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Resumo: 

 

A proposta desse artigo é analisar por que os textos são importantes para o design e 

porquê os estudantes de design não possuem essa prática, bem como o que deveria ser 

feito para que os alunos deste curso desenvolvam habilidade de escrita entendendo 

como funcionam e para que servem os textos dentro da área do Design. Por fim, explica 

por que isso ocorre com os estudantes e apresentar soluções para esse impasse de modo 

a unir metodologias (projetual e científica). 

 

Palavras-chave: Texto, Design, Trabalhos Acadêmicos, Metodologia. 

 

 

1. Introdução 

 

Os estudantes de design enfrentam dificuldades na hora de escrever seus trabalhos 

acadêmicos. Ao longo desse artigo, debateremos sobre por que isso acontece 

(habilidades e metodologia dos designers), por que isso é importante (padrão de leitura 

e interpretações acadêmicas), e como podemos senão resolver, mas amenizar esse 

embate (fusão de metodologias). 

 

2. O texto no Design  

 

Como em qualquer outra área, os estudantes de design precisam desenvolver trabalhos 

acadêmicos. O artigo acadêmico é o mais comum dentre os textos solicitados. Porém, 

na maior parte das vezes os alunos de design não possuem o domínio das técnicas e 

ferramentas necessárias para elaborar bem um texto, seja ele instrucional, informativo, 

científico ou qualquer outro que ele venha a necessitar ao longo de sua formação 

acadêmica. Durante a própria elaboração deste artigo, foi possível observar a 

importância da escrita para o Design.  

Mais do que apenas reconhecer as características estruturais de um texto, é necessário 

entender como esse texto vai ser utilizado nas práticas de interação autor/leitor, pois há 

textos que possuem maior ou menor “valor” que outros. Estar atento a esses detalhes é 

essencial para quem trabalha com produção de linguagem (seja de que tipo for). 

 

Segundo Fonseca, o estudante de design tem essa prática de confecção textual escassa, 

pois os cursos  de  Design  privilegiam  o  chamado   “método  projetual”.  Esse método 

auxilia o aluno na construção de um produto, mas dificulta a sua percepção para um 

sentido mais amplo do que são os procedimentos científicos da pesquisa.  
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De acordo com cada área específica do design, temos disciplinas referentes aos detalhes 

de texto para web, para peças gráficas e etc, porém, são detalhes específicos do design, 

tais como tipografia, multimídia, HTML, e semiótica (aprendendo a transformar textos 

em símbolos e ícones). De maneira geral, o design evita os textos, e quando os utiliza, 

tem diversos cuidados de acordo com o meio onde será empregado (web, outdoors, 

revistas, livros, etc.). Um exemplo exitoso de ausência de textos são os livros infantis 

sem texto. Estes permitem uma co-criação da narrativa dos livros, permitindo a criação 

de várias histórias diferentes devido às ambiguidades presentes em ilustrações e 

interações entre criança e livro. Aqui apresenta-se um motivo pelo qual a escrita torna-

se importante no meio acadêmico: a necessidade  de um padrão no processo de leitura e 

interpretação. Se por um lado as crianças podem brincar e criar várias histórias a partir 

de uma mesma ilustração, no meio acadêmico isso não acontece. É preciso que qualquer 

pessoa que veja os trabalhos, projetos, artigos, entenda-os da mesma maneira, sem 

ambiguidades e de forma clara o que o autor quis passar. Pelo menos enquanto a 

academia não adotar outras formas de análises, deve-se proceder de acordo com normas 

e padrões pré-estabelecidos. Assim, percebe-se claramente a habilidade dos Designers: 

Produção de interpretações sem texto. Análises por outros vieses, responsabilidade sem 

apenas querer seguir padrões pré-estabelecidos e perpetuados, participando da criação 

de novos conceitos, formas de pensar e desenvolver potenciais. (DOMICIANO, 2010) 

 

Este problema da prática escassa é ainda agravado por um certo “objetivismo” que  

reforça o “ranço” da influência das escolas  funcionalistas, que foram fundamentais  

para  a  legitimação  do Design como área acadêmica mas que agora ficaram minadas 

pela crise que obriga a ciência a  repensar  seus  métodos. (FONSECA, 2008) 

 

Fonseca ainda nos lembra sobre Aristóteles, que defendia que além da matéria e da 

forma, na escultura também existe uma causa eficiente que diz respeito, por  exemplo,  

aos  instrumentos  que o artista recorreu para construir a escultura. Mas para chegar ao 

resultado final, comunicando o que o artista desejava, primeiro foi necessário que 

tivesse uma ideia ou intenção que aos poucos fosse tomando forma. O chamado “tékne” 

mostra que os procedimentos práticos que levam a construção de um objeto só existem 

se eles forem guiados por uma idéia ou intenção (um conceito, na linguagem do design). 

 

Tem- se aqui claramente demonstrada a importância de delinear os contornos projetuais 

através dos textos bem elaborados, sem deixar de lado um dos princípios mais 

conhecidos do Design: Leis da Gestalt. Todo designer já deve ter ao menos ouvido falar 

sobre a importância da relação “forma e conteúdo” (mesma alusão feita por Aristóteles). 

Através do desenrolar textual, integra-se elementos que provavelmente não 

conseguiriam ser percebidos pelo interagente do produto, pelo leitor do panfleto, ou 

pelo expectador da animação. São detalhes que não ficam evidentes, ou que fizeram 

parte apenas do desenvolvimento do produto (entende-se aqui por produto o trabalho 

final de qualquer área do design). No corpo do texto, fala-se do antes, do durante, do 

depois. Não só o agora, que geralmente é a única etapa a qual os usuários percebem.  

Há tempos sabe-se que só se conhece e entende plenamente uma obra, quando se 

conhece a intenção do artista. Os textos subsidiam o entendimento. O que não está 

explícito, revelado a olho nu, tem-se traduzido no desenrolar de um projeto, de um 

artigo, de um trabalho, de um texto escrito. De forma mais formal, acadêmica, conta-se 

todo o processo, tudo que tem por trás do produto final (o que muitas vezes ninguém 

perceberia se não estivesse escrito, explicado). A obra se revela a cada capítulo, quando 

se sabe como foi feita, de que forma, para que, por quem e demais detalhes que fazem a 

diferença dentro da comunidade cientifica.  
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Propõe-se aqui a abordagem da metodologia cientifica e do ensino da construção 

textual, fundamentada pela intenção de criar um laço entre teoria e prática, através da 

união dos dois métodos (projetual e cientifico). Ensinar aos designers como escrever 

sobre seus projetos, como explica-los, como construí-los.  

Não adianta simplesmente “exigir” um bom trabalho sem antes ensinar ao aluno como 

fazê-lo. A interdisciplinaridade é desejável e indicada pelo CNPq (...) uma vez que 

atualmente nenhuma disciplina se basta sozinha e os saberes, mais que nunca, agem em 

conjunto numa metodologia. Para todos os alunos, deveria ser dada uma base das 

disciplinas de letras/jornalismo e metodologia científica, para que assim fossem 

desenvolvendo e praticando o que aprendem, para que possam realmente aprender e 

entender como a elaboração desses trabalhos funcionam e pra que servem. A abordagem 

das bases anteriormente mencionadas (letras, jornalismo e metodologia cientifica) é 

uma forma de unir ambos os métodos: projetual e cientifico, promovendo um diálogo 

entre eles sem excluir e sem “privilegiar” nenhum. 

 

Seria o caso de construir um texto encontrando palavras pra dizer o que na prática os 

designers sabem fazer. Seria uma “teoria da prática” ou “prática para teoria” – fazendo 

o caminho contrário que geralmente é feito (teoria para prática, nesse caso no design 

torna-se prática para teoria). 

 

Em se tratando de traduzir a obra, textos simples são mais fáceis de se entender 

comparados aos diagramas, porém em situações mais complicadas, as imagens saem 

ganhando. Não se trata de excluir uma forma de “comunicação/expressão”, mas sim, de 

integrar ambas para transmitir o conteúdo de forma plena e integral. 

Textos e linguagem escrita, de maneira geral, são formas muito eficientes de “fazer 

durar” e não apenas comunicar. Tanto é que temos textos escritos transformados em 

documentos. 

 

A língua é tida como elemento central para entendermos o processo de elaboração de 

conhecimento acadêmico. Para Bakhtin e Foucault, por exemplo, “nenhum 

conhecimento é independente das pessoas que o constroem, sendo sempre subjetivo e 

tendo a bagagem pessoal de seu  autor/criador  como  um  elemento  determinante não 

apenas do que está sendo escrito/lido, mas também de como se escreve/lê. É por isso 

que a maneira de relatar é tão importante quanto o conteúdo relatado” (MARTINEZ e 

JORDÃO, 2009). 

 

É a forma de escrever e seus detalhes de arranjo e organização, qualidade argumentativa 

e estrutural do texto, que farão com que o autor obtenha maior ou menor 

reconhecimento e legitimidade e que ditarão o reconhecimento da 

autoridade/propriedade do autor em abordar o tema e conhecimento que ele quis 

transmitir. 

 

3. Considerações finais 

 

Percebemos então que os alunos de design possuem essa dificuldade de escrita devido 

ao fato da metodologia empregada na área especifica do design ser a metodologia 

projetual, e devido ao fato de que designers possuem outra habilidade ao invés da 

habilidade da escrita acadêmica padronizada: Produção de interpretações sem texto. 

Análises por outros vieses, responsabilidade sem apenas querer seguir padrões pré-

estabelecidos e perpetuados, participando da criação de novos conceitos, formas de 

pensar e desenvolver potenciais. 
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Porém, essa visão holística e diferente em sua essência múltipla (criatividade, diversas 

formas de pensar e interpretar) não é adotada no meio acadêmico. Nesse meio têm-se 

necessidade de interpretar as leituras da mesma forma, sem ambiguidades e com 

clareza, para que qualquer pessoa que leia o texto entenda a mesma coisa e da mesma 

forma, sem margem para interpretações divergentes. Justifica-se a importância do texto 

no design para que o trabalho/produto/obra seja entendido em sua essência, de maneira 

integral – desde a primeira ideia até o produto final. 

 

Por fim, a proposta para resolução e/ou amenização desse “embate metodológico”, é a 

união de ambas as metodologias (cientifica e projetual), sem privilegiar nenhuma. Criar 

um laço entre prática e teoria do design. É interdisciplinaridade (indicada até mesmo 

pelo CNPq) sendo aplicada ao curso de design; é a oferta de disciplinas específicas para 

aprender a desenvolver esse método de escrita (disciplinas de 

letras/jornalismo/metodologia cientifica). Assim os produtos serão entendidos da 

maneira padrão, e de forma integral, até mesmo pelos “não-designers”. 
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