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1. Resumo  

O presente artigo é o comunicado de resultados parciais de uma pesquisa de 

iniciação científica em andamento, que pretende discorrer sobre a relevância da 

teoria nos cursos superiores de Design. Para tanto, a pesquisa parte da leitura 

de textos da área de design que relacionam a atividade projetual com os 

elementos teóricos na formação do designer, a fim de subsidiar uma análise dos 

textos das leis que estabelecem as diretrizes curriculares dos cursos de design 

no período entre os anos de 1996 e 2004.  

2. Introdução  

Ao desenvolver um estudo sobre a relevância da teoria nos cursos 

superiores em Design e seu currículo mínimo, analisa-se publicações que 

discutem a necessidade da teoria, a relação que ela estabelece com o Design, 

e como a construção do conhecimento científico na área auxilia as atividades 

projetuais.  

Alberto Cipiniuk (2010, p.1), um dos autores estudados, evidencia essas 

relações a partir da ideia de que "um pesquisador, deve possuir a capacidade de 

dar existência a um lugar antes de se perguntar sobre aquilo que deseja 

analisar". A teoria, neste sentido, auxilia na formação desse lugar em um 

ambiente contextualizado, que legitima a relação entre a atividade projetual e 

problemas sociais. Tendo em vista a relevância da teoria, o centro da discussão 

passa a ser a forma como os aspectos teóricos são desenvolvidos na formação 

dos designers no ensino superior. 

3. Objetivos  

O objetivo geral do trabalho é analisar os documentos que compõe as 

Diretrizes Curriculares Nacionais, compreender as mudanças que ocorreram ao 

longo dos anos e comparar esse material com os textos produzidos por autores 

sobre as questões teóricas do design. Para alcançá-lo, os objetivos específicos 

são:  

- Analisar documentos de Diretrizes Curriculares Nacionais; 

- Identificar alterações ou mudanças; 

- Apontar como as Diretrizes exigem a aplicação da teoria nos cursos de 

Design; 

- Comparar com os desenvolvimentos teóricos dos autores pesquisados 

da área de design.  



4. Metodologia  

A pesquisa se configura como exploratória, que parte da análise das 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Design, comparando com 

diversas bases bibliográficas da área do design.  

5. Desenvolvimento  

Com o levantamento de grades curriculares, em determinados recortes de 

tempo, é estabelecido o debate sobre a relação oscilante entre teoria e prática 

no campo do Design. Para Gui Bonsiepe, relacionar as atividades projetivas com 

as práticas e estudos científicos implicaria na elaboração de uma ciência do 

design, mas, ainda segundo o autor, o design e o ensino não possuem 

instrumentos metodológicos rigorosos para tal prática (2011, p. 227).  A teoria, 

neste sentido, colabora para o desenvolvimento dos estudos científicos ao 

aplicar e estimular esse saber através do curso.  

Por outro lado, Bomfim (1978; 2014) chama a atenção para a importância 

das questões teóricas e sua fundamentação no campo do design. O autor cita, 

como exemplo, as grades curriculares da Bauhaus, da HFG-Ulm, na Alemanha, 

e da ESDI no Brasil nos anos 1960.  

Ao compreender o recorte histórico, entende-se que o ensino do design é 

uma questão recente no Brasil. A discussão que aconteceu na ESDI, ocorreu no 

final da década de 60 e com os olhares voltados ao ensino do Desenho Industrial. 

Neste contexto, é imprescindível a preocupação não só com os currículos 

mínimos, mas também em identificar quão relevante é a teoria nas disciplinas 

que servem como base das universidades. Outro ponto discutido pelos autores 

elencados, é que as teorias dentro da formação, propiciam a reflexão crítica 

quanto ao impacto dos projetos na sociedade.  

Para desenvolver seus cursos, as universidades se baseiam nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que estabelecem competências e habilidades, 

conteúdos curriculares mínimos, e outros tópicos que servem de base para cada 

faculdade desenvolver sua grade. Através da leitura do documento, percebe-se 

que há uma atenção formal acerca do assunto, visto que é compreendido por lei 

a importância de estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 

científico e do pensamento reflexivo nos alunos, conforme enunciado no Art. 43, 

da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Neste artigo também é afirmado o 



compromisso que as instituições têm de incentivar o trabalho de pesquisa e 

investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência. 

6. Resultados  

Até o momento, foi possível analisar algumas mudanças significativas em 

relação ao Perfil Desejado do Formando, que em 2002 ainda não exigia 

capacitação para apropriação do pensamento reflexivo. Este é um dado 

interessante, pois o pensamento teórico-reflexivo nunca foi um elemento 

excluído das exigências curriculares, mas apenas em 2003, conforme o Parecer 

nº CNE/CES 0195, de 5 de agosto de 2003, passou a ser uma competência 

legitimada pelos documentos oficiais. 

Com a leitura das Diretrizes Curriculares Nacionais, compreende-se também 

que a articulação das exigências tende a resultar na formação satisfatória dos 

alunos de Design. Por fim, vale ressaltar a importância de explorar a 

preocupação dos órgãos de ensino em relação ao desdobramento da teoria nos 

conteúdos obrigatórios e sua aplicação no desenvolvimento projetual.   
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