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Fundada em 1962, a Escola Superior de Desenho Industrial é a mais 
antiga instituição de ensino superior de design do Brasil, da América 
Latina e da língua portuguesa. A sua importância para o ensino  
e sobretudo para a prática e o discurso do design no Brasil fazem 
da Esdi uma instituição incontornável no passado e indispensável 
para o futuro do design em português. O seu presente está porém 
sob ameaça. O governo do Estado do Rio de Janeiro, atualmente em 
crise política e económica, há meses que deixou de pagar (ou paga 
com atraso) salários, bolsas de estudo e custos de manutenção 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), à qual a Esdi 
pertence. Não obstante, em fevereiro passado, com o evento Esdi 
Aberta #uerjresiste, professores, alunos e ex-alunos iniciaram um 
movimento que busca desenvolver uma série de ações para manter  
a escola aberta e ocupada. Honramos aqui a sua a coragem  
e dedicação.

Esta é a legenda expandida da homenagem prestada à Esdi na exposição 
do MUDE ‘Como se Pronuncia Design em Português: Brasil Hoje’, patente 
de 24 de setembro a 31 de dezembro de 2017 no Palácio da Calheta, 
Jardim Botânico Tropical em Lisboa. Esta homenagem pretende dar  
a conhecer o legado e atual situação da Esdi fora das fronteiras do Brasil, 
sobretudo junto dos portugueses.

Para expandir a sua mensagem e discutir as abordagens, contingências e 
urgências do ensino do design em português, a Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa, onde foram fundados os primeiros cursos 
superiores de design em Portugal em 1975, abre as suas portas à ESDI  
no dia 27 de Outubro de 2017.

A jornada a Esdi nos (pre)ocupa pretende em primeiro lugar dar  
a conhecer e discutir o legado e o presente da ESDI através dos seus 
directores e dos seus ex-alunos e investigadores, problematizando  
o ensino do design no Brasil contemporâneo.

Esta jornada pretende também apresentar uma declaração de 
solidariedade com a ESDI e a UERJ, promovendo a sua subscrição junto 
das comunidades académicas de todas as instituições de ensino superior 
do design em Portugal. Esta declaração tem ainda como objectivo uma 
defesa do ensino do design em instituições públicas de ensino superior, 
ressalvando a importância da escola e da universidade públicas como 
principais garantes da inclusão, coesão e mobilidade social, mas 
também na salvaguarda de um ensino baseado em valores humanistas, 
progressistas e cosmopolitas tanto no Brasil como em Portugal.

A jornada será complementada no dia 28 de outubro com uma visita 
comentada à exposição do MUDE “Como se Pronuncia design em 
Português: Brasil Hoje”, seguida de uma mesa-redonda de discussão 
sobre os seus conteúdos e objectivos.



10h–11:30h 
Apresentação da Esdi 
Zoy Anastassakis e Marcos Martins
Diretora e Vice-Diretor da Esdi

A Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi) foi fundada em 1962 e anexada à 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1975. Foi o primeiro curso de bacharelado 
em design no Brasil e também na língua portuguesa. Apesar de sua tradição, a Esdi tem 
futuro incerto. Desde 2016 o governo estadual, responsável pelo repasse de verbas para 
manutenção e custeio das atividades acadêmicas da universidade, vem pagando com atraso 
e parcelamento os salários de professores e técnicos, as bolsas de estudo e também as 
verbas destinadas à manutenção da infraestrutura universitária. 

Coincidentemente, este foi também o período de finalização e implementação do 
aguardado novo currículo do curso de graduação da Esdi, fruto de 5 anos de árduo trabalho 
colaborativo que envolveu tanto professores como alunos. A nova estrutura amplia o escopo 
de atuação da escola, considerando os recentes desdobramentos do campo do design. 
Tendo funcionado por vários anos com um programa que se dividia em duas especializações 
– design de produtos e programação visual –  a Esdi agora conta com 4 eixos ou ênfases: 
produto, comunicação, interação e serviços. Esta nova distribuição, contudo, não encoraja 
especializações rígidas ou excludentes. Ao contrário, as novas disciplinas e a nova 
periodização investem numa formação generalista que favorece o intercâmbio entre os eixos 
principais, almejando-se, mais que o mero atendimento a demandas de mercado, a atuação 
crítica na formação dos contextos sociais. 

Para além deste esforço de natureza político-pedagógica, como reação à crise, houve 
uma série de iniciativas extra-curriculares, que consolidaram o movimento Esdi Aberta 
#uerjresiste. Assumindo a precariedade institucional e financeira, este movimento consiste 
no exercício contínuo de abertura para um gerenciamento compartilhado entre professores  
e alunos e um apelo à comunidade dos ex-alunos para que juntos possamos investigar 
formas criativas e alternativas de continuar a existir no meio de uma grave crise. 

Isso envolve o incentivo de projetos experimentais realizados por estudantes  
e ex-alunos. Uma horta comunitária onde se produzem produtos e pesquisas de materiais 
orgânicos; um laboratório gráfico com gerenciamento compartilhado de espaço, máquinas  
e produção; uma série de cursos livres que reserva gratuidade para 50% dos alunos;  
e dias inteiros de aulas gratuitas com temas definidos são algumas das iniciativas que estão 
sendo testadas e aperfeiçoadas. Através dessas experiências, a direção da Esdi assumiu 
uma tática de abertura para a sociedade civil e de envolvimento da comunidade esdiana, 
convidando-a a criar, atuar e habitar o espaço da escola. Assim, foram estabelecidas formas 
descentralizadas de gestão, produção e troca de conhecimento, entrevendo-se, aí, também, 
possíveis mudanças organizacionais. A crise, assim considerada, aponta para caminhos para 
a reinvenção da escola.

Responders
Victor M Almeida e Raul Cunca 
Faculdade de Belas-Artes, ULisboa
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11:30h–12h 
Apresentação da declaração de solidariedade  
com a ESDI e da defesa do ensino público do design 
Victor M Almeida e Frederico Duarte
Coordenador de Área de Design de Comunicação da FBAUL e curador  
da exposição “Como se Pronuncia Design em Português: Brasil Hoje” 

12h–13h 
Uma ocupação sob investigação
Juliana Paolucci
Ex-aluna de graduação, atual aluna de mestrado e vice-presidente  
da Associação de Professores, Ex-Alunos e Amigos da Esdi (AExDI)

A pesquisa de mestrado de Juliana Paolucci consiste na documentação e análise do movimento 
Esdi Aberta #UERJresiste, que emergiu na Esdi em decorrência da grave crise imposta à 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), à qual a escola é vinculada. Instituição pública 
e de ensino gratuito, a UERJ é financiada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, que vem 
pagando com atraso os salários de professores e técnicos, as bolsas de estudo e também as 
verbas destinadas à manutenção e infraestrutura da universidade. Consequentemente, a UERJ 
sofre com a ausência de condições mínimas para manter suas atividades acadêmicas regulares.  
 A direção da Esdi, ante à crise, assumiu uma tática de abertura para a sociedade civil  
e de convite à comunidade esdiana para criar, atuar e habitar o espaço da escola, permitindo  
o ensaio de meios criativos e distribuídos de manter as portas da Esdi abertas. A partir da força 
coletiva, alunos, ex-alunos, professores, servidores e amigos têm experimentado um processo  
de reconstrução de laços. 

Juliana apresentará um panorama do momento de fragilidade que a Esdi atravessa hoje,  
e como a comunidade esdiana vem criando colaborativamente formas de resistência.

Responder
Sofia Gonçalves 
Faculdade de Belas-Artes, ULisboa

14h–15h 
Ensino Global, Contexto Local 
Raquel Noronha  
Designer (ESDI, 2001), mestre (PPGCSoc-UFMA)  
e doutora (PPCIS-UERJ, 2015) em Antropologia

Apresentação da ex-aluna a ESDI e professora Raquel Noronha a partir da sua experiência em 
um territórios específico: o nordeste do Brasil. A partir da experiência docente na Universidade 
Federal do Maranhão, em um dos estados mais pobres do Brasil, propõe-se um percurso sobre 
a construção de um olhar voltado ao âmbito local, valorizando as práticas e táticas vernaculares 
de saberes e fazeres, por meio da cultura projetual, com o deslocamento do papel do designer. 
Pensar o design orgânico, autóctone,  feito a partir de um saber localizado e muitas vezes não 
nomeado como design. Durante a apresentação, aborda-se a construção metodológica que 
possibilita a atuação em parcerias, trazendo conhecimentos compartilhados entre diversos 
campos de saberes, como a antropologia, a psicologia, a geografia, que resultam numa prática 
cartográfica, conectando saberes locais aos processos de ensino de design baseados  
na cocriação, pautando-se no recém-lançado livro Cirandas de saberes (2017). 

Responder 
Álbio Nascimento / Ex-aluno
Faculdade de Belas-Artes, ULisboa



15h–16h 
Desafios contemporâneos  
dos recém-formados na ESDI 
Jonathan Nunes  
Designer (ESDI, 2017) e assistente de produção de arte

A Esdi tem a cada ano se tornado mais plural, um processo que começa acontecer em 2003 com 
a implementação das políticas de reservas de vagas (cotas) na Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Essa mudança do perfil do corpo discente da Esdi se torna a cada ano mais potente, com 
pessoas de origem nos mais diversos lugares da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. São corpos 
que fazem variados trânsitos pela cidade trazendo consigo experiências singulares e um repertório 
cultural rico, que são trocados através de uma convivência intensa dentro de uma tradicional escola 
de design no Centro do Rio de Janeiro.  
 Pensando sobre a atual conjuntura de crise política e financeira no Brasil, quando 
os discursos de austeridade crescem dia-a-dia, e a população de desempregados também, 
principalmente entre os jovens, quais são possibilidades e alternativas de inserção no mercado de 
trabalho que os designers recém formados pela Escola Superior de Desenho Industrial encontram? 
E como o ambiente que a escola proporcionou se reflete nas mais diversas formas de atuação  
de seus recém egressos?

 
Responder 
Guilherme Sousa / Ex-aluno 
Faculdade de Belas-Artes, ULisboa

16h–17h 
Conclusão
Mesa redonda
Moderador: Gonçalo Falcão
Faculdade de Arquitectura, ULisboa
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10h-12h  
Visita Comentada à Exposição  
“Como se Pronuncia Design em Português: 
Brasil Hoje” 
Palácio da Calheta, Jardim Botânico Tropical

14h–16h 
Mesa-redonda sobre a exposição
Grande Auditório, Belas-Artes ULisboa
Moderadora: Carla Paoliello
Arquiteta e designer brasileira, doutoranda em design na FBAUL

 

Durante a Jornada serão projetadas no Grande Auditório 
imagens do quotidiano na ESDI da autoria do ex-aluno da ESDI Gabriel Borges



Biografias 
 
 

Zoy Anastassakis (Rio de Janeiro, 1974). Designer, (Esdi/UERJ), Mestre e Doutora em Antropologia 
(PPGAS-MN/UFRJ). Professora Adjunta e atual Diretora da Escola Superior de Desenho Industrial 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Esdi/UERJ), onde coordenadora do Laboratório de 
Design e Antropologia (LaDA), grupo de pesquisa certificado pelo CNPq. Pesquisadora associada 
à Research Network for Design Anthropology, na Dinamarca. Tem ampla experiência em design de 
comunicação, cenografia e direção de arte, bem como em pesquisa e consultoria de inovação e 
design estratégico. Foi professora do curso de design da PUC-Rio e da especialização em design 
estratégico da UNISINOS. Publicou diversos artigos em periódicos e livros nas áreas de design e 
antropologia. Com apoio da FAPERJ e do Prêmio “Design” do Museu da Casa Brasileira, lançou em 
2014 o livro “Triunfos e Impasses: Lina Bo Bardi, Aloisio Magalhães e o design no Brasil”, resultado 
de sua pesquisa para o doutorado. 

Marcos Martins é designer e doutor em Comunicação e Cultura pela UFRJ, com estágio de 
pesquisa na Princeton University, EUA. Trabalhou como designer de exposições e curador em 
instituições culturais como o Museu Nacional de Belas Artes, Paço Imperial e Funarte. Recebeu 
bolsa Capes Fulbright para estágio no Museum of Fine Arts, Boston, EUA. Fez mestrado em 
Computer Art na School of Visual Arts de Nova York. É professor adjunto da ESDI/UERJ desde 
2010 e, a partir de 2016, vice-diretor da escola. Seus interesses de pesquisa voltam-se para as 
relações entre imagem e texto; design gráfico e da interação; comunicação; arte; intermídias. 

Juliana Paolucci é brasileira, nascida na cidade do Rio de Janeiro (1988). Consultora de Design 
Estratégico e Inovação, formou-se em Design na Escola Superior de Desenho Industrial (Esdi/
UERJ). Estudou Design Estratégico na Bergische Universität Wuppertal (Alemanha) e Design 
Thinking na HPI School of Design Thinking (D-School, Alemanha). Já realizou projetos de inovação 
na Europa, na Ásia e na América Latina para uma diversa gama de indústrias. Atualmente é 
professora convidada no Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), mestranda da Esdi/UERJ, membro do Laboratório de Design e Antropologia (LaDA 
/Esdi) e Vice-presidente da Associação de Professores, Ex-alunos e Amigos da Esdi (AexDI). 

Raquel Noronha (Rio de Janeiro, 1979)
Designer (ESDI, 2001), mestre (PPGCSoc-UFMA) e doutora  (PPCIS-UERJ, 2015) em Antropologia. 
Professora adjunta da Universidade Federal do Maranhão, onde integra o Programa de Pós-
Graduação em Design. Líder do NIDA – Núcleo de pesquisas em inovação, design e antropologia 
(CNPq), desenvolve pesquisa nas áreas de identidade cultural e patrimônio, metodologias 
participativas, relação design-materiais-artesanato. Dirigiu o documentário À mão e fogo (2014), é 
autora dos livros  Identidade é valor: as cadeias produtivas do artesanato de Alcântara-MA (2011); 
No coração da Praia Grande (2015) e coautora de Artesanato no Maranhão, práticas e sentidos 
(2016) e Cirandas de saberes: percursos cartográficos e prática artesanal em Alcântara e Baixada 
Maranhense (2017).  

Jonathan Nunes Nascido no Rio de Janeiro (1991), é designer e assistente de produção de arte. 
Formado em 2017 pela Esdi/Uerj - Escola Superior de Desenho Industrial. Recebeu bolsa do CNPq 
em 2014 para estudar Fine Arts na Kwantlen Polytechnic University, em Vancouver (Canadá) por 18 
meses. Em 2009 concluiu o curso de produção audiovisual da Escola Técnica Estadual Adolpho 
Bloch. Atualmente trabalha prestando assistência à artistas plásticos. 

Gabriel Borges
Brasileiro do Rio de Janeiro, nascido em 1986, ingressou no curso de graduação em design da 
Esdi em 2013 aos 26 anos, estando em 2017 em seu ano de conclusão de curso. Sua participação 
ativa nas atividades da Esdi e seu interesse especial por fotografia permitiram a construção de um 
grande acervo de imagens do cotidiano das Escola. 
 
 



Álbio Nascimento
Designer, The Home Project Design Studio. Licenciado em Design pela FBAUL e MA pela 
University of Applied Sciences Potsdam, onde também lecionou. Partilha The Home Project 
Design Studio com a designer Kathi Stertzig desde 2005, dedicado à concepção e implementação 
de estratégias para o desenvolvimento regional, através da produção artesanal local e do design. 
Tem vindo a desenvolver as próprias metodologias através de experiências profissionais em 
territórios como a Catalunha, o Alentejo e o Algarve. Continua a investigar sobre a cultura e design 
vernacular e a colaborar internacionalmente em publicações, palestras e workshops.

Carla Paoliello
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (1998), 
mestrado e doutorado em Engenharia de Estruturas pela UFMG (2001 e 2008), e pós-doutorado 
pela Universidade de Lisboa na Secção de Design do Centro de Investigação e de Estudos em 
Belas-Artes (2015-2016). Atualmente, continua sua pesquisa no curso de Doutoramento em 
Belas-Artes na Universidade de Lisboa, especialidade Design de Equipamento. Tem interesse na 
discussão sobre arquitetura, design, artesanato, arte, tecnologias e cultura.

Gonçalo Falcão
Designer profissional desde 1992 e responsável por uma empresa de design em Lisboa. Integrou 
a direção da Associação Poruguesa de Designers entre 1995 a 2003. Começou a leccionar design 
em 1996 no Ar.Co e é desde 2010 professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa. Doutorado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Escreve sobre jazz 
e é actualmente colaborador permanente da jazz.pt.

Guilherme Sousa  
Nascido em Vila Real (1994) estudou Design de Comunicação na Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL), tendo-se licenciado em 2015. Trabalha como freelancer e escreve 
no blog Biomorphism (biomorphism.wordpress.com) bem como, pontualmente, noutros sítios e 
publicações. Em 2013 fundou, com Sofia Rocha e Silva, a revista online IP4, dedicada à cultura 
em Trás-os-Montes. Em 2015 fez parte da equipa organizadora da mostra de finalistas de Design 
de Comunicação da FBAUL “Agora, irrepetível.”, assinando ainda um ensaio no livro editado com 
o mesmo nome. Além do design e da escrita, nos últimos anos realizou projectos artísticos no 
campo da imagem e do som. Actualmente é bolseiro no programa Lojas com História da Câmara 
Municipal de Lisboa.

Sofia Gonçalves 
Licenciada em Design de Comunicação/FBAUL, mestre em Ciências da Comunicação/UNL, 
Doutorada em Belas-Artes/FBAUL, é docente de design de comunicação na Faculdade de Belas-
Artes da Universidade de Lisboa. A sua actividade centra-se na exploração das relações entre as 
práticas editoriais e o design de comunicação, bem como da reflexão em torno das economias 
da publicação e respectivas políticas editoriais. Desenvolve projectos onde a edição é entendida 
como género literário ou artístico. No seu doutoramento investigou a página enquanto espaço de 
escrita editorial. Fundou, com Rui Almeida Paiva, a editora DOIS DIAS, que testa as sobreposições 
possíveis entre arte e literatura.


