo gráfico 

(    ) direção de arte 

(    ) ilustração 

(    ) diagramação 

(    ) embalagem 

(    ) sinalização 

(    ) design da informação/organização de conteúdo 

(    ) animação 

(    ) vídeo 

 (    ) planejamento do projeto 

(    ) planejamento do negócio 

(    ) design de interface 

(    ) análise de mercado  

(    ) gestão do design 

(    ) gerenciamento da Marca/brand 

(    ) posicionamento 

(    ) segmentação de mercado 

(    ) design estratégico 

(    ) análise de público-alvo 

(    ) tendência de mercado 

           (    ) outros / gostaria de complementar _________________ 

 

3) Quais as qualidades pessoais acredita que sejam importantes no perfil profissional de 

design gráfico? 

a) (    ) Organização 

b) (    ) Curiosidade/Interesse 

c) (    ) Responsabilidade com os prazos e orçamentos definidos 

d) (    ) Criatividade 

e) (    ) Comunicação oral e/ou por escrito 

f) (    ) Visão crítico-social 

g) (    ) Trabalhar em equipe 

h) (    ) Inovação 
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i) (    ) Sensibilidade artística 

i) (    ) Capacidade autocrítica 

j) (    ) outros / gostaria de complementar _________________ 

 

4) O senhor sente a ausência de algum conhecimento neste profissional? 

5) Ocorreu de receber deste profissional algum serviço que não esperava? 

6) Gostaria de sugerir a implementação na capacitação deste profissional?  
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8. ANEXOS 

ANEXO I - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 

A pesquisa Design Gráfico e Mercado de Trabalho em Aracaju/Sergipe, realizada por 

Cássia Regina D’Antonio Rocha da Silva, mestranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe (UFS), sob a orientação da Profª. Drª. Ana 

Maria Freitas Teixeira, da mesma instituição, tem por objetivo de investigar a formação dos 

designers gráficos de Sergipe.  

Para a coleta de dados serão utilizadas análise documental e entrevistas narrativas que 

poderão ser gravadas, perguntas abertas enviadas por e-mail se houver consentimento dos 

participantes e da instituição. É garantido aos participantes total sigilo quanto ao seu nome e 

eventuais informações confidenciais. Os dados coletados serão analisados e divulgadas por 

meio de relatórios e de trabalhos e artigos científicos. 

 

Diante disso, eu,_______________________________________________________, 

C.I_______________________, aceito participar da pesquisa “Design Gráfico e Mercado de 

Trabalho em Aracaju/Sergipe”. 

A minha aceitação é totalmente livre de qualquer tipo de constrangimento e se dá nas 

seguintes condições: 

1. Pelo presente termo me disponho a participar da entrevista narrativa aplicada pela 

pesquisadora com vistas a subsidiar o trabalho por ela realizado; 

2. Autorizo o uso desses dados para análise e elaboração do estudo de mestrado da 

pesquisadora; 

3. Autorizo a divulgação dessa análise, em periódicos especializados, livros e em 

congressos científicos, desde que seja mantido o meu anonimato; 

4. Possuo, a qualquer tempo, o direito ao acesso de informações sobre procedimentos, 

riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para prestar os esclarecimentos 

que se fizerem necessários; 

5. Possuo o direito de retirar-me da pesquisa no momento em que desejar; 

6. Possuo a salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade dos dados informados; 

7. Declaro haver lido o presente termo e entendido as informações fornecidas pela 

pesquisadora e sinto-me esclarecido para participar da pesquisa; 
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8. Tenho conhecimento de que em caso de quaisquer dúvidas sobre a pesquisa poderei 

entrar em contato pessoal com a pesquisadora ou, ainda, utilizar o seu email: 

freitas.amanda@gmail.com;  

9. Declaro, outrossim, que tenho conhecimento de que, no caso de surgirem problemas, 

em qualquer época, eu poderei contatar o COEP -Comitê de Ética em Pesquisa, 

localizado à_____________________________________ 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

 

 

Aracaju, _____/_____/2014 

 

 

 

Nome legível do entrevistado: ___________________________________________ 

 

Assinatura do entrevistado:_______________________________________________ 

 

Assinatura da Pesquisadora:______________________________________________ 

 

 

 

 

*Este documento possui duas vias, de igual conteúdo e validade, sendo que uma delas é 

destinada ao sujeito participante da pesquisa, sendo a outra arquivada pela pesquisadora. 
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ANEXO II  

Resolução CNE/CES nº 5, de 8 de março de 2004 

 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 8 DE MARÇO DE 2004. (*)

45
 (**) 

 

Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Design e dá 

outras providências. O PRESIDENTE DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 

com fundamento no Art. 9º, §, alínea “c”, da Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

com a redação dada pela Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, tendo em vista as 

diretrizes e os princípios fixados pelos Pareceres CNE/CES 776/97, de 3/12/97 e 

583/2001, de 4/4/2001, e as Diretrizes Curriculares Nacionais elaboradas pela 

Comissão de Especialistas de Ensino de Design, propostas ao CNE pela SESu/MEC, 

considerando o que consta dos Pareceres CNE/CES 67/2003 de 11/3/2003, e 

195/2003, de 5/8/2003, homologados pelo Senhor Ministro de Estado da Educação, 

respectivamente, em 2 de junho de 2003 e 12 de fevereiro de 2004, resolve: 

Art. 1º O curso de graduação em Design observará as Diretrizes Curriculares 

Nacionais aprovadas nos termos desta Resolução. 

Art. 2º A organização do curso de que trata esta Resolução se expressa através 

do seu 

projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e habilidades, 

os componentes curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades 

complementares, o sistema de avaliação, a monografia, o projeto de iniciação 

científica ou o projeto de atividade, como trabalho de conclusão de curso – TCC, 

componente opcional da Instituição, além do regime acadêmico de oferta e de outros 

aspectos que tornem consistente o referido projeto pedagógico.  

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de 

graduação em Design, com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua 

operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os seguintes elementos 

estruturais: 

I - objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas inserções 

institucional, política, geográfica e social; 

II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; 

III - cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; 

IV - formas de realização da interdisciplinaridade; 

V - modos de integração entre teoria e prática; 

VI - formas de avaliação do ensino e da aprendizagem; 

VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; 

VIII - cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades especialização 

integrada 

                                                 
(*) CNE. Resolução CNE/CES 5/2004. Diário Oficial da União, Brasília, 15 de março de 2004, Seção 1, p. 24 
(**) Republicada no Diário Oficial da União, de 1° de abril de 2004, Seção 1, p. 19 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces05_04.pdf
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e/ou subseqüente à graduação, de acordo com o surgimento das diferentes 

manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área da graduação, e de 

aperfeiçoamento, de acordo com as efetivas demandas do desempenho profissional; 

IX - incentivo à pesquisa, como necessário prolongamento da atividade de 

ensino e 

como instrumento para a iniciação científica; 

X - concepção e composição das atividades de estágio curricular 

supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, observado o respectivo regulamento; 

XI - concepção e composição das atividades complementares; 

XII – inclusão opcional de trabalho de conclusão de curso sob as modalidades  

monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de atividades centrados em área 

teórico-prática ou de formação profissional, na forma como estabelecer o regulamento 

próprio. 

§ 2º Os Projetos Pedagógicos do curso de graduação em Design poderão admitir 

modalidades e linhas de formação específica, para melhor atender às necessidades do 

perfil profissiográfico que o mercado ou a região assim exigirem. 

Art. 3º O curso de graduação em Design deve ensejar, como perfil desejado do 

formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e da sensibilidade 

artística, para que o designer seja apto a produzir projetos que envolvam sistemas de 

informações visuais, artísticas, estéticas culturais e tecnólogicas, observados o 

ajustamento histórico, os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades bem 

como as características dos usuários e de seu contexto sócio-econômico e cultural. 

Art. 4º O curso de graduação em Design deve possibilitar a formação 

profissional que 

revele competências e habilidades para: 

I - capacidade criativa para propor soluções inovadoras, utilizando domínio de 

técnicas e de processo de criação; 

II - capacidade para o domínio de linguagem própria expressando conceitos e 

soluções, em seus projetos, de acordo com as diversas técnicas de expressão e 

reprodução visual; III – capacidade de interagir com especialistas de outras áreas de 

modo a utilizar 

conhecimentos diversos e atuar em equipes interdisciplinares na elaboração e execução 

de 

pesquisas e projetos;  

IV - visão sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a 

partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos de 

fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do produto; 

V - domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto, a saber: 

definição de objetivos, técnicas de coleta e de tratamento de dados, geração e 

avaliação de alternativas, configuração de solução e comunicação de resultados; 

VI - conhecimento do setor produtivo de sua especialização, revelando sólida 

visão setorial, relacionado ao mercado, materiais, processos produtivos e tecnologias 

abrangendo 
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mobiliário, confecção, calçados, jóias, cerâmicas, embalagens, artefatos de qualquer 

natureza, 

traços culturais da sociedade, softwares e outras manifestações regionais; 

VII - domínio de gerência de produção, incluindo qualidade, produtividade, 

arranjo físico de fábrica, estoques, custos e investimentos, além da administração de 

recursos humanos para a produção; 

VIII - visão histórica e prospectiva, centrada nos aspectos sócio-econômicos e 

culturais, revelando consciência das implicações econômicas, sociais, antropológicas, 

ambientais, estéticas e éticas de sua atividade. 

Art. 5º O curso de graduação em Design deverá contemplar, em seus projetos 

pedagógicos e em sua organização curricular conteúdos e atividades que atendam aos 

seguintes eixos interligados de formação: 

I - conteúdos básicos: estudo da história e das teorias do Design em seus 

contextos sociológicos, antropológicos, psicológicos e artísticos, abrangendo métodos 

e técnicas de projetos, meios de representação, comunicação e informação, estudos das 

relações usuário/objeto/meio ambiente, estudo de materiais, processos, gestão e outras 

relações com a 

produção e o mercado; 

II - conteúdos específicos: estudos que envolvam produções artísticas, produção 

industrial, comunicação visual, interface, modas, vestuários, interiores, paisagismos, 

design e 

outras produções artísticas que revelem adequada utilização de espaços e 

correspondam a níveis de satisfação pessoal; 

III - conteúdos teórico-práticos: domínios que integram a abordagem teórica e a 

prática profissional, além de peculiares desempenhos no estágio curricular 

supervisionado, inclusive com a execução de atividades complementares específicas, 

compatíveis com o perfil desejado do formando. 

Art. 6º A organização curricular do curso de graduação em Design estabelecerá 

expressamente as condições para a sua efetiva conclusão e integralização curricular, de 

acordo 

com os seguintes regimes acadêmicos que as instituições de ensino superior adotarem: 

regime 

seriado anual; regime seriado semestral; sistema de créditos com matrícula por 

disciplina ou por módulos acadêmicos, com a adoção e pré-requisito, atendido o 

disposto nesta Resolução. 

Art. 7º O Estágio Supervisionado é um componente curricular direcionado à 

consolidação dos desempenhos profissionais desejados, inerentes ao perfil do 

formando, devendo cada Instituição, por seus colegiados superiores acadêmicos, 

aprovar o correspondente regulamento de estágio, com suas diferentes modalidades de 

operacionalização. 

§ 1º O estágio de que trata este artigo poderá ser realizado na própria Instituição 

de 

Ensino Superior, mediante laboratórios que congreguem as diversas ordens 

correspondentes às diferentes técnicas de produções artísticas, industriais e de 

comunicação visual, ou outras 
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produções artísticas que revelem adequada utilização de espaços e correspondam a 

níveis de 

satisfação pessoal. 

§ 2º As atividades de estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 

acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo aluno, até que 

os responsáveis pelo 

acompanhamento, supervisão e avaliação do estágio curricular possam considerá-lo 

concluído, resguardando, como padrão de qualidade, os domínios indispensáveis ao 

exercício da profissão. 

§ 3º Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de graduação em 

Design, o estágio supervisionado de que trata este artigo, deverá emitir 

regulamentação própria, aprovada pelo seu Conselho Superior Acadêmico, contendo, 

obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de avaliação, observado o 

disposto no parágrafo precedente. 

Art. 8º As Atividades Complementares são componentes curriculares que 

possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a 

prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de interdisciplinaridade, 

especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes 

manifestações e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas, 

incluindo ações de extensão junto à comunidade. 

Parágrafo único. As Atividades Complementares se constituem componentes 

curriculares enriquecedores e implementadores do próprio perfil do formando, sem 

que se confundam com estágio curricular supervisionado. 

Art. 9º O Trabalho de Conclusão de Curso-TCC é um componente curricular 

opcional da Instituição de Ensino Superior que, se o adotar, poderá ser desenvolvido 

nas modalidades de monografia, projeto de iniciação científica ou projetos de 

atividades centradas em áreas teórico-práticas e de formação profissional relacionadas 

com o curso, na forma disposta em 

regulamentação específica. 

Parágrafo único. Optando a Instituição por incluir, no currículo do curso de 

graduação 

em Design, Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, nas modalidades referidas no caput 

deste 

artigo, deverá emitir regulamentação própria, aprovado pelo seu Conselho Superior 

Acadêmico, contendo, obrigatoriamente, critérios, procedimentos e mecanismos de 

avaliação, além das diretrizes técnicas relacionadas com a sua elaboração. 

Art. 10. As instituições de ensino superior deverão adotar formas específicas e 

alternativas de avaliação, internas e externas, sistemáticas, envolvendo todos quantos 

se contenham no processo do curso, observados em aspectos considerados 

fundamentais para a 

identificação do perfil do formando. 

Parágrafo único. Os planos de ensino, a serem fornecidos aos alunos antes do 

início do período letivo, deverão conter, além dos conteúdos e das atividades, a 

metodologia do processo ensino-aprendizagem, os critérios de avaliação a que serão 

submetidos e bibliografia básica. 
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Art. 11. A duração do curso de graduação em Design será estabelecida em 

Resolução 

específica da Câmara de Educação Superior. 

Art. 12. Os cursos de graduação em Design para formação de docentes, 

licenciatura plena, deverão observar as normas específicas relacionadas com essa 

modalidade de oferta. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as 

disposições em contrário. 
 

 

ÉFREM DE AGUIAR MARANHÃO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 
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ANEXO III – Matriz Curricular Curso de Design Gráfico da UNIT 
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ANEXO IV – Matriz Curricular Curso de Design Gráfico da UFS 

 

 

 


