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METODOLOGIA CRIATIVA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM NO DESIGN  
 

MARCELO JOSÉ DA MOTA  
MARIANGELA BARBOSA FAZANO AMENDOLA  

DANIELA DE CÁSSIA GAMONAL MARCATO  
 

A educação para o processo de Design fomenta discussões sobre ensino e pesquisa para novos 
modelos ou métodos adequados ao projeto. Uma reflexão sobre a atividade do educador em 
disciplinas práticas em Design de Interiores é importante, sendo que, o resultado deverá ser uma 
produção inovadora. Este fato implica no estabelecimento de critérios para a atividade de criação, 
na investigação, na análise e na geração de uma alternativa adequada ao problema. A proposta 
será investigar e apresentar alguns parâmetros metodológicos que incentivem, compreendam e 
estabeleçam relações culturais, plásticas e afetivas para o desenvolvimento do projeto em Design 
de Interiores. Tais parâmetros auxiliarão no planejamento de disciplinas práticas na elaboração, na 
execução e principalmente na avaliação do processo educativo. Uma reflexão sobre a atividade do 
educador em disciplinas práticas em Design de Interiores é importante, sendo que, o resultado 
deverá ser uma produção inovadora. Este fato implica no estabelecimento de critérios para a 
atividade de criação, na investigação, na análise e na geração de uma alternativa adequada ao 
problema.  O objetivo geral é pesquisar aspectos referentes ao Design, definições e princípios que 
o determinam como estruturador social e área de conhecimento. Os objetivos específicos são: - 
Fomentar ações pedagógicas e avaliativas no processo do ensino/aprendizagem para o Design de 
Interiores; - Investigar e apresentar parâmetros metodológicos para o desenvolvimento do projeto 
em Design; - Estabelecer critérios que auxiliarão no planejamento de disciplinas práticas na 
elaboração, na execução e principalmente na avaliação do processo educativo.              

 


