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Resumo 

O presente trabalho apresenta os resultados parciais de pesquisa em andamento que visa 
discutir a possibilidade de interdisciplinaridade entre os cursos de Comunicação Social 
– Publicidade e Propaganda e os cursos de Design – habilitação de Design Gráfico, na 
qual se busca apresentar uma nova forma de compreender a relação 
Comunicação/Design, com base nas atividades acadêmicas e disciplinas afins de cada 
curso. A ampliação do espaço e das possibilidades dos alunos dessas habilitações no 
mercado de trabalho é vista a partir da implementação de uma proposta de pesquisa 
embasada em um fator principal: a interdisciplinaridade como base para o 
desenvolvimento profissional, indicando a importância da interação entre essas duas 
grandes áreas para a construção de um diferencial para os egressos desses cursos. 
 

Palavras Chave: Publicidade; Design; Interdisciplinaridade. 

 

Introdução 

 Na medida em que o ensino da graduação interage de forma crescente com o 

mercado de trabalho, aumenta também a relação de dependência entre ambos. Tanto a 

universidade precisa saber o que o mercado precisa quanto o mercado precisa estar 

ciente do que a universidade oferece. O desenvolvimento de um se reflete no outro e 

ambos se evoluem continuamente.  

 Dessa forma, a proposta desse artigo é discutir a interdisciplinaridade entre os 

cursos de Design – especificamente a habilitação de Design Gráfico – e os cursos de 

Comunicação Social – especialmente a habilitação de Publicidade e Propaganda, na 

qual busca-se apresentar uma nova forma de compreender a relação 

Design/Comunicação, com base nas atividades acadêmicas e disciplinas afins de cada 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP 03 – Publicidade, Propaganda e Marketing, do Encontro dos Núcleos de Pesquisa do 
XXIX Congresso Intercom. 
2 Profª. Ms Patricia Piana Presas – Mestre em Comunicação e Linguagens pela UTP – Universidade Tuiuti do Paraná.  
E-mail: patriciapiana@onda.com.br  
Prof. Ms Joaquin F. Presas – Mestre em Comunicação e Linguagens pela UTP – Universidade Tuiuti do Paraná. 
E-mail: joaquin@pontodesign.com.br 
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curso, bem como, as relações que se estabelecem entre essas habilitações no mercado de 

trabalho. 

 A ampliação do espaço e das possibilidades dos alunos dessas habilitações no 

mercado de trabalho é vista a partir da implementação de uma proposta de pesquisa 

embasada em um fator principal: a interdisciplinaridade como base para o 

desenvolvimento profissional, indicando a importância da interação entre essas duas 

grandes áreas – Design e Comunicação Social – para a construção de um diferencial 

para os egressos desses cursos. 

Evidenciar a interdisciplinaridade entre o Design e a Comunicação é o nosso 

principal objetivo, ou seja, o presente artigo tem por fim, discutir experiências e 

informações sobre práticas de Comunicação aplicadas ao Design e suas implicações 

relativas às áreas da Comunicação Social e do Design, visando facilitar a aproximação 

das disciplinas afins de cada curso, motivando a troca de idéias e promovendo a 

interatividade entre as diversas abordagens do Design a partir dos referenciais teóricos 

da Comunicação. 

Com esse propósito, analisaremos a complexidade das diversas disciplinas, 

competências e habilidades que se entrecruzam entre o curso de graduação em 

Publicidade e Propaganda e o curso de graduação em Design Gráfico, na tentativa de 

observar como os programas e projetos pedagógicos poderão incorporar novas 

propostas metodológicas, capazes de promover o desenvolvimento integral dos alunos e 

na tentativa de contribuir para a disseminação de trabalhos interdisciplinares 

desenvolvidos entre os cursos de Design – design gráfico – e de Comunicação Social, – 

publicidade e propaganda – bem como contribuir para o desenvolvimento de atividades 

e cursos de extensão que envolvam essas duas grandes áreas. 

 Para a construção do alicerce teórico-metodológico, partiremos de múltiplas 

referências destacando o conceito de interdisciplinaridade. Ao incorporar esse conceito, 

nossa intenção é ampliar as perspectivas entre as duas habilitações discutidas nesse 

trabalho, o Design Gráfico e a Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Essas 

duas habilitações serão analisadas, para serem confrontadas e, assim, serão feitas 

considerações acerca das dificuldades e dos avanços obtidos para a construção de uma 

interatividade e interdisciplinaridade maior entre os cursos de Design e Comunicação 

Social. 
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Dessa forma, buscamos identificar e evidenciar traços de interdisciplinaridade, 

com o objetivo de examinar as relações de interdependência que unem essas duas áreas 

do conhecimento, rompendo, assim, com os conceitos de linearidade e 

compartimentalização do conhecimento, os quais separam, rigidamente, os conteúdos, 

as disciplinas e os cursos de graduação, uns dos outros, como blocos estagnados, sem 

conexão entre si. 

 

Comunicação e Design: integração ou distanciamento? 

 A Comunicação é um dos esteios da realidade humana e representa o eixo 

central na manutenção da vida em sociedade. O estudo da comunicação implica não só a 

abordagem teórico-prática, mas, o estudo da cultura na qual se integra, as formas e os 

métodos de aquisição e também o meio ambiente onde se instaura.  

 Entende-se também o Design como linguagem que funciona, no processo de 

comunicação, como enunciador, cuja enunciação se compõe de relações ontológicas, 

históricas,  atributos simbólicos, materiais, técnicos, etc., e revela um caráter dinâmico 

como participante da construção e da reconstrução permanente das visões do mundo.  

 Nesse contexto, insere-se esse estudo interdisciplinar que enfoca o produto do 

Design enquanto signo de Comunicação da evolução humana, como elemento de leitura 

inserida em um processo interdisciplinar de aquisição de conhecimento, numa relação 

de troca entre criador e seu público. Inserem-se também, dessa forma, os estudos da 

mídia visual, enquanto agente transformador do meio social e ao mesmo tempo reflexo 

da organização dessa mídia e dos sistemas simbólicos utilizados.  

 

Comunicação – Publicidade  

O acesso instantâneo a informações e à análise de padrões e tendências, até 

ontem dispersa, permite hoje a redução dos ciclos de produção e o lançamento de novos 

produtos e serviços em tempo muito menor do que o praticado antigamente. Com o 

surgimento de novos canais de distribuição e divulgação, a forma como essas opções 

chegam aos indivíduos também sofreu alterações. A publicidade tem um papel 

importante nesta nova relação, sofrendo  grandes conseqüências desta transformação. 

A publicidade é a arte de persuadir. É, sobretudo, um meio de comunicação de 

massa: “…a publicidade é definida como a arte de despertar no público o desejo de 
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compra, levando-o à ação. …se a publicidade não levar à ação, a sua finalidade 

precípua, que é de estimular vendas, não terá valor…”. (SANT’ANNA, 1973: 43)3 

 A publicidade constitui pura conotação, é discurso sobre o objeto e ela própria 

objeto, não somente porque trata do consumo, mas porque se torna objeto de consumo. 

Isto significa que a publicidade amplia seus objetivos através do desenvolvimento do 

sentido conotado: “enquanto a denotação transmite a informação, a conotação permite 

uma abertura em leque do significado”. (CARVALHO, 1998: 20)4 

 Já o termo propaganda é utilizado para definir a criação e a difusão de 

mensagens ideológicas, políticas ou religiosas. A palavra, aliás, se origina na Idade 

Média, na Doutrina de Propagação da Fé, da Igreja Católica, mas ganhou mais força, no 

Século XX, com a propagação das idéias nazistas, fascistas e comunistas, entre outras, 

assim como com o desenvolvimento da comunicação político-eleitoral. (RABAÇA, 

1987)5  

 Para esse artigo, consideramos o uso indiscriminado desses conceitos, pois a 

habilitação da Comunicação Social a que esse trabalho se refere é a de Publicidade e 

propaganda, a qual trabalha unificadamente os conceitos e atividades das duas vertentes, 

tanto a ideológica, quanto a comercial. Da mesma forma, no mercado de trabalho 

paranaense, os termos publicidade e propaganda são usados como sinônimos. 

 

Comunicação – Informação 

Compreender os termos comunicação e informação são essenciais para a 

percepção contínua deste artigo, pois constituem a base e o conjunto de ferramentas, 

pelas quais a publicidade, assim como o design, se estruturam.  

A comunicação “tem uma existência sensível; e do domínio do real, trata-se de 

um fato concreto de nosso cotidiano, dotada de uma presença quase exaustiva na 

sociedade contemporânea”. (HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA, 2001: 39)6 Os 

autores apresentam, em suas análises, de que maneira a palavra comunicação é recente e 

como seu uso passou à exaustão, a partir do século XX, mesmo sendo: 

 

óbvio que os homens sempre se comunicaram (…) [e que o] processo 
social básico de produção e partilhamento do sentido através da 

                                                 
3 SANT’ANNA, Armando. Propaganda - Teoria, Técnica, Prática. 7a.ed. São Paulo: Pioneira, 2000. 
4 CARVALHO, Nelly de. Publicidade - A Linguagem da Sedução. 2a. ed. São Paulo: Ática, 1998. 
5 RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo. Dicionário de Comunicação. São Paulo: Ática, 1987 
6 HOHLFELDT, A., MARTINO, L.C. e FRANÇA, V.V. Teorias da Comunicação – Conceitos, escolas e tendências. 
Petrópolis, 2001. 
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materialização de formas simbólicas – existiu desde sempre na 
história dos homens, e não foi inventada pela imprensa, pela tv, pela 
Internet. A modernidade não descobriu a comunicação – apenas a 
problematizou e complexificou seu desenvolvimento, promovendo o 
surgimento de múltiplas formas e modulações na sua realização. 
(HOHLFELDT, MARTINO e FRANÇA, 2001: 41)6 

 

 A linguagem e a comunicação oferecem diferentes possibilidades, como a 

comunicação verbal e não-verbal – referente ao uso da linguagem verbal e não-verbal, e 

a comunicação pública e particular – direcionada a um público conhecido e outro 

anônimo. Assim, os autores demonstram como a comunicação está ligada a uma 

linguagem, uma mensagem que pode ser verbal e/ou visual. 

(VESTERGAARD/SCHRODER, 1996)7 

  

Design 

 A palavra Design é de origem latina – designo – que significa: designar, indicar, 

marcar, descrever, representar, ordenar, dispor e regular. Em inglês, a palavra Design 

significa projeto, configuração, diferenciando-se do termo drawing – que define-se 

como desenho, representação de formas por meio de linhas e sombras.  

 Dessa forma, 

 
um desenhista industrial é uma pessoa que se qualifica por sua 
formação, seus conhecimentos técnicos, suas experiências e sua 
sensibilidade visual no grau de determinar os materiais, a estrutura, 
os mecanismos, a forma, o tratamento superficial e a decoração de 
produtos fabricados em série por meio de procedimentos industriais. 
(ICSID, 2004) 8 

 

Em 1961, Tomás Maldonado (1981)9, em uma palestra intitulada Education for 

Design, em Veneza, define o conceito de Design e essa definição passa a ser adotada, a 

partir de então, pelo ICSID – International Council of Societies of Industrial Design – 

por vários anos:  

 

Design Industrial é uma atividade criativa cujo objetivo é determinar 
as propriedades formais dos objetos produzidos industrialmente. Por 

                                                 
7 VESTERGAARD, Torben e SCHRODER, Kim. A Linguagem da Propaganda. 2a.ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1994. 
8 ICSID. Definition of Design. Essen: 2004. <Disponível em http://www.icsid.org/>. Acesso em 12 março 2006. 
9 MALDONADO, Tomás. El diseño industrial reconsiderado: definición, historia, bibliografia. 2a.ed. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1981. 
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propriedades formais não se deve entender apenas as características 
exteriores, mas, sobretudo, as relações estruturais e funcionais que 
fazem de um objeto (ou de um sistema de objeto), uma unidade 
coerente, tanto do ponto de vista do produtor como do consumidor. O 
Design Industrial abrange todos aspectos do ambiente humano 
condicionado pela produção industrial. (MALDONADO, 1981:13)9 

 

Recentemente, o ICSID adota a seguinte definição:  

 
Design é uma atividade criativa cuja finalidade é estabelecer as 
qualidades multifacetadas de objetos, processos, serviços e seus 
sistemas, compreendendo todo seu ciclo de vida. Portanto, design é o 
fator central da humanização inovadora de tecnologia s e o fator 
crucial para o intercâmbio econômico e cultural. (ICSID, 2004)8 

 

Interdisciplinaridade  

Pode-se afirmar que ainda não existe um consenso sobre o conceito do termo 

interdisciplinaridade, porém, em função da busca do desenvolvimento da ciência, 

aplicado a todos as áreas do conhecimento e a dificuldade cada vez mais presente de 

delimitar os temas que sejam específicos de um campo de especialização do saber, 

verifica-se uma tendência, nas especialidades mais tradicionais, de agrupar e redefinir 

novas áreas de conhecimento em torno dos limites ou fronteiras em disputa. 

(SANTOMÉ, 1998)10 

A partir da ênfase da necessidade de um maior aprofundamento de 

conhecimentos e conseqüentemente de uma maior dedicação ao ensino de graduação, 

com plena adequação do ensino às necessidades profissionais do egresso, é que é 

preciso suscitar a relevância da interdisciplinaridade entre a Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda e o curso de Desing gráfico. Deve-se levar em conta que o 

profissional da área da comunicação – publicitário, deve, antes de tudo, estar apto a 

interpretar a realidade, para possibilitar a existência de um ser-humano mais 

questionador ou para simplesmente garantir seu espaço no mercado de trabalho, assim 

como o profissional do Design, seja ele designer gráfico e/ou designer de produto. 

Portanto, é preciso que essas duas áreas se dediquem mais a essa busca por um 

aprofundamento, por uma postura mais investigativa e uma visão mais crítica e 

reflexiva sobre os conceitos e conteúdos de ambas. 

                                                 
10 SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998 
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Neste sentido, “o termo interdisciplinaridade surge da necessidade de corrigir 

possíveis equívocos e acarretados por uma ciência compartimentada e sem comunicação 

interdisciplinar”. (ALVARES, 2004:68)11  

Dessa forma, a interdisciplinaridade refere-se a uma nova concepção de ensino, 

baseada na interdependência entre os diversos ramos do conhecimento; como uma nova 

concepção de divisão do saber, reforçando a interdependência, a interatividade, a 

comunicação existentes entre as disciplinas e os cursos de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda e o curso de Desing gráfico, buscando a integração do 

conhecimento em um todo harmônico e significativo 

 Sob tal enfoque, Japiassú (1976)12 conclui que à interdisciplinaridade ocorre a 

partir da intercomunicação entre as disciplinas, de modo que resulte uma modificação 

entre elas, através de diálogo compreensível, uma vez que a simples troca de 

informações entre organizações disciplinares não constitui um método interdisciplinar. 

 Desse ponto de vista, a interdisciplinaridade é um tipo de abordagem e conduz a 

uma ordenação do processo ensino-aprendizagem, específicamente em uma relação 

intercursos. Nesse sentido, as ações interdisciplinares devem proporcionar aos alunos 

uma aprendizagem simultânea dos saberes e dos métodos comuns a várias disciplinas. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade reordena os conhecimentos entre a área da 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e a área do Design gráfico e provoca 

um conhecimento novo. 

 

Publicidade e Design – uma interdisciplinaridade possível 

 A informação e, consequentemente a comunicação, não se constitui de 

fenômenos isolados, mas complementares entre si. O reconhecimento de uma rede de 

relações, muitas vezes contraditórias e ambíguas, significa um avanço na compreensão 

de uma realidade voltada ao mercado de trabalho das áreas da comunicação e do design 

de grande complexidade. Assim, a transcendência dos limites disciplinares do 

conhecimento de ambas as áreas é condição fundamental ao olhar abrangente da 

interdisciplinaridade. 

A interdisciplinaridade entre os cursos de Design gráfico e de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda, deve ser definida como um ponto de cruzamento 

                                                 
11 ALVARES, Maria Regina. Ensino do Design: A Interdisciplinaridade na Disciplina de Projeto em Design. 
Florianópolis, UFSC, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2004.  
12 JAPIASSÚ, H.. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 
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entre atividades disciplinares e interdisciplinares com lógicas diferentes. A busca pelo 

conhecimento não pode excluir a priori nenhum enfoque, pois o mais importante é o 

avanço do conhecimento através de suas diferentes manifestações, sem excluir qualquer 

abordagem do trabalho científico interdisciplinar.   
O sentido de integralidade, neste momento, está caminhando para que se formem 

redes entre a área da Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e a área do 

Design gráfico, tendo como desafio o desenvolvimento da interdisciplinaridade, 

descobrindo dentro de cada especificadade dos cursos, novos fazeres profissionais, 

buscando um conhecimento comunicacional e informacional mais próximo das 

necessidades do mercado de trabalho.  

Nesse sentido, iniciativas de abertura de espaços de reflexão e formulação de 

estratégias de ações comuns intercursos, promoverão a possibilidade de ultrapassar a 

fragmentação dos saberes das duas profissões e entre si, gerando profissionais mais 

qualificados e com uma visão muito mais ampla de suas áreas de atuação.  

Esta é uma nova visão para as instituições de ensino superior que oferecem 

cursos nessaas duas grande áreas, pois o foco está voltado para dentro de si mesma e 

para o mundo social, visando, através dessa interdisciplinaridade, criar dispositivos para 

vencer as resistências do mercado profissional, particularmente os relacionados as 

questões comunicacionais/informacionais.  

É desejável, portanto, o estabelecimento de projetos intercursos que 

contextualizem e potencializem abordagens pedagógicas, onde a interdisciplinaridade, a 

integralidade, a humanização e a construção da autonomia dos sujeitos colocam-se 

como pilares da construção de projetos pedagógicos dos cursos de Design gráfico e de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, pra que haja mais espaço para 

atividades de interesse comum nos programas institucionais. 

 

Propostas e práticas  

É inquestionável que a integração dos cursos de Design gráfico e de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda depende do envolvimento e 

aprofundamento de atividades intercuros oferecidos pelas instituições de ensino 

superior. 

Propomos, aqui, algumas ações e práticas possíveis a serem desenvolvidas, na 

busca de resultados integralizados em relação ao interesse de ambas as áreas estudadas 

nesse artigo: 
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1. Laboratório pedagógico 

Atividades com a finalidade de promover a integração dos alunos e professores 

que lecionam disciplians comuns e/ou afins nos cursos de Design gráfico e de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, com o desenvolvimento de atividades 

que promovam o aperfeiçoamento técnico e/ou didático comum às duas áreas, além do 

desenvolvimento de dinâmicas de relação inter-pessoal, palestra sobre diversos 

conteúdos afins, como a Comunicação visual, História da arte, Marketing, Projeto 

gráfico, Direção de arte, Identidade visual, Branding, entre outras. 

 

2. Oficinas temáticas 

As oficinas podem promover o trabalho interdisciplinar de disciplinas comuns 

e/ou afins, buscando possibilitar uma diversidade maior de alternativas para os 

participantes, promovendo a troca de experiênc ias entre os grupos de profissionais e 

alunos e disseminar os estudos e pesquisas desenvolvidas pelos docentes de ambos os 

cursos. 

As oficinas podem abordar temas que irão contribuir para o efetivo desempenho 

dos alunos no exercício profissional e podem ser conduzidas por profissionais de áreas 

específicas da formação de cada um dos cursos, para que os participantes tenham um 

aprofundamento específico de ambas as  áreas, ampliando seus conhecimentos, 

melhorando a qualidade técnico/pedagógica dos alunos, criando a possibilidade de 

visualisar e promover atividades interdisciplinares. 
 

3. Grupos de estudo 

Os grupos de estudo podem promover o diálogo crítico e reflexivo sobre as 

situações vivenciadas em sala de aula e as dificuldades percebidas pelos alunos e 

professores inseridos no mercado de trabalho. Esses grupos possibilitam a troca de 

experiências e o estudo aprofundado sobre diversos assuntos relacionados à atualidade 

de ambas as áreas, além de fomentar a pesquisa, a busca por novas literaturas, assim 

como incentiva a Iniciação Científica, a integração e interatividade entre os cursos de 

Design gráfico e de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 
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4. Participação em congressos e/ou seminários 

As instituições de ensino que busquem a interdisciplinaridade entre os cursos de 

Design gráfico e de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, devem incentivar 

a participação de seus professores e alunos de ambos os cursos em congressos, 

seminários, encontros, palestras com profissionais, enfim, toda e qualquer atividade que 

sucite a interação das áreas e o entendimento pleno da Comunicação e do Design para a 

construção de um diferencial e amplitude de seus conhecimentos. Congressos como o 

Intercom – da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação, o 

Congresso P&D – Pesquisa em Desing, promovido pelo Centro Universitário da Cidade 

– Escola de Artes Visuais – AEnD-BR, são alguns exemplos de congressos que 

fomentam o foco interdisciplinar e a pesquisa em ambas as áreas.   

 
Considerações Finais 

Refletir sobre a interdisciplinaridade como base para o desenvolvimento 

profissional implica em observar que cursos de Design gráfico e de Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda poderão encontrar sua plenitude se cada um estiver 

equilibrado em relação ao outro. Quanto mais as fronteiras entre cada um deles se 

confundirem, mais próximos estaremos de uma proposta interdisciplinar que se 

aproxima da realidade do mercado.  

É na integração entre o ensino e a pesquisa entre os cursos de Design gráfico e 

de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda que os alunos de ambos 

encontrarão habilidades para o novo pensar que a comunicação exige, pois a mutação da 

área é inegável e inevitável, assim como a indissociabilidade entre essas duas grandes 

áreas da graduação. 

 Havendo a integração entre cursos de Design gráfico e de Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda, a interação entre professores e alunos é reforçada, 

facilitando a realização de trabalhos de pesquisa, iniciativas interdisciplinares, projetos 

experimentais e trabalhos de conclusão de curso. Consequentemente, essa integração 

sustentará um ambiente acadêmico reconfigurado, onde as barreiras do ensino em sala 

de aula são ultrapassadas pelas novas perspectivas que a interdisciplinaridade 

intercursos oferece, levando a reflexões mais profundas sobre os temas correlatos à 

comunicação publicitária e o design gráfico que o cotidiano da sala de aula não permite. 
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