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Este artigo relata a experiência da workshop EDADE realizada na UFSC, junto ao departamento de Expressão
Gráfica em novembro de 2003. Entre os objetivos desta experiência, procurou-se experimentar e,
posteriormente, avaliar junto ao público docente do ensino infantil e fundamental, a proposta da EdaDe no
Brasil– Educação através do design.
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This paper presents the EDADE workshop experienced in the Visual Expression Department of UFSC, last
November 2003. Among the objectives of this workshop was to experiment and, later, evaluate with teachers
of the earlier series of school the EDADE proposition applied to the Brazilian case – Education through
Design.

Educação Através do Design – uma aproximação entre a teoria e a prática

- Estrutura EDADE

A proposta Edade no Brasil nasce da tese de doutorado de Antonio Martiniano Fontoura e ganha
corpo com os esforços que vêm aproximando a proposta junto ao meio no qual ela pretende ser
definida e consolidada. Assim, o estudo que aqui se apresenta, justifica-se à medida que se percebe
a necessidade da continuação e aperfeiçoamento desta proposta através da experimentação.
Direcionou-se a atividade para o corpo de professores do ensino infantil e fundamental de
Florianópolis (professores responsáveis pela educação de crianças e jovens). O público para o qual
as atividades de design direcionam-se é o estudante. Mas, para que se experiencie as propostas das
atividades corretamente, faz-se necessário (antes de qualquer aplicação destas atividades), a
compreensão teórica pelos professores que a utilizarão; somente desta forma a prática trará
resultados pedagógicos positivos. O primeiro passo para a progressão de uma proposta ainda
desconhecida é elucidar os profissionais que pretendem dela fazer uso. Por isso, a oficina que se
apresentará ao longo do presente artigo, tinha por objetivo, num exercício prático-reflexivo,
preparar os professores para a prática da EdaDe. O grupo de professores que participaram da
experiência vinham de escolas particulares e públicas e dividiam-se entre disciplinas variadas. A
escolha do grupo realizou-se desta forma pois, somente trabalhando junto a um grupo de
professores de vivências diferenciadas (de realidades distintas), permitiria-nos uma compreensão
mais exata sobre os efeitos e resultados da oficina.

Desta forma, a estrutura da Oficina, é desenvolvida tendo como base o público ao qual a atividade
dirigiu-se: professores do ensino infantil e fundamental.



A idéia agora é apresentar a forma com a oficina foi estruturada. Lembra-se, que desde as primeiras
idéias apresentadas sobre design, passando pela proposta EdaDe, até o tema desenvolvido para a
atividade prática, trabalhou-se sobre a constante idéia das exigências do grupo de professores com
os quais trabalhamos, com o público-alvo da oficina. Entre as necessidades deste grupo – um ponto
que recebeu elevado grau de importância – destacou-se o uso de uma linguagem acessível à um
público que pouco ou nada conhecia de design.

-Estrutura da Oficina

A oficina, ou Workshop (como usualmente costuma ser chamado no meio acadêmico), aconteceu
durante o sábado do dia 22 de novembro, no prédio do Centro de Comunicação e Expressão visual
da Universidade Federal de Santa Catarina CCE/ UFSC, das nove às dezoito horas. Participaram da
experiência, como ministrantes, cinco professores e uma bolsista das áreas de Design, Educação e
Arquitetura. Entre o grupo que cursou a oficina, na qualidade de alunos, estavam nove professores
do ensino infantil, fundamental e médio, de escolas da região.

A idéia que norteou a organização do encontro construiu-se no sentido de oferecer ao grupo de
alunos um primeiro contato com a proposta EdaDe – a maior parte do grupo não teve nenhuma
formação prévia, formal ou mesmo informal, no assunto. A oficina foi dividida em quatro partes,
chamadas de módulos. Apresentou-se, então, no primeiro módulo chamado “Entendendo o Design”,
algumas considerações sobre o design; após esta breve aproximação entre design e estudantes,
buscou-se, no segundo módulo chamado “Entendendo a EdaDe”, apresentar a proposta EdaDe em
nível teórico; posteriormente, no terceiro módulo ( Exemplo de aplicações anteriores) se
estabeleceu a ligação da teoria EdaDe com a prática, através de exemplos práticos de aplicações de
atividades de design; e encerrou-se o dia, no quarto e último módulo, com a experimentação prática
de uma atividade – aplicada junto ao grupo de alunos que participavam da oficina.

Afim de esclarecer mais precisamente os desdobramentos que constituíram a oficina, explica-se
agora, o que de fato foi trabalhado – e de que maneira – em cada uma destas partes.

-Entendendo o Design

A primeira parte da oficina teve por objetivo fazer com que os professores (que dela participavam)
entendessem, mesmo que de forma superficial, a atividade com a qual se ocupa o designer. A partir
do cumprimento deste primeiro módulo, os alunos – sem iniciação alguma em design – deveriam,
entre outras capacidades, estar  cientes da importância e das potencialidades do designi.

Uma das principais preocupações na elaboração da oficina, constituiu-se no sentido de proporcionar
aos profissionais, que vinham de formações distintas àquelas da área do design, uma visão mais
apurada sobre esta atividade. O ponto de partida para que ocorresse esta possível compreensão foi o
de apresentarmos o design por um dos seus múltiplos direcionamento. Se, em outras
circunstânciasii, o design deve ser observado por seu ângulo maior, nesta sobre a qual trabalhamos,
preferimos utilizarmos de situações práticas, comuns ao público geral. Ocorre que, para este
público, de que fazem parte os professores do ensino infantil e fundamental (onde não há divisões
rígidas entre as disciplinas que compõem o quadro curricular),  a compreensão sobre o design
somente ocorrerá se feita através de uma conscientização sobre a presença do design no dia-a-dia,
sobre as formas como o design participa da vida destas pessoas comuns.

Se reconhece, em alguns momentos, um direcionamento generalista, e, por isso, refutável sobre a
forma como progredimos na compreensão do design. Em outros momentos, deixou-se de lado
talvez importantes consideraçõesiii sobre o design, considerações que foram postas em estado de



espera justamente para que fosse possível esta primeira leitura, esta primeira compreensão (por
parte dos professores), sobre a presença do design em nossas vidas.

Durante estas considerações que apresentamos sobre o design (para este público, leigo no assunto),
inclinamo-nos para as formas como o design deve ser tratado no contexto da EdaDe. Para a EdaDe,
podemos dizer que mesmo sem a formação profissional em design, ou em uma de suas múltiplas
especialidades, utilizamos princípios de design em nossas atividades diárias. Portanto, todos aqueles
que participavam da oficina, conheceríam, de forma mais ou menos nítida, algumas das idéias
gerais que acompanham os designers. Diz-se, assim, que o público geral, faz uso de habilidades
comuns aos designers, sempre que procura criar ou melhorar as condições necessárias para uma
vida agradável.

Além disso, trabalhou-se (trazendo objetos que utilizamos no dia-a-dia) a idéia de que, mesmo
distantes do processo projetual que faz surgir o design, estamos constantemente em contato com
produtos projetados por alguém. Assim, o design apresenta-se na cama em que dormimos, no
pijama que vestimos, na escova de dentes que utilizamos, na pasta de dentes envolta por uma
embalagem também projetada sob um planejamento criterioso, enfim, em todo o universo de
objetos e ambientes que nos envolvem.

Figura 1: exemplos de objetos que utilizamos diariamente.

Fechou-se o módulo, sob a conclusão que diariamente esforçamo-nos para suprir nossas
necessidades, ou ainda as necessidades de terceiros, as necessidades coletivas. E, os caminhos que
traçamos, os percursos que nos levam a estes possíveis solucionamentos são, na verdade, os
métodos utilizados por designers.

Ainda neste primero módulo, fez-se a ligação entre estas primeiras idéias sobre design e o tema da
atividade que constituiria, posteriormente, o tema do quarto módulo: o design de um automóvel.

-Entendendo a EDADE

Talvez o trajeto mais coerente para desdobrarmos este estudo fosse, antes de quaisquer outras
apresentações, seria expor um pouco mais sobre a EdaDe. Ocorre que o objetivo maior do trabalho
consolida-se em descrever as etapas que, organizadas e concatenadas construiriam a oficina,
permitindo a aproximação entre professores de áreas diversas (distantes às vezes do design) e a
EdaDe.



Após este contato com o design, os professores já poderiam confrontar-se com as idéias propostas
pela EdaDe. De forma geral, a EdaDe pretende permitir a aproximação entre o design e a educação.
Para o entendimento da proposta, precisa-se anteriormente traçar algumas diretrizes sobre as áreas
que prentende aproximar: Design e Educação. Partimos do pressuposto que os participantes da
oficina possuíam as refêrencias necessárias sobre Educaçãoiv, e, cumprido este primeiro módulo,
possuíam também as idéias necessárias para o entendimento da participação do design na EdaDe.

Como diz Fontoura (2002), a EdaDe é uma proposta pedagógica que objetiva educar crianças e
jovens através de atividades de design. De forma geral se utilizaria a EdaDe como uma ferramenta
capaz de desenvolver em crianças e jovens uma série de habilidades comuns aos designers.
Acredita-se que as atividades de design permitem a conexão entre o pensamento e a ação, entre o
cérebro e as mãos.

-Momento de Experimentação

Após um período de contato teórico com a proposta da EDADE, os professores passaram a fase de
experimentação. Foi proposto a eles o desafio de criar um carrinho com os materiais disponíveis
(sucatas) tendo algumas dicas de construção, como conexões entre eixos e rodas, eixos e chassis,
etc. Foi sugerido a eles colocarem-se no lugar das crianças para poder testar a forma que eles,
posteriormente, pudessem aplicar em sala de aula.

Inicialmente dividiu-se a turma em grupos pequenos para que todos tivessem a oportunidade de
lançar idéias, planejar como executá-las e, finalmente, concretizá-las. Todo este processo de design
envolve o desenvolvimento de variadas habilidades como as relativas a criação, imaginação e
visualização, as de expressão verbal (argumentação), visual (desenho), motoras (modelagens e
montagens), entre outras.

Colocou-se a reflexão sobre a importância de não super valorizar o resultado acima do processo,
valorizando especialmente a etapa de planejamento e a criatividade. Evitando-se assim que se
buscasse incentivar a turma com promessas do tipo “o melhor e o mais bonito vai ganhar um
prêmio!”, pois estabelece-se uma relação de competitividade e não de colaboração o que seria mais
indicado para a formação de crianças e jovens.

Sugere-se que a valorização com a preocupação estética é importante, mas que não deveríamos
impor regras, pois o senso estético/bom gosto pode ser desenvolvido mas nunca imposto.

Abordou-se o problema do carrinho com questões aos grupos que incentivassem a conscientização e
o melhor entendimento do problema, como por exemplo:
O que é um carro? Veiculo, automóvel... qualquer objeto produzido pelo homem para transportar
pessoas ou objetos, geralmente dotado de quatro rodas...

O que é o mínimo necessário para se construir um carro? Antena, calotas, teto são dispensáveis...
Rodas, uma estrutura para apoiar o objeto ou pessoa a ser transportado,dispositivo que permita a
rotação das rodas...

Se o par de  rodas de um eixo tem diâmetros diferentes, ou se os eixos não estiverem paralelos entre
si, como o carro se comporta? Ele não anda em linha reta, faz curva... Então as rodas devem ter
diâmetros iguais aos pares (dianteiras, traseiras)...

Após algumas considerações como as que foram citadas acima, os grupos passaram a fase de
criação, planejamento e desenho. A escolha dos materiais foi o próximo passo, tentando identificar
no conjunto de sucatas disponíveis o que seria mais adequado para compor as partes do carrinho



(quais partes serão construídas de papel, E.V.A., isopor, etc.). Logo, pensou-se em  quais
instrumentos e materiais de apoio seriam necessários (compasso, régua, cola, tesoura...)?

Com a tentativa de montagem, verificou-se que houve a identificação de quais partes são mais
difíceis adaptar (limitam o tamanho do carro) Ex. Eixo de metal, difícil de ser cortado exige que o
chassi seja feito adaptado a ele; Carroceria “caixa de margarina” necessita eixo de largura
compatível... Desta forma, na prática, os professores puderam identificar dificuldades e
incompatibilidades no projeto inicial, necessitando buscar soluções alternativas levando ao repensar
do projeto.

Logo após o projeto ter sido mais estudado e dimensionado, os professores passaram a planejar a
execução do modelo do carrinho. Como por exemplo, determinar o modo de fixação das partes,
construir (cortar, colar, perfurar) os elementos da composição  (ex.: desenhar e cortar o papelão que
será usado como chassi, cortar o palito de churrasco que servirá de eixo, etc.)

Outro fator importante foi determinar a ordem de montagem. Ex. não fixar as duas rodas no eixo
(palito) antes de passar o eixo dentro do mancal (canudo), ou pelos orifícios carroceria (muitas
vezes a criança é obrigada a respeitar uma seqüência, e convém evitar o cola/descola).

Os professores mantiveram-se motivados praticamente durante todo o processo, gerando um clima
positivo que permitiu a plena realização da tarefa proposta.

figura 2: professores selecionando material

Após a concretização dos projetos, passou-se a análise dos carrinhos em termos de peso, dimensões,
funcionamento, etc. Esta atividade é importante para avaliar a eficiência do projeto. Esta análise é
feita comparativamente com os outros carrinhos. Entretanto, como são muitos os pontos a serem
analizado sempre haverá a possibilidade que o carrinho proposto seja melhor em algum aspecto,
elevando assim a auto-estima dos envolvidos. Cada grupo mede o seu carro, e em conjunto a turma
coloca em ordem os carrinhos. Ex. fazer uma fila do mais estreito para o mais largo  (ordenar:
primeiro, segundo, terceiro...). Os grupos podem fazer uma ficha do seu carrinho com as
características e a posição dele no ranking para cada quesito. Utilizando o conceito de Longo x
Curto, Alto x Baixo, Roda de maior diâmetro  x Roda de menor diâmetro,  Largo x Estreito, Leve x
Pesado, Lento x  Rápido, Menor desvio de rota (trajeto em linha reta) x  Maior desvio de rota (faz
curva), os grupos constroem um conhecimento pleno de suas propostas de design. Como produto
desta atividade, foi sugerido a possibilidade de montagem de um jogo no estilo dos famosos “super-
trunfos” vendidos no mercado com sucesso entre a garotada.



Figura 3: comparação Leve x pesado.

Figura 4: comparação dimensões (tamanhos dos modelos).

Após a finalização da atividade passou a um momento de troca de reflexões e de sugestões de habilidades que
poderiam ser trabalhadas paralelamente explorando as matérias regulares do currículo escolar. Foram
sugeridas relações com a língua portuguesa, com a matemática, com as ciências, com as artes, com  a
filosofia, e até mesmo com a educação-física no que se refere as habilidades motoras para cortar, colar e
motar.



Figura 5: grupo após conversa.

Lingua Portuguesa: através da ampliação de Vocabulário, tanto em termos de grafia como em
relação ao significado das palavras e suas relações. Poderia-se explorar as partes do carro (rodas,
eixo, chassi, pára-brisa, pára-choque...) . Utilizar as palavras compostas e refletir sobre elas , com
por exemplo a palavra pára-brisa é uma palavra composta, ele para a brisa,  protege do vento, evita
cisco no olho do motorista, protege da chuva e permite a visibilidade. Explorar as palavras relativas
as partes no carro em termos de posição (lateral, dianteira, traseira, esquerda, direita...), formas
(retas, curvas, círculos, cilindro, paralelepípedo, cone, toro, plano, sólido, objetos que rolam...),
dimensões (comprimento, largura, altura, diâmetro), instrumentos (régua, compasso, estilete,
paquímetro...), materiais disponíveis (isopor, prego, cordão, tintas...), relações (paralelo, alinhado,
perpendicular, maior/menor, grande/pequeno, longo/curto, largo/estreito), rigidez/flexível,
frágil/resistente, simétrico/assimétrico...), propriedade dos materiais (rigidez, flexibilidade,
elasticidade, atrito, textura), etc.

Matemática: medir, calcular e ordenar.

Ciências: através da observação como por exemplo o isopor, borracha, E.V.A, tem superfície mais
aderente que o  plástico do canudo, arame, madeira lixada... Atrito é útil para a fixação. É maior
quando o material esta sob pressão (preso, ou comprimido em um pequeno espaço). O atrito pode
atrapalhar a rotação das rodas. Peso aumenta inércia, aderência. A aderência pode ser útil para o
carrinho não “patinar”. O carro estreito capota mais fácil. Carros com peso maior em baixo torna-se
mais estável, enquanto que se o peso maior localiza-se na parte superior do carrinho e de forma
lateralizada resulta no desequilibrio do carro...

Filosofia e Ciências: A reflexão sobre o que os carros fazem ao meio ambiente, levantando o
conceito de responsabilidade social quanto a sustentabilidade do planeta. Meios de transporte
coletivo, individual, maquinas agrícolas, caminhão de carga...Tração animal, Tração humana,
Automóvel (combustíveis)...

-Conclusão

A experiência com os professores de ensino infantil e fundamental foi extremamente positiva, no
que se refere a confirmação da potencialidade da proposta da EDADE como um método facilitador,
motivador, significativo, desenvolvedor de habilidades, construtor de conhecimento e,
principalmente, formador de indíviduos criativos, críticos, participativos e conscientes.



Visto que a idéia que impulsionou esta oficina foi a de dar continuidade, através de um experimento
prático que envolvesse os profissionais responsáveis pela educação de crianças e jovens, à proposta
EDADE, podemos afirmar que o objetivo foi cumprido. Após a oficina, alguns dos participantes já
preparam atividades de design para serem trabalhadas em suas salas. Atividades que, como eles
mesmo presenciaram, enriquece o processo de aprendizagem dos alunos.

Ainda assim, para que esta proposta pedagógica, que pretende fazer uso do design na educação de
crianças e jovens, torne-se de fato acessível e eficiente para as escolas de ensino infantil e
fundamental, muito esforço deve ser despendido, muito trabalho deve ser feito para que, enfim,
desfrutemos do potencial pedagógico desta idéia.

                                                            
i Se reconhece que estes profissionais que participam da oficina, jamais reunirão, num sábado em que algumas
horas foram dedicadas a apresentação do design, o conhecimento necessário para toda e qualquer explicação
sobre esta complexa atividade. Contudo, acredita-se que as breves considerações discutidas durante este
primeiro módulo, seriam de fundamental importância para o uso posterior destas atividades no contexto de
sala de aula.
ii Como naquelas onde procura-se entender as especificidades do design: circunstâncias que não serão
desdobradas aqui para que não distanciemo-nos do foco central do texto.
iii Acreditamos que estas referências jamais serão suficientes, mas devido ao tempo restrito para a aplicação da
oficina, preferimos reter as tarefas no sentido de uma possível compreensão sobre o design e não sobre a
educação. Se por um lado os professores pouco ou nada conheciam sobre design, por outro, devido a prática
exercida em suas escolas, já detinham as experiências e as informações na área pedagógica necessarias para a
compreensão da EdaDe.
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