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RESUMO 

Este artigo apresenta uma breve discussão acerca de possibilidades que o campo da 
Arte/Educação permite, enquanto universo epistemológico e metodológico, para 
aproximarmos os conteúdos de Design, mais precisamente da Linguagem Gráfica, dos 
professores das licenciaturas, como uma disciplina de caráter formador. Apresentamos 
algumas ponderações relativas ao universo do ensino, além de resumida análise da 
abordagem triangular como uma proposta metodológica cabível ao contexto.  
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ABSTRACT  

This paper presents a brief discussion concerning the possibilities brought about by the field 
of Art/Education, in terms of the epistemological and methodological universes, in order to 
approach the contents of Design, more precisely the Graphic Language, of school teachers, 
as a discipline within the training period. Certain considerations are presented related to the 
universe of teaching, as well as a summarized analysis of the triangular approach as a 
suitable methodological proposal for this context.  
Key-words: Art/Education, Graphic Language, Teacher training.  

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo consiste em um recorte, da dimensão teórica operacional da dissertação 

A linguagem gráfica na educação brasileira: um estudo para a sua inserção na 

formação dos professores das licenciaturas.  

Tal estudo é parte da investigação, intitulada Ensina Design, realizada pelo grupo de 

pesquisa em Design da Informação da Universidade Federal de Pernambuco – 

UFPE, liderada pela professora Solange Coutinho, da qual faz parte um conjunto de 

pesquisadores que mapeiam e analisam o contexto dos artefatos gráficos e do uso 

da linguagem gráfica, no ensino fundamental brasileiro. 
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Acreditamos, porquanto, que o processo de desenvolvimento de alguns conceitos 

básicos referentes, por exemplo, à tipografia, à composição visual, ao uso de 

imagens, possam contribuir e ampliar uma nova forma de pensar e solucionar 

problemas contemporâneos, os quais as crianças e jovens e os seus professores se 

deparam hoje no seu cotidiano escolar. Esses atores absorvem no seu dia-a-dia 

uma vasta gama de informações visuais (e/ou multimídia), entretanto, estarão eles 

aptos a gerar tais informações? Esses mesmos atores utilizam tanto as tecnologias 

digitais, quanto as manuais para desenvolver suas ‘tarefas’ na prática escolar. Por 

exemplo, produzir um cartaz, organizar um mural, elaborar uma mensagem. Para tal, 

precisam tomar decisões e, se deparam com determinados desafios, tais como: 

escolher fontes, cores, hierarquizar informação, selecionar ou originar uma imagem. 

Desafios estes, que são próprios da atividade do design gráfico no âmbito das 

inúmeras possibilidades abertas ao uso da linguagem gráfica (COUTINHO, 2008). 

Deparamos-nos com um intrincado processo de desenvolvimento das manifestações 

da linguagem gráfica, em suas múltiplas configurações, das mais simples, 

encontradas no universo das ruas e cidades, as plurimídia encontradas nos sistemas 

informacionais complexos. Uma proliferação de linguagens e com elas intricadas 

variáveis de comunicação. Esta subjetiva corrente de signos culturais em conjunto 

com a avançada especialização da informação (como meio) criou uma ampla e 

emaranhada rede comunicacional. Os usos da linguagem gráfica são tantos quanto 

os nós e conexões dessa rede (Op.Cit.).  

O design gráfico, na nossa compreensão, media a translação dos conteúdos da 

rede, em outras palavras, a atividade possui um caráter mediador que “opera a 

junção do abstrato com o concreto, ou seja, dá forma material a conceitos 

intelectuais” (FONTOURA, 2002:72). Apresenta-se, portanto como um caminho para 

solucionar os conflitos educacionais contemporâneos. O design é também a 

conceituação de idéias materializadas através do emprego de tecnologias. A união, 

como pondera Fontoura (2002), dos seus fundamentos; das suas metodologias de 

trabalho; das suas maneiras de interagir na formação da cultura material; das suas 

maneiras de proceder na concepção dos objetos; da sua necessidade de 

conhecimento de tecnologias e materiais, parece fazer do design gráfico uma 

ferramenta essencial para reunir as peças deste grande quebra-cabeça educacional. 
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O recorte proposto, para este artigo, apresenta uma análise geral da introdução de 

conteúdos de design na formação dos professores e das estruturas políticas, 

temporais e culturais que hoje definem as perspectivas teóricas e práticas do ensino 

da arte e da formação dos professores.  

Com esta abordagem, temos o intuito de apresentar insumos que servirão como 

parâmetros metodológicos para subsidiar, do ponto de vista acadêmico, a nossa 

discussão. Entretanto, é importante salientar que a escola brasileira guarda em sua 

história características muito peculiares que provocaram conseqüências para o 

ensino da arte no país, mapeadas aqui por Fontoura: 

No primeiro volume dos PCNs – Introdução, são identificadas as quatro 
grandes tendências da tradição pedagógica brasileira. São elas, a 
pedagogia tradicional, a pedagogia renovada, a pedagogia tecnicista e 
aquelas marcadas pelas preocupações sociais e políticas. Observa que as 
tendências nunca se apresentaram em forma pura, mas sim, com 
características particulares, muitas vezes mesclando aspectos de mais de 
uma linha pedagógica. (FONTOURA, 2002:61).  

Nossa intenção é extrair um conteúdo informacional consistente e crítico baseado na 

história dos sucessos e insucessos que o ensino da arte coloca para a formação dos 

brasileiros, complementando nossas formulações para a consolidação do ensino de 

design para não-especialistas na área.  

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO BRASILEIRA PARA A ARTE E O 

DESIGN 

Iniciamos a nossa discussão com um trecho de Ferraz & Fusari, que consideramos 

pertinente, pois elucida o propósito do ensino da arte: 

Quando praticamos o ensino e a aprendizagem da arte na escola surgem 
também aspectos que se referem ao seu processo educacional. Uma delas 
diz respeito aos posicionamentos que assumimos sobre os modos de 
encaminhar esse trabalho em consonância com os objetivos de um 
processo educativo escolarizado que atenda às necessidades de cultura 
artística do mundo contemporâneo. Assim, se pretendemos contribuir para 
formação de cidadãos conhecedores da arte e para a melhoria da qualidade 
da educação escolar artística e estética, é preciso que organizemos nossas 
propostas de tal modo que a arte esteja presente nas aulas de Arte e se 
mostre significativa na vida das crianças e jovens. (FERRAZ & FUSARI, 
1993:15). 

Barbosa, em relação à formação do professor para o ensino da arte, complementa: 

Antes de ser preparado para explicar a importância da arte na educação, o 
professor deverá está preparado para entender e explicar a função da arte 
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para o indivíduo e a sociedade. O papel da arte na educação é 
grandemente afetado pelo modo como o professor e o aluno vêem o papel 
da arte fora da escola. A arte não tem importância para o homem somente 
como instrumento para desenvolver sua criatividade, sua percepção etc., 
mas tem importância em si mesma, como assunto, como objeto de estudos. 
(BARBOSA,1975:90). 

Tais afirmações dimensionam a arte como conhecimento e a valorizam socialmente, 

ao tempo em que contemporizam os conflitos, direcionando o foco construtivo do 

ensino da arte também no campo da cultura e da visualidade. Na perspectiva de 

compreender o design com propulsor da cultura visual e material em nosso meio, 

vemo-nos tentados a especular sobre o que devemos discutir em relação ao ensino 

do Design. O que o design constrói em nossa sociedade? O que ele produz como 

resultado material e intelectual em nossa sociedade? Em que circunstâncias ele atua 

e ajuda a formar? Tais questões são cruciais para instigar o debate da possível 

inserção de conteúdos de design no ensino fundamental. 

Destacamos aqui, portanto, que o ensino da arte no Brasil tem uma história que, 

bem ou mal a consolida, frente aos referenciais sociais, educativos e políticos que o 

construíram numa perspectiva didática. Ensinar design, no entanto, ainda se coloca 

como um diagnóstico científico, cujo respaldo legítimo na sociedade não vem sendo 

efetuado de maneira que se formem demandas específicas que apontem neste 

sentido. 

Trabalhamos em um contexto onde são poucos os cidadãos conscientes, 

formadores de uma massa crítica, que exija do poder público, por exemplo, a 

inclusão de conteúdos de design aos demais formadores da escola. Essa realidade 

dificulta a discussão mais profunda que possibilite uma reflexão plural deste 

argumento.  

Desta forma, nos apoiamos na maturidade histórica e política da crítica construída 

pelo conjunto de colaboradores científicos e afetivos, que proporcionam a vivência 

de um pensamento sempre alerta com relação ao ensino da arte no Brasil, o seu 

reflexo na legislação, na atuação e formação do corpo profissional e as 

conseqüências para a nossa sociedade. 

Os conhecimentos advindos da experiência científica da interpolação de tais campos 

(a arte/educação e o design) se tornam fatores de referência na formulação de um 
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novo contexto, cuja sala de aula abrigue profissionais que tenham não só o contato 

com a linguagem gráfica, mas o domínio de ferramentas intelectuais que o 

recomendem como um colaborador consciente na formação da história, da memória 

gráfica brasileira e, conseqüentemente, da nossa cultura material. 

Parar e tentar “entender e explicar a função da arte para o indivíduo e a sociedade”, 

ou transpondo as palavras de Barbosa para nosso contexto, ‘entender e explicar a 

função do design para o indivíduo e a sociedade’ é uma ação social de busca 

progressiva e em longo prazo. Tal busca envolve os designers, os professores e 

demais estudiosos que colaborem nesse sentido, debruçando-se acerca dos 

humanos – suas trilhas e seus indícios, presentes nos costumes e subseqüentes 

artefatos (gráficos ou não), constituindo o seu legado para a antropologia visual, e 

nos objetos da sua cultura material. 

Entretanto, quando a constatação do design é compartilhada como ferramenta 

intelectual (ou lógica), que atua na relação ensino/aprendizagem, ora como 

mediadora, ora como formadora dessa relação é imprescindível debater 

questionamentos como os que aqui relacionamos. Não obstante, ao extrapolar a 

condição de formador de um profissional específico, faz-se necessário criar um 

campo epistemológico que abrace a função social deste conhecimento e a relação 

de como ele ‘chegará’ ao indivíduo não-especialista que fará uso de seus atributos.  

Portanto, para introduzir a lógica do design na formação do professor do ensino 

fundamental é necessário um projeto educativo que comporte a apreensão de 

diversas linguagens, e esta não é uma tarefa fácil ou Isolda. Nesta direção tal projeto 

deve abranger o trabalho docente no conjunto da sua experiência pedagógica e 

social. De forma que o professor possa associar e/ou relacionar à sua bagagem 

acumulada − de expressão e comunicação visual, o espaço do design como 

conhecimento, permitindo assim re-elaborações e novas compreensões estéticas. 

Capacitado numa perspectiva desta ordem o professor poderá adotar procedimento 

semelhante no seu processo didático com os seus alunos.  

Citelli colabora apontando questões relevantes:  

É claro que não se está predicando, nos contornos da escola que temos, 
que os professores tenham domínio total da pluralidade das linguagens e 
mecanismos de representação pela enorme variação de suportes 



 

2354 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

comunicacionais. Seria idealizar um tipo que a extrema divisão do trabalho 
do nosso tempo impede vislumbrar. (CITELLI, 2004:32).  

Este pensamento é também assinalado por Ferraz & Fusari quando se referem às 
aulas de arte:  

Que nessas aulas não basta apenas praticarmos exercícios soltos de fazer 
desenhos, pinturas, gravuras, modelagens, história em quadrinhos, vídeos, 
músicas, teatro, dentre outros. Essas atividades, nas várias modalidades 
artísticas devem vincular-se a um projeto educativo na área. Elas precisam 
mobilizar o estudo e o desenvolvimento de vivências e conceituações mais 
definidas. Atividades educativas esparsas e não originárias de conceitos, de 
idéias artísticas e estéticas, podem concorrer com o desaparecimento do 
estudo da arte propriamente dito. (FERRAZ & FUSARI, 1993:22).  

Pensando em design, as palavras das autoras nos ajudam a confirmar que, mais do 

que propor conteúdos específicos de design, este conteúdo deve estar vinculado a 

um projeto educativo e, ao introduzi-lo na escola, seja para o professor, ou dele para 

o seu aluno, deve ser elaborado de tal forma que quem for apreendê-lo tenha 

suficientes conhecimentos para aguçar a sua relação afetiva, e que a memória 

imagética o faça enxergar a sua relação/contribuição à cultura material. 

Acreditamos que assim o professor venha a ter o conhecimento necessário à 

experiência ativa que a antropologia visual e a cultura material, tipos de 

manifestações intelectuais em que a Linguagem Gráfica (LG) permeia, e os 

conhecimentos que essa articulação poderá lhe proporcionar.  

Continuando por este caminho, é importante termos em mente que, na preparação 

das propostas metodológicas e de conteúdos de ensino, a “correlação histórica e a 

contextualização do processo educativo nos fazem compreender as correntes 

sociais e os rumos pedagógicos que marcam o desenvolvimento dos conhecimentos 

artísticos na escola” (FERRAZ & FUSARI, 1993:27). 

Neste sentido, vislumbramos didaticamente ‘um fazer’ relacionado com a história e a 

memória das sociedades, armazenada e expressa nos tantos artefatos gráficos e/ou 

de produtos e, as relações que eles mediam na sociedade. Tais relações criam um 

contexto próprio, cujo trabalho educativo poderá estar associado a propostas 

pedagógicas que levem em conta o que eles produziram de desenvolvimento nos 

conhecimentos da Linguagem Gráfica (LG). 

O esforço necessário para a constituição de um currículo que dê suporte a formação 

em conteúdos de LG fica para não-especialistas em design, pode ser também 
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compreendido nas palavras de Ferraz & Fusari (1993:27): “práticas educativas 

surgem das mobilizações sociais, pedagógicas, filosóficas, e no caso da arte, 

também artísticas e estéticas”. Estas mesmas forças precisarão agir, conjuntamente, 

no caso do design.  

Entretanto, devemos acrescentar também a esse debate curricular, a tecnologia e a 

seu papel estratégico, como suporte na relação informação/conhecimento. O seu 

entendimento e a sua aplicação em co-relação com os conteúdos da LG serão de 

suma importância na experiência do design na sala de aula, principalmente, quando 

nos referimos a trabalhá-lo também em sua dimensão didática.  

Tomando como paradigma o ensino da arte, faz parte do nosso desafio descobrir 

que movimentos sociais, e quais propostas pedagógicas geradas por eles, darão 

suporte à nova parceria design/educação. Barbosa nos alerta:  

A roupa que vestem é produto de desenho, o tecido de suas roupas é 
produto das artes na indústria têxtil, a cadeira em que sentam alguém 
desenhou, em geral algum estrangeiro, mesmo que ela tenha sido 
produzida aqui no Brasil, porque temos pouca gente que foi educada para 
ser competente em desenho. E a culpa é dos fazedores de currículo. 
(BARBOSA, 2005:5). 

A autora nos faz, oportunamente, esta crítica ao elencar os tantos objetos que fazem 

parte e contam a história do nosso dia-a-dia, abrindo espaço para irmos além, na 

certeza que somente a formação dos professores dará início a uma mudança de 

paradigma que reflita o que esperamos de uma ação curricular. É fato que estes, e 

outros objetos, fazem uso do pensamento artístico para serem concebidos, mas é 

preciso compreender que esse processo ocorre em parceria com outro tipo de 

conhecimento, cujo arcabouço teórico e prático pertence ao design.  

Os objetos supracitados por ela são produtos cujo processo de formação se deu, e 

se dá, através de uma metodologia projetual de design, cabendo-nos questionar 

porque, então, o conhecimento que propulsiona tantos elementos que constroem a 

vida social das pessoas fica fora da sala de aula? E porque o design ainda 

permanece fora das propostas curriculares que formam as pessoas? 

Destacamos que os conteúdos de linguagem gráfica, de semiótica e de comunicação 

visual, entre outros que englobam as Metodologias Visuais, são conhecimentos que 

dão suporte a uma criação orientada aos artefatos e projetos em geral.  
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Fontoura (2002) amplia este contexto, com a finalidade de esclarecer sobre as 

possibilidades que o design assume, quando explica que:  

O design é um amplo campo que envolve e para o qual convergem 
diferentes disciplinas. Ele pode ser visto como uma atividade, como um 
processo ou entendido em termos dos seus resultados tangíveis. Ele pode 
ser visto como uma função de gestão de projetos, como atividade projetual, 
como atividade conceitual, ou ainda como um fenômeno cultural. É tido 
como um meio para adicionar valor às coisas produzidas pelo homem e 
também como um veículo para as mudanças sociais e políticas 
(FONTOURA, 2002:68). 

Em sua essência interdisciplinar, o design, como conhecimento e campo de atuação 

na sociedade permite que todos os itens elencados por Fontoura (2002) sejam 

articulados por meio da educação, seja pela pesquisa, pela prática educacional ou 

simplesmente pelo conhecimento que serve como ponto de controle e debate para 

futuras considerações e formação de não-especialistas na área. 

2. A ABORDAGEM TRIANGULAR COMO APOIO A INSERÇÃO DO DESIGN NA 

CAPACITAÇÃO DE NÃO-ESPECIALISTAS 

Com a intenção de termos uma referência metodológica para a apresentação dos 

conteúdos de design aos professores, temos um exemplo de grandes resultados no 

universo arte/educação. A proposta da Abordagem Triangular desenvolvida pela 

Arte/Educadora, Ana Mãe Barbosa, quando diretora no Museu de Arte 

Contemporânea (MAC) da Universidade de São Paulo, entre 1987 a 1993. 

De acordo com Barbosa (1998:33) a proposta deriva de uma “dupla triangulação”. A 

primeira, de natureza epistemológica, refere-se à designação dos componentes do 

ensino/aprendizagem “por três ações mentalmente e sensorialmente básicas”. Ou 

seja, consiste em elaborar o ensino da arte através de três ações distintas e 

integradas: criação (o fazer artístico), leitura da obra de arte e contextualização, 

com o estudo da informação histórica. Ainda de acordo com a autora, a segunda 

triangulação está na própria sistematização, originada em três influências de outras 

abordagens epistemológicas: “as Escuelas al Aire Libre mexicanas, o Critical Studies 

inglês e o Movimento de Apreciação Estética aliado ao DBAE (Discipline Based Art 

Education) americano.” (Ibidem., 33-34). 
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Barbosa elucida que: 

A educação cultural que se pretende com a Proposta Triangular é uma 
educação crítica do conhecimento construído pelo próprio aluno, com a 
mediação do professor, acerca do mundo visual e não uma “educação 
bancária”. (BARBOSA, 1998:40). 

Citelli (2004:34) nos aponta que “as linguagens não-escolares costumam trabalhar 

com referencias mediativas de outra natureza. [...] visto não estarmos, 

necessariamente, diante de discursos verbais, mas de suportes imagéticos 

controlados por outras dimensões de tempo e espaços”. Desse modo, trazermos a 

abordagem triangular para promover o encontro do professor das licenciaturas com 

o design, possibilitando assim a troca de experiências e especulações de forma a 

consolidar o conhecimento em relação a estes dois temas. 

Transpondo os três pontos determinantes da proposta, teremos: o fazer design, a 

elaboração de artefatos gráficos didáticos; o ver design, a leitura de objetos, através 

de métodos de análise de imagens; e o contextualizar, o estudo e a memória do 

design e da tecnologia da nossa cultura material. Assim, temos uma aproximação 

mais precisa, com ações distintas e integradas, reforçada por uma experiência de 

sucesso. 

A abordagem triangular em relação ao design se configura como sendo uma 

possibilidade teórico-metodológica, já consolidada na arte/educação que poderá 

nortear os rumos pedagógicos que as atividades de aproximação entre o professor a 

ser formado e o design enquanto conhecimento imbricado a sua prática profissional.  

Em suma, fizemos aqui algumas considerações que vislumbram um panorama que 

tem por base o contexto da arte/educação no Brasil, reforçando a idéia de 

aproveitarmos a argumentação transcorrida, com a intenção de abrirmos um espaço 

especulativo voltado para a criação de metodologias para a inserção de conteúdos 

de design na formação de professores, e não para a criação e defesa de um método 

único e especifico. Visto que a complexidade deste problema abriga vários tipos de 

propostas para colaborar com a mitigação desse contexto, oriundas inclusive de 

outras abordagens epistemológicas que a proposta por nós. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluímos o presente artigo com um esclarecimento de que ao abrir a discussão 

acadêmica permitindo que várias abordagens discursivas sejam propostas é de 

relevante para o enfrentamento deste contexto que apresentamos no decorrer do 

texto. 

Sendo assim, muito importante a criação de espaços para debates e discussões, 

que possam arregimentar mais pessoas engajadas no processo de constituição dos 

conceitos e metodologias de ensino do design, para os designers e não-

especialistas, em nível nacional e internacional. Isto propiciará a construção de 

outros e novos caminhos na construção de uma perspectiva educacional 

contemporânea acerca da cultura material e visual.  

Devemos ter como norte que, ao ser iniciado, o processo de formação do professor 

dará início a um ciclo formado, num segundo momento, pela escola e o seu aluno e, 

um terceiro momento, pela sociedade e sua realidade gráfica e que retorna ao 

professor para se reiniciar, se reinventar.  

Concluímos observando que um professor cuja inteligência visual foi estimulada 

desde sua formação, será o agente consciente em uma escola que trabalhará de 

maneira mais eficaz, com as relações que as linguagens contemporâneas 

estabelecem na sociedade – e exigida pela Lei de Diretriz de Base Educacional. 

Destacamos assim a Linguagem Gráfica nesse contexto. E este será um ambiente 

que ofertará à sociedade alunos graficamente mais aptos a construírem suas 

próprias relações, mensagens e artefatos. 
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