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Resumo 

 

Este relatório de estágio apresenta-se como uma reflexão em torno das práticas 

exercidas durante o estágio na Escola Secundária de Ermesinde, no ano letivo de 

2018/2019, no âmbito do plano curricular do 2º ano do Mestrado em Ensino de Artes 

Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário realizado nas Faculdades 

de Belas-Artes e de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto 

(MEAV).  

É introduzido como tema inicial, as dimensões emocionais e narrativas dentro de um 

contexto de formação do ensino profissional na área do Design Gráfico. Analisam-se, 

primeiramente, os elementos da escola, cursos e também a disciplina enquadrada no 

estágio, em coerência com o Ensino Profissional. 

Numa segunda parte, contextualizam-se as dimensões emocionais e narrativas, 

dentro da lógica do Design, mais especificamente no campo do Design Gráfico. Para 

isto, é feita inicialmente, uma análise das composições emocionais na vertente do 

Design e também as suas semelhanças didáticas narrativas. São igualmente exploradas 

algumas notas do diário de bordo escrito durante a prática de estágio, de forma a 

conciliar essas reflexões com as dimensões emocionais e narrativas experienciadas na 

proposta didática em Design Gráfico. 

Em terceiro lugar, analisa-se o desenvolvimento da proposta didática, uma das 

componentes mais fundamentais para a ligação entre todas as dimensões abordadas e 

o conhecimento proveniente das práticas da escola. Contudo,  esta análise é feita em 

conjunto com a nota geral (uma narração) da primeira aula dada. Integra-se igualmente 

nesta parte a reflexão sobre a dinâmica escolhida como meio interveniente entre as 

emoções e uma das técnicas do Design Gráfico - o objeto pessoal e a sua 

transformação para o Branding pessoal.  

Por fim, nas considerações finais, expõem-se as eventuais problematizações que 

co-existem com o Design Gráfico e a sua pedagogia, e como uma visão alternativa às 

emoções pode contribuir para uma formação prevalecente.  
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Abstract 
 

This internship thesis is presented as a reflection of all the practices done in Escola 

Secundária de Ermesinde, with the school year 2018/2019, in the course of the second’s 

year in  the Masters degree in Visual Art Education at the University of Oporto of 

Belas-Artes and Psicologia e Ciências da Educação.  

The basic principles are the emotional and narrative dimensions within the aspects of 

pedagogy, specially dedicated to the professional branch of the vocacional teaching. It is 

firstly analyzed the basic elements of the school, the courses and the discipline that is 

part of the internship. 

On a second part, it is studied all the emotional and narrative dimensions, within the 

logic of the Design,more specifically Design gráfico. For this, it is initially made an 

analysis of the emotional compositions possible, associated with the Design, and also it’s 

similarities for the storytelling or the narrative approaches. Therefore, is it also explored 

some notes withdrawn in the internship that emphasises these dimensions and also it’s 

condition for the relational experience.  

The next part, it is studied the development of the dynamic proposal for the classes, 

using one of the most needed connection between the emotions and the knowledge 

provided by the practices of the school. But this study it’s made simultaneously with a 

narration of the first class done. Integrated within this part, this dynamic proposal uses 

the emotional component as a way to practice one of the branches of the Graphic Design 

- the Personal Branding. And for this it is chosen an object to help establish this 

connection.  

At last, it’s synthesized all problematics involved within the construction of the 

Graphic Design and it’s pedagogy, as well as contributing to a different view to the use of 

the emotions as a new way for the process of teaching.  
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Résumé 
 

Cette thèse de stage est présentée comme un reflet de toutes les pratiques 

pratiquées à Escola Secundária de Ermesinde, à compter de l'année scolaire 2018/2019, au 

cours de la deuxième année du master en éducation aux arts visuels de l'université de 

Porto, à Belas. Artes and Psicologia e Ciências da Educação. 

Les principes de base sont les dimensions émotionnelles et narratives des aspects 

de la pédagogie, spécialement dédiés à la branche professionnelle de l’enseignement 

professionnel. Il est d'abord analysé les éléments de base de l'école, les cours et la 

discipline qui fait partie du stage. 

Dans une deuxième partie, il étudie toutes les dimensions émotionnelles et 

narratives, dans la logique du Design, plus spécifiquement le Design graphique. Pour cela, il 

est initialement procédé à une analyse des compositions émotionnelles possibles, associées 

au Design, ainsi qu’à des similitudes pour les approches narrative ou narrative. C’est 

pourquoi nous avons également exploré certaines notes retirées du stage qui mettent 

l’accent sur ces dimensions et sur la condition de l’expérience relationnelle. 

La prochaine partie étudie le développement de la proposition dynamique pour les 

classes, en utilisant l’un des liens les plus nécessaires entre les émotions et les 

connaissances fournies par les pratiques de l’école. Mais cette étude est faite 

simultanément avec une narration du premier cours effectué. Intégrée dans cette partie, 

cette proposition dynamique utilise la composante émotionnelle pour mettre en pratique 

l'une des branches de la conception graphique - la marque personnelle. Et pour cela, un 

objet est choisi pour aider à établir cette connexion. 

Enfin, il synthétise toutes les problématiques inhérentes à la construction du 

graphisme et de sa pédagogie, tout en contribuant à une vision différente de l’utilisation des 

émotions en tant que nouvelle voie pour le processus d’enseignement. 
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A. INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório surge da reflexão gerada durante a experiência de estágio 

integrada no 2º ano do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e 

no Ensino Secundário realizado nas Faculdades de Belas-Artes e de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade do Porto (MEAV). Este terá como principal enfoque a 

experiência e alguns registos das actividades de estágio realizadas na Escola Secundária 

de Ermesinde, durante os meses de Setembro de 2018 a Maio de 2019. O relatório tem 

como principal tema as práticas letivas, as envolvências narrativas e emocionais presentes 

no Ensino do Design Gráfico, mais especificamente no campo do Ensino Profissional.  

O estágio foi acompanhado como prática de ensino supervisionada pelo professor 

cooperante  Dr. Pedro Casal, até então Diretor de Turma do 11º DG. Com uma média de 1

6-8 horas semanais disponíveis, a professora estagiária teve a oportunidade de assistir ao 

tempo letivo do Professor cooperante e também a outros tempos (letivos e não letivos) que 

faziam parte do grupo de Ensino das Artes Visuais. As  atividades consistiram na 

assistência e lecionação de aulas das disciplinas proveniente das Artes Visuais, com 

especial atenção na disciplina de Oficina Gráfica dos Cursos Técnico de Design Gráfico e 

Desenho A, do Curso de Artes Visuais. De igual modo, foi acompanhada uma avaliação 

intercalar da Turma de 11º DG, em sede de conselho de turma e também uma reunião de 

pais derivada dessa mesma avaliação. Para além da turma do 11ºDG, foram também 

acompanhadas aulas de 12ºI na disciplina de Desenho A, dirigidas pela Professora Maria 

Augusta Medeiros. Ainda da mesma disciplina, também a turma 11ºJ e 11ºI dirigidas pela 

Professora Eugénia Sebastião, e a turma 12ºDG, na disciplina de Oficina Gráfica, dirigida 

pela Professora Glória Neiva, até então Diretora do Curso Técnico de Design Gráfico. Para 

além das assistências de aulas e componentes não letivas, tive também o privilégio de 

poder visitar uma exposição de pintura de Pedro Alves, na Junta de Freguesia de 

Ermesinde, como atividade complementar às aulas de Desenho. 

Durante a minha permanência de estágio, a Escola Secundária de Ermesinde estava 

com obras a decorrer, onde foi possível assistir aos últimos ajustes durante os dias de 

conclusão do estágio. Este facto permitiu-me ver a transformação das salas de aulas a que 

assisti ao longo do tempo de permanência. Tive a oportunidade de visualizar em que 

condições os alunos de Design Gráfico trabalhavam nas salas pré-fabricadas e no pavilhão 

sul onde decorriam igualmente as aulas de Desenho, com clara degradação. Foi de algum 

1 Professor cooperante é o professor que acompanha a actividade dos estagiários na escola, sendo acordado 
através das faculdades enunciadas. 
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modo interessante poder ver as alterações das condições e assistir às diferentes fases de 

transformação da escola. 

 

a. Organização do Relatório 

 

Este relatório consiste, numa primeira parte, na apresentação do Agrupamento 

de Escolas , os seus objetivos assim como o seu plano estratégico em concordância 2

com o Projeto Educativo. Incide igualmente, na apresentação da escola secundária 

onde obtive a oportunidade de estágio, e os seus cursos, em especial os cursos 

profissionais. Como introdução, segue uma breve descrição do Curso Técnico de 

Design Gráfico no Ensino Profissional. O relatório contém igualmente, uma breve 

apresentação da turma do 11º DG, escolhida para a consecução do estágio e a 

disciplina aliada à turma selecionada - Oficina Gráfica e subconsequentemente 

acompanham-se as principais finalidades dessa mesma disciplina. Incorporadas no 

plano desenvolvido pela disciplina, estão também as UFCD  aplicadas, com especial 3

atenção à unidade de Semiologia .  4

Numa segunda parte, o relatório encontra-se subdividido em quatro grupos. No 

seu conjunto, estes quatro momentos debruçam-se sobre os temas teóricos 

considerados como principais nas práticas desenvolvidas no Ensino Profissional, 

nomeadamente o Design Gráfico, o Design Emocional e a Narrativa. Na terceira parte 

segue-se a inclusão dos temas teóricos referenciados e considerados posteriormente 

nas experiências vivenciadas através do estágio. Consequentemente, nesta segunda 

parte são feitas referências recorrentes, às notas tomadas através do Diário de Bordo . 5

E é através destas mesmas notas, em coligação com as ideias do Design e da 

experiência adquirida que o relatório toma um sentido mais narrativo e identificativo das 

emoções. A proposta didática apresenta-se como a quarta parte neste relatório. Contém 

a dissecação dos objetivos levantados e a sua conexão da UFCD ao da proposta, 

sobretudo através dos conhecimentos práticos do Design. São ainda anexados 

desenhos e diagramas, desenvolvidos para a preparação das aulas e também uma 

pequena narração da primeira aula experienciada. Esta terceira parte serve-se, de um 

modo genérico, dos saberes argumentados através do Design e das Emoções, mas é 

2O Agrupamento de Escolas de Ermesinde. 
3UFCD é denominada de Unidade Formação de Curta Duração, onde é explorada através da Componente de 

Formação Técnica, uma das três fases de organização exigida pelos parâmetros de contexto formação do Ensino profissional 
definida no Anexo VI do Decreto-Lei n.º 139/2012 e também demonstrada a partir do documento ORIENTAÇÃO TÉCNICA n.º 
2/2016 da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional.I.P 

4 UFCD Semiologia, uma das unidades dadas pela disciplina de Oficina Gráfica.  
5Caderno de apontamentos das observações dadas ao longo da experiência do estágio. 

 



| 14 | INTRODUÇÃO 

principalmente a narração da primeira aula que permite um espelhar da observação da 

actividade como professora estagiária. 

Para fundamentar a proposta didática, encontra-se a seguir a apresentação dos 

trabalhos realizados pela turma em concordância com o plano. Identifica-se através 

desta apresentação, particularidades dos projetos e eventuais causas associadas à 

forma designada pela proposta didática. 

Por fim, e em conjunção com a narração da aula realizada, seguir-se-ão as 

considerações finais e as ideias transformadoras que surgiram após a experiência do 

estágio. Uma união de conceitos que ganharam sentidos diferenciadores daquilo  que 

considero experiência e Design, sobretudo no âmbito da profissão de ser-se professor e 

os desafios considerados pela prática. 

 

b. Objectivos do Relatório 

 

Este relatório tem como principal finalidade a contextualização de uma 

perspetiva sobre uma intervenção didática e de formação em Design Gráfico, com 

especial enfoque no Ensino Profissional. Uma perspectiva que desconstrói ideais de 

natureza empresarial que o ensino profissional pressupõe com o Design, levando-o a 

um sentido mais transformativo mas também mais emotivo e mais auto-consciente. 

Uma libertação de ideais construídos sobretudo devido às implicações de uma 

sociedade de informação e de consumo. Ou seja, através dos registos do Diário de 

Bordo e a experiência do estágio, registam-se noções que procuro estabelecer entre o 

Design e o ensino, descentralizando-o da tecnicidade moderna da linguagem do 

Design. Transformar portanto as qualidades de uma forma de comunicação em saberes 

que possam ser diluídos não só no Design, mas também na compreensão cultural de 

um mundo material . 6

 

c. Enquadramento Teórico-Prático 

 

Tendo como formação base o Design Gráfico, torna-se óbvia a ligação 

transversal entre os saberes já adquiridos e os saberes a proporcionar a uma turma de 

Design Gráfico. Com isto, existem as finalidades e os programas desenvolvidos para o 

planeamento das aprendizagens necessárias para a conclusão de um ano letivo. É 

portanto pertinente conjugar estes saberes provenientes dos cronogramas disciplinares 

6 Uma referência do mundo material que Flusser (2010) afirma em Shape of Things: A Philosophy of Design, com 
especial atenção na necessidade do mundo moderno recorrer-se às “coisas” com total materialidade, apesar da relevância de 
que “forma” é igual a material e por conseguinte igual a objeto. 
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e saber interligar com questões de teor mais subjetivo e de difícil “qualificação”. É nesta 

base que este relatório procura definir estes conceitos do Design e da experiência e 

relacioná-los com a objectividade a que diariamente as escolas estão submetidas. E 

esta relação torna-se numa constante exercitação de conectar dois pólos diferentes da 

metodologia da aprendizagem do Design, entre o mundo da escola e o mundo do 

design emocional. Isto é abordado principalmente através da análise dos registos 

selecionados do Diário de Bordo, juntamente com as teorias que considero pertinentes 

para a evolução e compreensão desses mesmos registos.  

Muitos dos documentos não serão referidos na sua totalidade, mas artigos de lei, 

programas curriculares e fontes de arquivo provenientes da escola foram a base para o 

estudo e posterior observação dos registos tomados. Só assim, desta forma é que se 

torna possível (e também visível) as constantes mutações que o relatório tem, e por 

consequência, as alterações necessárias às intenções escolares. 
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B. A ESCOLA 
 

Segundo dados do Projeto Educativo, a Escola Secundária de Ermesinde possuía o 

nome de Escola Técnica de Ermesinde, com inauguração no ano letivo de 1970/71. 

Posteriormente, foi designada Escola Secundária de Ermesinde, mas somente no ano de 

1989 é que foram inauguradas as instalações que atualmente ocupa. No ano letivo 2012/13, 

a ESE  acabou por se agrupar às restantes escolas circundantes do Agrupamento, por 7

último, transformando-se na Sede do Agrupamento de Escolas de Ermesinde. Devido à sua 

localização, a ESE encontra-se identificada como “um dos maiores estabelecimentos de 

ensino do concelho de Valongo e a única escola pública com ensino secundário da 

cidade.”(Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, p5). Devido à 

variedade presente de níveis de ensino e as suas faixas etárias, tornou-se claro a 

diversificação a que a ESE está presente e os seus valores associados.  

A palavra Projeto, por exemplo, surge como resposta primária às necessidades de 

organização e autonomia escolar provenientes da escola. Projeto que responde como 

“plano de ação na ordem do possível e do desejado, partilhado por todos os que integram a 

comunidade educativa do Agrupamento.”(Idem, p3). Ou seja, através do Projeto Educativo, 

a escola procura determinar as constantes necessidades escolares, não só do seu sucesso 

e qualidade de ensino, mas também na integração positiva e justa perante as necessidades 

sociais presentes na sua urbanização circundante. Apesar disto, em cruzamento com os 

dados do Plano Estratégico e a sua análise, verifica-se condicionantes que limitam este 

mesmo envolvimento em sentido projetual. Estudos detalhados dos seus contextos 

sócio-económicos e culturais revelam que, e nomeio alguns: 

- “Contexto económico nacional e local desfavorável;” 

- “Dificuldade em acompanhar a rápida evolução tecnológica;” 

- “Escasso e frágil tecido empresarial local;” 

- “Perda de alunos que resulta da baixa natalidade, da emigração e da 

competitividade entre os agrupamentos de ensino público.” 

(Plano Estratégico do Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 2017-2021, p6) 

Uma reflexão onde se demonstra que, apesar do agrupamento estar bastante 

envolvido nas classes infanto-juvenis do concelho de Valongo, a sua localização na periferia 

da cidade do Porto, contradiz a sua abertura e oferta escolar. Devido também à forte 

presença de Cursos de Ensino Profissional, verifica-se através dos dados partilhados, que a 

escassa presença empresarial local afeta negativamente as possibilidades de ingresso em 

cursos profissionais. De igual modo, a escola também se encontra numa boa posição de 

7 Sigla para o nome da Escola Secundária de Ermesinde. 
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deslocação, principalmente aos mais jovens residentes, dados provenientes dos pontos 

fortes levantados pelo estudo de Survey  realizado como complemento ao Plano 8

Estratégico. A estabilidade da docência também se classifica como um ponto forte, 

demonstrado sobretudo,  a partir da própria participação dos alunos e pela dedicação no 

acompanhamento não letivo, por parte das famílias dos alunos. O mesmo sobressai na 

disponibilidade do corpo não docente, na flexibilização de horários e constantes adaptações 

laborais às necessidades recorrentes escolares. (Idem, p11) 

Através da análise interna e externa dos dados provenientes do P.E  e do Plano Estratégico 9

torna-se possível a realização de objetivos concretos e adequados para o Agrupamento. 

 

a. Objectivos da ESCOLA 

 
O P.E define a partir de quadros do Plano Estratégico do Agrupamento diversas 

prioridades de melhoramento escolar, que passo a citar: 

- “Promover o sucesso educativo;” 

- “Assumir o agrupamento como um polo de cultura, socialização e formação;” 

- “Melhorar a comunicação;“ 

- “Desenvolver o sentido de pertença ao agrupamento;” 

- “Melhorar condições de realização profissional;” 

(Idem, p9-20) 

Podemos verificar nas estratégias e metas implementadas que a prioridade 

baseia-se acima de tudo, no aumento positivo e gradual de resultados escolares ao nível do 

ensino secundário e a sua finalização. Complementam estes dados, a necessidade de 

conclusão de estágios FCT  e a própria empregabilidade dos Cursos Profissionais. 10

Observa-se ainda, a necessidade de aumento do número de visitas à Biblioteca das 

escolas, não só por parte dos alunos mas também de pais e encarregados de educação. 

Isto demonstra que, apesar da clara necessidade de melhores resultados, mais 

especificamente nos anos de escolaridade do ensino secundário, o agrupamento assume 

uma posição de divulgação e participação, visível no incremento de projetos e de iniciativas 

de formação para todos os elementos da comunidade educativa. Registos como “Aumentar 

no mínimo em 10% participação dos pais/encarregados de educação na vida escolar dos 

seus educandos...”, ou “Aumentar a colaboração com elementos da comunidade local.” são 

indicadores destas mesmas iniciativas procuradas pelo Agrupamento. (Idem, p9-20) 

8  Estudo realizado pelo Plano Estratégico do Agrupamento de Escolas de Ermesinde onde procurou, através da 
recolha de informações e a sua análise, responder ao dados mais concisos da realidade social existente. 

9 Projeto Educativo. 
10 Formação em Contexto de Trabalho, componente de formação técnica derivada dos Cursos Profissionais. 
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Contudo, a avaliação do Plano Estratégico e dos seus objetivos é registada através 

de um tom projetual e assume-se principalmente por meio das necessidades de “eficácia e 

a sua eficiência estratégica.”(Idem, p20). De acordo com o registado no P.E, encontram-se 

os seguintes parâmetros: 

- “a eficácia (relação entre os objetos de ação fixados e os resultados); 

- a eficiência (relação dos recursos utilizados, da sua utilização e dos resultados); 

- a coerência (relação entre os objetivos fixados e as ações); 

- a pertinência (relação entre a coerência e o ambiente do projeto). 

A estes quatro indicadores, juntamos um quinto: 

- “o impacto (consecução do objetivo central do projeto)”. 

(Projeto Educativo do Agrupamento, p21)  

Uma vez que a avaliação resulta do cruzamento entre os objectivos, as actividades e 

o seu desempenho, esta demonstra a sua total dependência em “envolver toda a 

comunidade educativa, pois desta participação conjunta surgirá uma melhor compreensão 

de toda a estrutura organizacional e o sentimento de união entre todos os seus 

agentes…”(Idem, p20). Significa que, no enquadramento das suas necessidades 

primordiais, para além da eficácia e eficiência, aplica-se também o envolvimento de toda a 

organização do Agrupamento das Escolas de Ermesinde com um princípio comum, o 

“sucesso escolar”.  

 

b. Cursos da ESCOLA 

 
O Agrupamento de Escolas de Ermesinde encontra-se dividido em três grupos na 

sua oferta formativa, os Cursos Científico Humanísticos, CEF  tipo 3 e os Cursos 11

Profissionais, com um total de 9 cursos disponíveis. Passo então a identificar: 

 

CEF tipo 3: 

- Eletricidade de Instalações; 

 

Cursos Científico Humanísticos: 

- Ciências e Tecnologias; 

- Ciências Socioeconómicas; 

- Línguas e Humanidades; 

- Artes Visuais; 

11 Sigla dedicada aos Cursos de Educação e Formação destinados à conclusão da escolaridade obrigatória ou a 
progressão de estudos para uma entrada qualificada ao mercado de trabalho. 
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Cursos Profissionais: 

- Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos; 

- Técnico de Design Gráfico; 

- Técnico Apoio à Infância; 

- Técnico de Eletrónica Médica; 

 

Existe também a possibilidade de formação para adultos, através dos cursos CEFA, 

demonstrando assim a abertura para outros meios de formação, para além dos indicados. 

As características e diversidade da oferta formativa demonstram a intenção do 

Agrupamento em corresponder às necessidades de formação do meio populacional 

existente, seja desde a progressão de estudos à qualificação para o mercado de trabalho. 

 

c. Caracterização do Curso Técnico de Design Gráfico 

 
O Curso Técnico de Design Gráfico é um curso profissional que tem como principal 

objetivo desenvolver competências e capacidades técnicas para  “conceber e 

maquetizar objetos gráficos bi e tridimensionais utilizando meios electrónicos e 

manuais, bem como preparar a arte final para a impressão e acompanhar os processos de 

pré-impressão e impressão.” (Ficha de Apresentação do Curso, Escola Secundária de 

Ermesinde, 2019/2020). Devido à componente profissional, este curso possui um vínculo 

laboral através da sua formação, bem como da sua relação com empresas através da 

Formação em Contexto de Trabalho. O curso é trianual, com um total de 3200 horas. 

Encontra-se dividido em três grupos: 

- Sociocultural, composto pelas disciplinas: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, 

Área de Integração, Tecnologias de Informação e Comunicação e a Educação Física. 

- Científica, com as disciplinas: Geometria Descritiva, História e Cultura das Artes e a 

Matemática. 

- Técnica, com as disciplinas: Desenho e Comunicação Visual, Design Gráfico, 

Oficina Gráfica e a Formação em Contexto de Trabalho (FCT). 

Devido à forte componente técnica do curso, este último grupo de disciplinas possui 

1700 horas, mais de metade da totalidade do curso, onde 600h são exclusivamente para a 

formação em contexto de trabalho. O grupo Sociocultural possui 1000h e o grupo científico 

500h. De seguida apresento a caracterização da disciplina lecionada.  
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d. Caracterização da Disciplina Oficina Gráfica 

 

A disciplina de Oficina Gráfica é a disciplina lecionada pelo professor cooperante, 

(Prof.) Pedro Casal,  e para a qual considerei pertinente a mobilização de conceitos de 

design trazidos da minha formação base. As características principais da disciplina Oficina 

Gráfica focam-se no alargamento de conhecimentos no âmbito das tecnologias gráficas, 

desde a sua produção digital à sua finalização. Como tal, a disciplina desenvolve-se através 

das ferramentas mais comuns do Design, bem como pelas relações teóricas envolvidas 

nesse mesmo processo. As principais finalidades do programa cingem-se a, e passo a citar: 

- “A tomada de consciência do desenvolvimento das Artes Gráficas, desde o seu 

aparecimento até às tecnologias em uso nos nossos dias; 

- A identificação da linguagem característica em artes gráficas; 

- O conhecimento das diferentes tecnologias, materiais e equipamentos; 

- O desenvolvimento de capacidades que conduzam à qualidade e profissionalismo; 

- A tomada de consciência do processo na produção e impressão gráfica; 

- A tomada de consciência da importância da propriedade intelectual e da legislação 

inerente; 

- O desenvolvimento de capacidades de trabalho em equipa; 

- A sensibilização para as regras básicas de higiene e segurança no trabalho; 

- A dinamização de estratégias de sensibilização ambiental;” 

- (Programa Componente de Formação Técnica Disciplina de Oficina Gráfica, 

2006/2007, p2) 

Este programa tem como principal objetivo diversificar os conhecimentos e saberes 

associados ao contexto laboral em que a turma esteja inserida. Através dos módulos 

apresentados verificamos, sobretudo, a vertente prática aliada às técnicas da produção 

gráfica e as teorias necessárias. 

O programa da disciplina possui módulos obrigatórios que estão demonstrados no 

quadro 01. Os módulos opção, são espaços de horas adaptados consoante a formação 

pretendida para a turma, os quais se encontram, igualmente, anexados no quadro 02. 

 

Número Módulo Designação Duração de referência em 
horas 

1 Processos e Tecnologias Gráficas 22 

2 Suportes e Tintas 18 

3 Montagem e Transporte 18 

4 Fotografia I 31 
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5 Impressão Offset I 31 

6 Opção I 31 

7 Imposição, Preflight e Saída 18 

8 Acabamentos I 33 

9 Planeamento e Orçamentação 31 

10 Opção II 31 

11 Opção III 31 

12 Opção IV 31 

13 Legislação e Direitos de Autor 20 

14 Higiene e Segurança no Trabalho 22 

15 Sensibilização Ambiental 20 

16 Opção V 31 

17 Opção VI 31 

Quadro 01 - Elenco Modular do Programa disciplinar Oficina Gráfica. 

 

Número 
Módulo 

Designação Duração de 
referência em horas 

OP1 Impressão Serigráfica I 31 

OP2 Impressão Serigráfica II 31 

OP3 Impressão Offset II 31 

OP4 Impressão Offset III 31 

OP5 Impressão Offset IV 31 

OP6 Impressão Flexográfica I 31 

OP7 Impressão Flexográfica II 31 

OP8 Acabamentos II 31 

OP9 Impressão Rotográfica I 31 

OP10 Impressão Rotográfica II 31 

OP11 Fotografia II 31 

OP12 Laboratório de Fotografia 31 

OP13 Impressão Digital I 31 

OP14 Impressão Digital II 31 

Quadro 02 - Elenco Modular opcional do Programa disciplinar Oficina Gráfica. 
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Com a Circular nº1 ANQEV  2016, os cursos profissionais ao nível do ensino 12

secundário passam a ser enquadrados pelo Catálogo Nacional de Qualificações, ou seja, 

utilizam os referenciais de formação das qualificações constantes do CNQ . Esta mudança 13

permite às escolas e às empresas desenvolverem qualificações que se encontram 

ajustadas às necessidades e ao desenvolvimento económico do país.  

Com a análise do elenco modular da Disciplina da Escola Secundária de Ermesinde, 

é possível verificar-se esta mudança, pois os módulos enquadrados na disciplina são 

Unidades de Formação de Curta Duração, provenientes da CNQ, como resposta de 

adaptação ao meio populacional envolvente. 

Passo então a citar os módulos aplicados, provenientes do elenco modular do Curso 

Técnico de Design Gráfico, relativo à disciplina Oficina Gráfica: 
 

Módulo/ 
UFCD n.º 

Designação Nº de 
horas 

Nº de 
aulas 

UFCD 0076 Transformações mecânicas na indústria gráfica 
do século XIX e adaptação do desenho gráfico 

às necessidades da sociedade industrial 

25 30 

UFCD 0080 Pré-impressão 50 60 

UFCD 0083 Evolução da indústria gráfica 25 30 

UFCD 0103 Identificação e conversão de formatos de 
ficheiros 

25 30 

UFCD 9319 Sistemas de zonas 25 30 

UFCD 9323 Produção para publicidade e moda 25 30 

Quadro 03 - Elenco Modular da Disciplina de Oficina Gráfica, da Escola Secundária de Ermesinde. 

 

Pela observação do quadro, podemos verificar uma especial atenção à cronologia 

dos saberes pedagógicos aplicados. Existe portanto uma evolução da teoria trabalhada e 

adaptada à prática, ao longo do ano letivo, através da diversidade de temas envolventes 

que o trabalho gráfico pode criar. Sabendo-se que a apresentação da proposta didática iria 

coincidir com o inicio do módulo UFCD 9323 - Produção para Publicidade e Moda, em 

concordância com o Prof. Pedro Casal, consideramos uma mais valia trabalhar num novo 

módulo o qual se adequasse às linguagens do Design Emocional e as Emoções. Assim, o 

módulo selecionado foi a UFCD, Semiologia. Este explora os campos de semiologia e 

signos e estabelece uma relação para com a produção de publicidade. Deste modo, através 

da introdução de linguagens signo e publicidade foi possível desenvolver uma conexão 

entre as ferramentas gráficas e o design emocional. 

12 Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, IP. 
13 Acrónimo para Catálogo Nacional de Qualificações. 
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e. Módulo de Semiologia 

 

O módulo UFCD 9316 - Semiologia provém dos Referenciais de Formação 

213349 - Técnico/a de Fotografia, com uma carga horária de 25 horas e creditação de 2,25 

pontos. É composto pelos seguintes objectivos:  

- “Reconhecer a importância histórica, cultural e política da Semiologia na análise dos 

signos;” 

- “Descrever os signos contemporâneos no campo dos mass media e das artes;” 

- “Decompor signos, de forma a interpretar/atribuir sentido aos mesmos;” 

- “Reconhecer os fundamentos da perceção: teoria e fenómenos percetivos;” 

- “Reconhecer a complexidade de que se revestem os signos, visual e audiovisual.” 

(Detalhes da UFCD retirados do site da CNQ, 21.11.2018) 

A nível de conteúdos, o módulo de Semiologia é composto por dois grupos: 

Semiologia: 

- “Introdução 

- Definição 

- Contexto histórico do surgimento da ciência 

- Fundadores – Barthes, Saussure e Peirce 

- Estruturalismo e pós-estruturalismo Deleuziano 

Estrutura dos signos e elementos que os compõem: 

- Leitura dos signos 

- Perceção e fenómenos percetivos 

- Características gerais da perceção 

- Teorias da perceção: Associacionismo, Gestaltismo e Construtivismo” 

No seu conjunto, este módulo tem como finalidade como finalidade a definição e 

compreensão do que é Semiologia e o seu contexto histórico. De um lado mais prático, a 

partir de conteúdos como “Estrutura dos signos e elementos que os compõem”, “Leitura dos 

signos” e também “Perceção e fenómenos percetivos”, é perceptível a necessidade de uma 

aplicação prática ao seu estudo.  

 

f. Caracterização da Turma - 11º DG 

 
A turma do Curso Técnico de Design Gráfico do ano 2018/2019 teve a inscrição 

inicial de 13 alunos, mas apenas 11 mantiveram a sua inscrição ativa. Deste modo, 

somente estes 11 alunos foram considerados para a caracterização da turma e 
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subsequente avaliação de dados que se encontra nos diagramas na página seguinte. Para 

a demonstração dos diagramas, foi analisada a Recolha Inicial de Dados por parte do 

Agrupamento à turma inscrita no 11ºAno do Curso Técnico de Design Gráfico. 

É relevante o número de alunos que se encontra a viver apenas com um dos 

progenitores ou com os avós (72.7%), e por consequência, assemelha-se ao valor dos que 

possuem ajuda nos estudos (81.8%). Também é notório o interesse dos alunos no ingresso 

ao ensino superior. Embora seja um curso profissional, a percentagem atinge mais de um 

quarto do total da turma. 

Existem porém, dois alunos posteriormente considerados de Educação Inclusiva 

após a recolha de dados realizada, o que por sua vez altera a análise do Diagrama 04, 

relativo ao apoio aos estudos que os alunos possuem, aumentando assim para os 27.3%. 

Outro registo importante é a forma como os alunos consideram aprender melhor, e nisto a 

percentagem incide sobretudo, na condição sozinho, deixando as aulas num valor de 

18,2%. Este facto reflete a pouca importância que os alunos atribuem às atividades das 

aulas e aos métodos de ensino-aprendizagem.  

Evidentemente, esta avaliação é apenas de diagnóstico e não condiciona de todo as 

capacidades físicas, mentais e emocionais em que cada aluno se encontra. Esta análise é 

apenas informativa cujos dados não condicionam os métodos pedagógicos utilizados, uma 

vez que apenas conhecendo verdadeiramente e dialogando com cada um dos discentes, é 

que se torna possível adequar métodos de ensino-aprendizagem. 

 
Diagrama 01 - Estatística da avaliação do género presente na turma. 
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Diagrama 02 - Estatística de avaliação da Condição Familiar. 

 

Diagrama 03 - Estatística de Alunos que querem ingressar no Ensino Superior. 

 

 
 

Diagrama 04 - Estatística de Alunos que possuem ajuda nos estudos. 
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Diagrama 05 - Estatística de Alunos e os seus espaços de aprendizagem. 
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C. DESIGN EMOCIONAL 
 

Neste terceira parte, o relatório reporta-se a conceitos teóricos considerados 

relevantes para a elaboração da proposta didática e das experiências vividas em ambiente 

estágio. Aborda o Design Gráfico, o Design Emocional e as suas relações com a pedagogia. 

Procuro sobretudo, através das potencialidades das Emoções e da comunicação visual, 

globalizar os saberes necessários para uma maior compreensão para a prática do Ensino 

no Design Gráfico. 

 

a. O Design Gráfico 

 
“os designers gráficos actualmente em actividade necessitam de reconhecer que têm uma 

responsabilidade especial (e capacidade para responder), não apenas pelas necessidades dos 

seus clientes como também as necessidades da sociedade como um todo. (...) a profissão ainda 

necessita inclinar-se do comercial para o social, de modo a permanecer uma força cultural 

relevante e vital.” 

(FIELL, 2003, p35) 

 

O aparecimento do Design Gráfico não tem uma data exata, mas podemos dizer que 

se tornou visível com o aparecimento da Arte Nova, sob a forma de cartaz, através de 

anúncios de eventos ou de produtos. Devido a esta nova forma de comunicação ser 

desenvolvida sobretudo por artistas ou arquitetos, até então a linguagem era meramente 

compreendida como uma forma de “promoção de arte” e de representação. Foi apenas a 

partir do início do século XX que estas formas linguísticas se foram adaptando para 

desenvolver identidades corporativas, e assim passaram a denominar-se Artes Gráficas . 14

Apesar disto, o design gráfico destes tempos ainda era um dos meios de vários trabalhos 

que o Artista ou Arquiteto poderia explorar, pois um designer tinha uma profissão 

multifacetada e com capacidade de desenvolver projetos de diversas áreas nos campo das 

artes. Em 1914 é inaugurada uma primeira organização chamada American Institute of 

Graphic Arts que promovia o trabalho gráfico. Contudo, foi apenas em 1920 que, depois da 

visualização da propaganda gráfica na primeira guerra mundial, é fundado o Art Directors 

Club, com o princípio de combater o preconceito que, até então, estava associado às artes 

gráficas, tais como falsas ideologias e intenções contrárias ao que era comunicado. Através 

de exposições e exibições de trabalhos de publicidade o Art Directors Club estabelece uma 

14 Nos dias de hoje, artes gráficas é um derivado do Design Gráfico, onde encarrega-se no tratamento e 
manipulação de imagens, desenhos ou ilustrações para aplicação em ambientes impressos, sem realizar o processo de 
arte-finalista. 
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forte ligação profissional entre a objetividade do Design e as expressões das belas-artes, 

levando a que o termo Design Gráfico fosse denominado por Dwiggins em 1922.  

Devido à constante relação entre as belas-artes e o design, estilos como o Futurismo 

e o Construtivismo começaram a dominar o espaço da comunicação gráfica, como por 

exemplo, as formas geométricas, grelhas simplistas e arrojadas. Ao mesmo tempo, surge a 

Escola de Bauhaus na Alemanha, a qual procura desenvolver expressões racionais aliadas 

à prática do Design Gráfico (Rodrigues, 1989). Do outro lado do continente, os designers 

procuravam através de formas diretas e de fácil interpretação, trazer a comunicação de uma 

forma mais universal, levando mais tarde à adaptação comercial pelas mesmas vias. Com o 

final da segunda guerra mundial, o Design Gráfico era cada vez mais, transportado para 

conceitos de marketing, o que por sua vez transformou o Design Gráfico como uma célebre 

profissão. Isto leva a um ponto de conjugação do Design Gráfico com a era da Mass Age . 15

É a partir deste momento que o Design Gráfico transforma, progressivamente, os seus 

critérios, devido principalmente à evolução tecnológica e a sua expansão para novas 

ferramentas de comunicação como a TV e os genéricos de filmes. Com o início dos anos 

1970, era cada vez mais visível a ligação entre o Design Gráfico e as ideologias de 

marketing, como forma de resposta empresarial à globalização e à comunicação da 

imagem. Como resposta a esta comunicação consumista, a era punk transporta conceitos 

rudes e anárquicos para uma nova abordagem das linguagens gráficas - uma antítese do 

até então considerado Design Gráfico Moderno (Fiell, 2003). As novas formas de trabalho 

dos Media tornam-se desconstruídos e com conceitos enraizados de forma a transportar 

narrativas para o espetador. Isto é visualmente captado especialmente pela era New Wave

, a partir da qual, e apesar da forte conotação comercial da qual o Design Gráfico 16

dependia, as imagens procuravam trabalhar profundidade visual e mensagens codificadas. 

Nos anos 1980, o Design Gráfico enfrenta a necessidade do consumidor em reconstruir o 

seu sentido de pertença, sem prejudicar a sua própria imagem. O conceito marca, através 

desta forma, adquire conceitos novos através da leitura do consumidor, e não é apenas um 

produto mas sim uma forma de caráter. Aliado a isto, desenvolve-se, a partir de produtos e 

marcas, a ideia da emoção e sentimento. No fim da década 90, estes conceitos de Design 

começam a ganhar um sentido visual onde o ideal “Less is More” é a centralidade de 

projeto. Com a Internet cada vez mais presente na sociedade, a preocupação de 

transformar o consumidor num utilizador nato da era digital, foi um conceito introduzido no 

Design Gráfico. Nos dias de hoje, ainda é possível ver-se a preocupação da era empresarial 

15 Termo utilizado na publicidade contemporânea “ The Medium is the MassAge” criado pelo teórico de 
comunicações Marshall McLuhan em 1958 onde conclui que a imagem tornou-se mais importante do que o conteúdo, devido 
ao constante acumular das informações media. 

16 Uma era de comunicação cultural que é representada sobretudo na cultura da música. New Wave representa uma 
nova forma experimental aliada às tecnologias onde a sua resposta não era tão derivada da expressão punk. 
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associada aos conceitos de design.(Idem, p12-38) Devido à evolução da globalização, é 

possível, para além de registos na publicidade, ver-se trabalhos de Designers Gráficos que 

procuram responder a um nível comunitário. Procuram pois fugir das comunicações 

produzidas para as grandes marcas e tentam voltar-se para um trabalho ético e sem a 

produção de um “poder de persuasão fenomenal do Design Gráfico”. (Idem, p35) Uma 

procura de um valor expressivo próprio. 

 

b. As emoções 

 

Tal como foi indicado no separador anterior, o Design Gráfico teve as suas primeiras 

conotações com as emoções desde os seus primórdios. Explorar os campos da felicidade 

instantânea através de linguagens “resolvedoras” de problemas, sempre foi um princípio da 

publicidade mais comercial. Contudo, foi a partir da década de 1990 que começou a 

explorar-se os campos possíveis das emoções através do Design. Don Norman (2004) 

afirma através do seu livro, Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, que 

as emoções têm um peso significativo na compreensão e resolução de problemas, ou seja, 

no nosso modo funcional cognitivo. É através das emoções que conseguimos entender o 

mundo e é com elas que correspondemos, seja através das más emoções (ansiedade, 

medo ou depressão) ou das boas emoções (felicidade, conforto, amor). Mas são sobretudo 

as emoções positivas que estabelecem uma maior relação para com a curiosidade e 

consequentemente uma aprendizagem. Através dos estudos da psicóloga Alice Isen, (1993, 

Norman (2004) identifica abordagens, pelo meio das emoções positivas, que facilitam 

processos do pensamento criativo. Com estes mesmos estudos, Isen descobre que quando 

as pessoas estão num estado mental positivo, mais facilmente desenvolvem brainstormings 

e capacidade de examinar múltiplas alternativas consoante a problematização. De notar que 

o reforço positivo dado às pessoas submetidas aos estudos, baseava-se em coisas simples 

como, por exemplo, um saco de doces ou observar um filme de comédia.  

Norman acredita que a estética de um objeto pode transmitir emoções, isto é, um 

sujeito estabelecer uma ligação emocional com um objeto ou produto. Mas como pode algo 

material como um objeto criar uma ligação emocional? Parte do princípio do seu utilizador. 

Se nos encontramos ansiosos ou depressivos e pretendemos trabalhar com algum objeto 

que não colabora, a probabilidade é repetirmos o mesmo processo vezes sem conta para 

que ele colabore. Ao inverter esta situação para emoções positivas, podemos ver que a 

nossa forma de trabalhar com esse objeto altera-se e tentamos resolver o problema através 

de outros modos, em vez de simplesmente repetir os mesmos processos. Norman define 

então que, as emoções trabalham diretamente com o nosso sistema cognitivo, que por sua 
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vez interliga-se com as nossas funções motoras. Existe portanto uma relação entre 

“Efeito-Emoção e Cognição”. (Norman, 2004, p20) Norman define que Cognição é o 

processo de compreensão e do conhecimento para com o mundo. O Efeito, por sua vez, 

capta e transmite emoções, ou seja, o valor ético e comportamental com que nos 

relacionamos nesse mesmo mundo. O Efeito engloba também o controlo físico que temos 

sobre os nossos músculos, transparecendo através da linguagem corporal.  

De acordo com Desmet (2002), para além do Efeito, compreende-se que as 

emoções podem ter quatro formas de expressão, a forma crua da emoção, humores, traços 

emocionais e os sentimentos. Segundo a sua tese Designing Emotions, as emoções 

dividem-se dentro destes quatro parâmetros conforme a sua intensidade, duração, nível de 

estímulo e as características perante essas mesmas emoções. Passo a exemplificar: 

- Emoções: São expressões sentimentais correlacionadas entre a pessoa que as 

experiencia e algo material ou pessoa. Geralmente são de curta-duração e tanto 

podem ser experienciadas através de um estímulo externo (alguém a chamar-nos ou 

observar momentaneamente um objeto), ou a partir de um estímulo interno 

(pensamentos e memórias). 

- Humores: Geralmente de longa duração, e, ao contrário das emoções, os humores 

não têm uma causa própria para serem despoletados. São os humores que nos 

colocam em estados de espírito que geralmente não têm nenhum princípio ou causa 

mas que podem ser interpretados em combinação com alguns eventos, como o mau 

humor provocado pela chuva, ou uma má noite de sono. 

- Traços Emocionais: Têm um registo semelhante aos humores pois fazem parte da 

personalidade da pessoa. A sua única diferença encontra-se na duração, pois os 

humores são momentâneos podendo apenas durar um dia ou mais, e os traços 

emocionais dependem das características de cada um. 

- Sentimentos: Tal como as emoções, os sentimentos são formas de expressão para 

com algo ou alguém. Os sentimentos são os nossos gostos e atitudes perante esse 

algo material ou pessoa e podem persistir durante uma vida. Geralmente são 

confundidos com os traços emocionais devido à forma como são expressados 

verbalmente, por exemplo, “eu tenho medo de cães”(sentimento) e “eu assusto-me 

com cães”(emoção). 

(Desmet, 2002, p3-6) 

Contudo, Goleman (1997) defende no seu livro Inteligência Emocional, para além do 

registo aqui presente das emoções, que toda a nossa capacidade emocional não se 

cinge apenas a formas de expressão lineares como a fúria ou a felicidade. Goleman 

escreve que, através das compreensões geridas pelas emoções que são 
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posteriormente elucidadas pelo nosso cortex pré-frontal, acabam por transformar a 

compreensão inicial que a emoção nos trás. Esta transformação acarreta na sua 

maioria, as emoções mais complexas como o medo gerido pelo stress ou a timidez 

de falar em público. Mas também gera a capacidade de empatia, o que significa 

sensibilidade pela forma de estar do outro, para além da nossa própria. Esta empatia 

cria uma pausa nas nossas próprias emoções, neutralizando-as e gera uma maior 

atenção nas emoções presentes aos que se encontram à nossa volta. Tal como 

Goleman define, a palavra empatia provém do “...grego empatheia, «sentir dentro» 

um termo inicialmente usado pelos teóricos e pelos estetas para designar a 

capacidade de apreender a experiência subjetiva de outra pessoa.” (Goleman, 1997, 

p.119) 

Praticar a empatia significa aprender a lidar com o outro através da 

experiência da socialização e do auto-conhecimento, um primeiro passo para a 

compreensão dos poderes das emoções.  

 

c. O design das emoções 

 

Segundo Norman (2004), para compreender as emoções em colaboração 

com o Design é preciso, primeiramente, reconhecer os três níveis de expressão 

emocional, “Visceral”, “Behavioral” e “Reflective”. O nível “Visceral” é a reação 

emocional imediata, geralmente desencadeada por algo ou alguém, o “Behavioral” 

cruza as nossas formas motoras com a reação emocional e desenvolve 

comportamentos. Por fim, o “Reflective”, é a forma mais racional onde 

contemplamos e compreendemos as coisas que nos rodeiam. Contudo, estes níveis 

não trabalham em separado e é a constante relação entre eles que constitui a rede 

emocional do ser humano. Ou seja, apesar da importância das emoções e da 

racionalidade, o nosso conhecimento e capacidade de adaptação não partiu 

totalmente desta mas sim da nossa disposição biológica. As emoções não nos 

transmitem por completo a compreensão de um objeto ou de um acontecimento, 

mas sim em conjunto com a experiência e a interação é que descobrimos e 

entendemos o objeto ou o acontecimento. Tome-se como exemplo a citação a 

seguir: 

“Although human language comes from the behavioral and reflective levels, it 

provides a good example of how biological predispositions mix with experience. The 

human brain comes ready for language: the architecture of the brain, the way the 

different components are structured and interact, constrains the very nature of 

language. Children do not come into the world with language, but they do come 
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predisposed and ready. That is the biological part. But the particular language you 

learn, and the accent with which you speak it, are determined through experience.” 

(Norman, 2004, p31) 

Contudo, no Design, os três níveis de expressão emocional também fazem parte do 

seu processo em conjunto com as emoções. O nível “Visceral” é comunicado sobretudo 

através das linguagens imediatas ou das primeiras aparências. Devido à forma tradicional 

do Design Gráfico, este predomina nos aspectos da comunicação mais comercial. O nível 

“Behavioral” estende-se para a própria utilização do objeto ou produto e a sua performance. 

Este aplicado ao design gráfico pode ser entendido através, por exemplo, o packaging (o 

cuidado no design da garrafa de forma a optimizar o espaço), ou o editorial (a edição 

tipográfica nos livros que permite uma melhor leitura). E por fim o “Reflective”, que se 

posiciona nos três campos possíveis da emoção “Efeito-Emoção e Cognição”. É também o 

nível mais é afetado pela cultura, experiência, educação e individualidade de cada pessoa. 

É onde a consciência, racionalização e sentimentos podem ser representados no Design. 

Todavia, tal como na aplicação dos níveis nas emoções, o Design Gráfico não consegue 

desenvolver um projeto onde apenas se dedique a um nível. Todos eles são necessários, e 

mesmo assim, isto não significa que com a colaboração dos três níveis se agrade a todos 

os possíveis espetadores do projeto. Existem pois, inúmeros conceitos associados ao 

desenvolvimento do Design Gráfico, mas o que define a sua capacidade emocional e 

profissional irá depender sobretudo de um público-alvo. E tendo em conta as culturas e 

valores desse mesmo público-alvo, esses fatores trarão uma maior compreensão visual e 

emocional à comunicação do Design. (Idem, p35-46) 

Contudo, é possível corresponder a um design mais “Visceral”, “Behavioral” ou 

“Reflective” dependendo da área de trabalho aplicado. Por exemplo, as consolas de 

videojogos, devido à sua atividade aliada à competitividade e à excitação, possuem uma 

linguagem publicitária mais “Visceral” (mais imediata). Enquanto que registos como a moda, 

com a sua conotação mais “Reflective”, inclinam-se para os gostos pessoais e as culturas 

no seu meio envolvente, transformando este tipo de design num método mais volátil e não 

duradouro. Mas para além disso, o Design “Reflective” frequentemente não é despoletado 

pelo propósito do Designer, mas sim pelas memórias que associamos aos objetos ou 

materiais desenvolvidos pelo Designer. Isto é, os objetos podem ser desenvolvidos com um 

intuito particular resultante destes níveis anteriormente referidos, mas a associação e 

experiência que esse objeto nos transmite irá transformar o seu Design num nível 

“Reflective”. Vejamos por exemplo, as consolas de videojogos. A sua linguagem imediata e 

competitiva é desenvolvida para corresponder ao público alvo exigente, mas muitos dos 

jovens pertencentes a este público alvo acabam por guardar as consolas (apesar de já não 
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jogarem) devido às memórias positivas que foram adquirindo ao longo da experiência do 

jogo. A consola apropria-se assim de um novo nível emotivo - um nível “Reflective”. (Idem, 

p46) 

Com esta observação, podemos verificar que os objetos que nos circundam são 

passíveis de uma interpretação emotiva consoante a experiência que nos proporcionaram, o 

que vai para além do Design desenvolvido para esse objeto.  

 

d. A narrativa no Design  

 

“We are all designers. We manipulate the environment, the better to serve our needs. 

We select what items to own, which to have around us. We build, buy, arrange, and 

restructure: all this is a form of design. When consciously, deliberately rearranging 

objects on our desks, the furniture in our living rooms, and the things we keep in our 

cars, we are designing. Through these personal acts of design, we transform the 

otherwise anonymous, commonplace things and spaces of everyday life into our own 

things and places.” 

(Norman, 2004, p224) 

Ao moldarmos as coisas à nossa volta, à nossa imagem, estamos a tentar colocar o 

mundo através dos nossos olhos. Estabelecemos pois um sentido às coisas de forma a que 

correspondam à nossa forma de ver. Isto pode ser tomado como um derivado da Narrativa. 

Bruner (2004), considerava que a palavra “vida” é uma reconstrução mental que o 

humano racionaliza, ou seja, uma reconstrução narrativa. Racionalizar é então conseguir 

estabelecer uma interpretação dentro de um determinado espaço e tempo, transpondo 

posteriormente essa mesma interpretação no ato de narrar. (Somekh, Lewin, 2005, p157) A 

citação ‘narrative imitates life, life imitates narrative’ (Bruner, 2004, p692) elucida este 

mesmo sentido. Se a “vida” é um ato racionalizado, este provém de pensamentos, 

memórias e até mesmo de experiências por quem as racionaliza, fenómenos que mais tarde 

refletem os próprios sentidos culturais e linguísticos. Porém, a mesma narrativa pode ter 

interpretações diferentes, dependendo da formação cultural e linguística de quem a 

transporta. (Idem, p692-697) 

De acordo com Ricoeur (2000, in Umbelino, 2011), a narrativa por si só é um enredo 

entre a contagem de uma história e os significados abordados por essa mesma narrativa, 

para além da formação cultural e linguística. Como seres humanos, projetamos para estas 

partilhas de história, diferentes significados temporais, consoante a disponibilização da 

narrativa. Tal significa que é como uma cópia que entra em conjunto com as experiências 

(ou memórias) vividas por quem conta a história e as personagens nela envolvidas. Existe 
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portanto uma compreensão de valores entre o que é narrar e o explicar dentro de uma 

narrativa. (Umbelino, 2011, p141-162)  

Com isto, conseguimos identificar os mesmos princípios do design dispostos nas 

qualidades da narrativa e dos seus limites. Aproveitando a citação de Bruner, podemos 

incluir que design imitates narrative, narrative imitates life (...) e assim continuadamente. O 

Design, através da leitura de um certo público-alvo, irá recriar um estilo de narrativa, o qual 

entretanto se inspira na “Vida”. Se este tipo de “vida” (narrativa) se forma de acordo com os 

sentidos culturais e linguísticos, então a narrativa entra num registo reflexivo. Podemos no 

entanto encontrar sentidos emotivos dentro dessas mesmas narrativas. Devido ao 

parâmetro mais reflexivo que as narrativas possuem, isto significa que transportam níveis 

de emoção mais racionalizadas. Tendo a sua direta conexão com a narrativa do design e as 

suas potencialidades espaço-temporais, esta ligação abre caminhos para uma maior 

adaptação essa que segundo Flusser (2010), in Cunha, ocorre “entre técnica e arte, 

adunando-as de modo singular e abrindo caminho a uma nova cultura, é design.” (Flusser, 

in Cunha, s/d, p.3) 

 

e. Considerações relevantes para a prática do estágio 

 

Todos estes elementos aqui trazidos, derivados das emoções e do Design, são 

ideias que considero pertinentes para uma boa prática pedagógica relativamente ao Design 

Gráfico no Ensino Profissional. Estes elementos são focos essenciais no desenvolvimento 

humano mas quando são envolvidos numa sociedade de consumo tendem a ser 

negligenciados, e posteriormente instrumentalizados pelas empresas ou negócios. A nível 

das empresas, torna-se cada vez mais visível, a preocupação que demonstram em 

proporcionar e consolidar uma “boa” experiência profissional aos seus trabalhadores ou 

colaboradores, através de um ambiente de trabalho confortável. Existem, por exemplo, 

empresas multinacionais que oferecem comodidades aos respetivos profissionais como 

ginásios e providenciam cuidados de saúde ou horários de trabalho flexíveis, no sentido de 

promoverem um “bom” ambiente de trabalho. Contudo, estas multinacionais apenas estão a 

transformar as emoções (no seu estado natural) em mecanismos que condicionam o ser 

humano, suportados no conjunto de todas as dimensões pessoais, sociais, laborais e 

familiares numa só. Estas emoções são abordadas de uma forma superficial no sentido de 

dominarem estes conceitos humanos já mencionados, como forma de corresponder à lógica 

monetária das empresas. Esta ideologia de mercado aliado ao poder das emoções 

contamina as pedagogias da escola, sobretudo através do ensino profissional.  
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É preciso portanto, estabelecer um ponto de contacto entre o estado natural das 

emoções e o ensino do Design, nomeadamente o Design Gráfico. Apesar de estar 

diretamente conotado com um tipo de trabalho instrumentalizado, é possível remeter-se 

para uma linguagem consciente da existência pessoal (o auto-conhecimento), com especial 

atenção às variações emocionais. Esta linguagem contribui para uma visão diferente de um 

mundo cada vez mais dominado pelo capitalismo, uma visão que não se dedica às 

explorações das capacidades dos seres humanos ou às suas “qualidades” operárias, mas 

sim ao necessário equilíbrio da vida e bem estar. Todavia, como em todos os campos de 

trabalho mais objetivo, a necessidade de transpor conceitos naturais (ou biológicos) para 

uma ferramenta de ação é predominantemente uma tendência humana, e isto é visível 

neste relatório através dos saberes do Design Emocional. Mesmo assim, para uma melhor 

compreensão e domínio destes saberes considerei relevante fazer um registo aproximado 

do que é compreendido no campo do Design e das Emoções, apesar da aparente 

conotação instrumentalista associada, procurando, portanto, uma abordagem de base 

igualmente social e cultural. Apenas com acesso à sua compreensão é que é possível 

entender-se de que forma se transporta todos os conceitos abordados para a sala de aula e 

que estes sejam compreendidos tanto no âmbito da disciplina de Design como fora do 

ambiente escolar. 
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D. DIÁRIO DE BORDO - Primeiras Experiências Consideradas 
 

Neste primeiro ponto do Diário de Bordo, estarei a abordar algumas questões que 

considerei pertinentes como primeiras experiências do estágio, e que conduziram mais 

tarde para a seleção da turma apresentada. Estas notas são referentes principalmente aos 

primeiros contactos realizados no decurso do estágio. Numa segunda parte, são dedicadas 

algumas notas relativas às experiências da turma e eventuais conceitos chave. 

 

Organização diária 

 

 16.10.2018 | Entrada da Escola Secundária de Ermesinde - Verifica-se grupos de alunos 

com idades e sexo semelhante logo na entrada do recreio. É incrível como os jovens, com 

idades tão distintas cruzam-se com as suas brincadeiras mas ao mesmo tempo não se 

misturam. Denota-se a forma de brincadeira tomada pelos mais novos - um pouco “adulta”. 

Talvez devido à variedade de ciclos de ensino assimilados pela escola.  

Nesta primeira entrada nas minhas notas é visível a forma como os alunos com que 

nos cruzamos não isolam as suas características e formas de comunicação dentro e fora da 

sala de aula. Eles comunicam no recreio, estipulam regras entre si, apresentam-se e 

hierarquizam as suas relações, ou seja, uma constante adaptação social dá-se a partir do 

momento em que entram na escola. Todavia, esta forma de estar não é tão visível dentro 

das salas de aula. Mesmo as aulas de teor mais artístico ainda são representativas de um 

espaço de trabalho, mas mais descontraído e relaxado. A forma como os alunos se 

comportam com a presença de uma nova professora estagiária indica que, apesar de 

estarem num ambiente mais descontraído, que se sentiam pouco à vontade com a minha 

presença. 

19.10.2018 | Aula de Desenho 11º Ano: Alunos possuem imagens referência para o 

exercício de Retrato que vão trabalhar. Primeiramente a Professora Elisabete explora os 

diversos componentes do retrato e exemplifica através de fotocópias tiradas do Manual de 

Desenho de 11º ano. 

Como atividade pedagógica, verifica-se sempre alguns parâmetros que são 

recorrentes para a planificação e preparação da aula. Os professores procuram ter como 

primeira função uma exemplificação dos requisitos para a disciplina e as aulas expectáveis. 

Com esta exemplificação, o aluno possui um guia do exercício pedido, uma forma mais 

intuitiva de chegar ao que é solicitado. E apesar de falarmos em disciplinas de contexto 

mais expressivo, estas exemplificações ou aprendizagens estavam presentes em diversos 

tipos de ensino. Seja no ensino regular ou no ensino profissional, existe portanto um 
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“empurrão para a uniformidade, uniformidade nos objectivos, uniformidade nos conteúdos, 

uniformidade na avaliação, uniformidade nas expectativas. Claro que para os tecnocráticos 

a uniformidade é uma bênção; ela elimina as complicações — ou assim se acredita.” 

(Eisner, 2008, p8) 

Esta uniformização resulta numa forma mecânica de apresentação de aula em que 

estes professores adaptam os saberes a essa forma, reunindo o “melhor” dos dois mundos, 

os conteúdos do programa e o conhecimento base necessário. Isto, para os alunos, torna o 

exercício expectável perante este tipo de apresentação. Geralmente assentava nesta 

cronologia: 

1º fase - Historicidade / Base Visual 

2º fase - Pesquisa / Demonstração de Aplicabilidade 

3º fase - Exercitação Visual 

4º fase - Conceptualização de Projeto  

5º fase - Demonstração 

Claro está que nem todos os projetos desenvolvidos no ensino artístico expõem esta 

organização, mas em algumas disciplinas evidenciou-se este método de 

ensino-aprendizagem. 

 

O corresponder do exercício 

 

A organização demonstrada no separador anterior não se reflecte no modo como 

alguns discentes se aplicavam nos exercícios. Segue-se como exemplo a nota: 

19.10.2018 | Aula de Desenho 11º Ano: Mesmo com o enunciado do exercício de 

simplificação por nivelamento através do retrato, alguns alunos com mais dificuldade saltam 

os passos de nivelação, apenas para poderem ter o resultado final mais depressa.  

.Apesar da manifesta preocupação da professora para que os alunos 

compreendessem o solicitado, estes procuravam obter o resultado do exercício de forma 

rápida e simples. Continuados esforços meus e da Prof. Elisabete, na aula do dia 19.10, 

apenas prolongavam a constante frustração que os discentes sentiam na exploração do 

exercício. E este sentimento era visível em diversas aulas a que assisti. Os alunos estavam 

continuamente a “fugir” à proposta e quando confrontados com o resultado (de que era 

possível ver-se a execução da proposta) demonstravam-se sem vontade de continuar. 

No ensino profissional era de esperar uma “atitude” semelhante, sobretudo quando 

neste tipo de ensino se explora uma lógica de trabalho pedagógico de carácter mais 

instrumental, no sentido da aplicabilidade dos saberes a situações ou a problemas técnicos 

observados no "mundo do trabalho". No entanto, era notório como os alunos da disciplina 
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de Oficina Multimédia do 12ºAno aderiam mais às propostas quando podiam ver o objectivo 

“visual” final. 

9.11.2018 | Aula de Oficina Multimédia 12º Ano: Existe uma maior adesão à conclusão dos 

exercícios depois de uma determinada forma de apresentação de aula. Nota-se que os 

alunos tendem a terminar com mais afinco quando é exigida primeiramente a pesquisa, 

depois a manipulação do projeto, a demonstração e aprovação do professor.  

Desta forma, é notável como a organização é um fator crucial no decorrer de uma 

aula artística, especialmente quando depende das ferramentas digitais. Esta ordem também 

corresponde naturalmente às características de execução do Design, o que torna lógica a 

estrutura de aula disposta em disciplinas como Oficina Gráfica ou Oficina Multimédia.  

Porém, é também visível a constante necessidade que os alunos demonstraram no 

“aperfeiçoamento” dos seus projetos, o que corresponde a uma lógica de ensino objetivo 

presente no campo do Design Gráfico. Isto é também resultante de uma organização de 

trabalho do Design onde se procura aplicar métodos objetivos em resultado de uma 

sociedade que é cada vez mais pensada numa lógica empresarial.  

 

O Exercício pedagógico versus a Prática Profissional 

 

No dia que foi referido nas notas do diário de bordo (dia 9.11), os alunos 

encontravam-se a desenvolver um logo para o projeto Together We Can, do programa 

Erasmus+. Este logo consistia na representação da união jovem entre quatro países 

parceiros de Erasmus (Polónia, Chipre, Itália e Espanha), em conjunto com a Escola de 

Ermesinde. Para tal, alunos de toda a Escola poderiam concorrer, embora se registasse 

uma especial atenção dos alunos do Ensino Artístico. Para isto, os alunos tinham acesso a 

um briefing onde se estipulava algumas regras de aplicação do logo como, as cores 

escolhidas, as palavras-conceito e o tamanho mínimo de leitura exigido.  

Como professora estagiária, decidi primeiramente, observar os métodos de trabalho 

resultantes deste projeto durante a minha permanência na aula e realizei registos sobre 

quais os processos escolhidos para a elaboração do logo. 

9.11.2018 | Aula de Oficina Multimédia 12º Ano: Com a exemplificação dos conceitos para a 

criação do logo que faz parte do concurso pedido, vê-se uma homogeneidade na aparência 

dos trabalhos. Apesar de terem características a que têm de corresponder como as cores 

(cores das bandeiras associadas ao concurso), as palavras-conceito (Multi-culturalidade, 

juventude e pensamento livre) e o formato (um formato pronto a ser utilizado em pequena e 

grande escala), não existe uma procura de formas gráficas mais diversificadas. Para além 

disso, a pesquisa tomada por grande parte dos alunos provém directamente da secção de 
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imagens pesquisadas no google. Ou seja, os alunos colocam as mesmas palavras pedidas 

no projeto e influenciam-se nas imagens representadas. Talvez daqui parta o problema da 

semelhança entre projetos. 

Diante da tecnicidade da disciplina Oficina Multimédia, é natural o aluno procurar 

respostas visuais que se adequam às linguagens artísticas modernamente aplicadas. É 

portanto também expectável, a forma como gerações mais novas procuram obter estas 

mesmas informações, sobretudo devido às influências tecnológicas (Internet), a qual 

permite acesso a campos de saberes diversos. O facto de a pesquisa no google permitir 

visualizar imagens que respondam a palavras-chave específicas, é apenas um contorno à 

busca de conceitos e exploração de ideias. Ou seja, nesta aula em concreto, a informação 

pesquisada transformava-se em linguagem de resposta visual e questionava-se pouco 

sobre o que está verdadeiramente a ser posto em causa - a imagem. Estas imagens a que 

os alunos têm acesso permitem uma rápida visualização das linguagens simbólicas 

associadas ao conceito procurado, transformando assim o seu significado. Uma vez que os 

alunos se apoderam destas pesquisas como base de construção para os projetos, estas 

imagens-significado acabam por estreitar os sentidos de conceitos que possam vir a ser 

explorados.  

Sem um questionamento da conceção e sem a compreensão dos saberes culturais a 

que estas imagens possam vir a estar associadas, isto resume os ideais de compreensão 

dos alunos ao significado que são atribuídos valores, culturas ou ideais.  

“(...) a ideia de que um conceito não é uma entidade, mas um modo em que certos 

dados da percepção funcionam representativamente e que esse funcionamento 'mental', em 

vez de ser uma simples contemplação do mundo, é um processo altamente selectivo em 

que o organismo obtém indicações de como agir em relação ao mundo em ordem a 

satisfazer as suas necessidades ou interesses.” 

(Morris, 1994, p33) 

Ou seja, a leitura obtida pelos conceitos pesquisados na Internet, cria uma ideia 

pré-generalizada que, apesar de corresponder idealmente às linguagens símbolos 

atribuídas pela sociedade, deveriam remeter para um maior esforço conceptual por parte de 

quem desenvolve o Design. Se o trabalho do Designer Gráfico engloba uma representação 

linguística visual daquilo que um certo tipo de público-alvo pretende, então uma pesquisa na 

internet apenas irá corresponder à imagem estandardizada definida pelos  espetadores 

devido à sua linguagem signo,não incitando para novas ideias e conceitos. Transpondo 

para a pedagogia, esta estratégia de pesquisa é, mais uma vez, um reforço no transporte do 

Design Gráfico para o campo comercial, um campo marketizado .  17

17 Palavra calão muitas vezes usada em ambiente empresa como representação das forças do Marketing em 
objetos, estratégias ou significados. 
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 Por consequência, o discente remete-se puramente para a adequação “visual” 

apresentada pela pesquisa respondendo ao que o briefing indica. E como executante, o 

aluno procura fazer corresponder a sua melhor forma de expressão artística à 

representação que foi considerada como certa, exclusivamente através da Internet.  

Esta lógica meramente executiva que se atravessa num grande número de cursos 

profissionais (no âmbito dos quais se inclui o curso de Design Gráfico), parece orientar-se, 

além disso, para a expectativa tradicional do trabalho técnico de Design, no contexto do 

qual a dicotomia patrão-trabalhador está mais presente, bem como as exigências de tipo 

mais instrumental colocadas na execução dos projetos. 

Acredito porém, que a desconexão com  “mundo real do trabalho” faça emergir, com 

mais força, a individualidade e a expressão de cada um. O que significa que, apesar da 

correspondência direta entre os cursos profissionais e o mundo do trabalho, uma melhor 

coligação entre estes dois mundos (o laboral e a expressão), poderá preparar os jovens 

para as potenciais eventualidades que as vivências transportam. Isto porque, não somos 

seres somente direcionados para a responsabilidade do trabalho mas também para a 

experiência da vida, o autoconhecimento, a família, as nossas envolvências sociais e 

culturais. E todos estes factores contribuem para uma linguagem responsável no Design 

Gráfico e correspondente profissão.  

 

A Qualificação Escolar 

 

“Num mundo, as formas de pensar que as artes estimulam e desenvolvem são 

muito mais apropriadas para o mundo real em que vivemos, do que as caixas 

limpas, corretamente anguladas, que nós utilizamos nas nossas escolas em 

nome do melhoramento da escola.” (Eisner, 2008, p.15)  

Algumas estratégias de ensino-aprendizagem ainda  assentam na racionalidade e 

na técnica de execução, o que amplifica a necessidade de obtenção de resultados 

específicos. Estes resultados podem ser avaliados, tanto através das propostas 

desenvolvidas para os alunos, como pelos rankings a que as escolas são continuamente 

expostas, quer a nível regional ou nacional. A aprendizagem torna-se assim fugaz e de 

conexão limitada, face às verdadeiras realidades do conhecimento. (Idem, 2008) Este facto 

está manifestamente mais presente, nos anos em que as aprendizagens são aferidas por 

exames ou provas de avaliação. 

Como exemplo desta descrição, segue-se uma nota referente aos alunos do 12º ano 

do Ensino Artístico Regular, onde interrogavam a pertinência dos exercícios para os 

exames de acesso ao ensino superior, e quais os melhores métodos para os realizar 
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positivamente. Fazia também parte do registo da Professora responsável pela turma, 

demonstrar a boa execução de um trabalho exemplificativo de uma prova de exame da 

disciplina de Desenho. 

23.11.2018 | Aula de Desenho 12º Ano: É frequente os alunos com interesse em 

formação superior estarem constantemente a perguntar se o exercício que estão a realizar 

pode sair no exame, se a técnica que exploram está bem aplicada para poder ser avaliada 

positivamente, se o tipo de expressão que tem pode ou não trazer resultados positivos no 

exame.  

Esta focalização na avaliação sumativa, sobretudo na área das artes, transforma por 

completo tudo aquilo que deveria ser considerado pela educação. E quando se diz 

educação, referimo-nos ao que existe para além das competências e aptidões que o aluno 

adquire, para além da realização de um exame. Ainda assim, o sistema de ensino 

espartilha-se  em formatos de qualificação que levam estes alunos a focalizarem-se, 

exclusivamente, nas competências necessárias para o possível ingresso no ensino superior 

(pelos menos para os discentes que pretendem prosseguir estudos).  

Nesta aula em concreto, este foco levou estes alunos a disciplinarem-se para 

corresponder apenas a alguns parâmetros pedidos dentro dos contextos de avaliação. As 

suas preocupações (mais de metade da turma de Desenho) revelavam-se constantemente 

pela  dúvida relativamente  aos materiais trabalhados e enquanto não tivessem a aprovação 

em relação aos materiais, continuavam a trabalhar os exercícios deste modo, apenas para 

corresponder  ao que era solicitado e apresentado em exames dos anos anteriores. 

Consequentemente, estes alunos transportam os conceitos de desenho para uma 

supremacia ideal de práticas artísticas, instrumentalizando os vários sentidos que o 

Desenho adquire. No entanto, o desenho e o ensino do desenho implicam uma experiência 

pessoal muito além do mero cumprimento do exercício escolar. 

“Desenhar é um acto solitário. É uma conquista, que fazemos dentro do nosso 

próprio território. Ensinar o desenho acrescenta o acto de desenhar. É tornar as nossas 

conquistas pertença de outros. É deixar que os outros nos abram os seus territórios. Quem 

ensina, mais do que quem o faz, desenho, em constante necessidade de repensar o seu 

entendimento.” 

(Gonçalves, 2001, p56) 

De acordo com Luísa Gonçalves (2001) no livro Actas do Seminário organizado pela 

FPCEUP, o ato de ensinar o Desenho é ter em atenção sempre o entendimento que o 

desenho poderá ter por parte do aluno. Ter em consideração este entendimento contradiz o 

foco que se estabelece para com o sistema formal de ensino, uma vez que a sua avaliação 

pressupõe a existência de regras pré-estabelecidas nos currículos disciplinares.  
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Não obstante, as aulas de expressão visual ou artística tendem a ser mais 

reveladoras do caráter daqueles que nelas se envolvem. Existe espaço de conversa, 

alguma procura por estabelecer o contacto com o outro, o que permite uma melhor 

interação entre alunos e o professor. A procura deste espaço de conversa e a preocupação 

para com o outro é uma preocupação escolar mas que apenas é mais visível nas aulas de 

contexto artístico (Leite, s/d, p23-24). Permitir portanto uma exploração dos campos 

individuais do aluno através da abertura ao diálogo, da partilha de ideias, contribui para uma 

visão permanentemente adaptável a diversos objetivos que possam aparecer no currículo. 

São conceitos de permanência flexível, tanto para o professor como para o aluno, e que é 

contingente com as diferentes visões que possam estar em causa. Para o professor, 

geralmente, a visão cruza-se com os modos de aprendizagem em que os alunos possam 

estar envolvidos, e para os discentes é a forma como os saberes adquiridos possam ter 

significado para os seus contextos de vida. 

 

A informação como um saber 

 

É pertinente como currículos, planos de aula ou programas de unidades curriculares 

estipulam uma prioridade no saber-informação em vez do saber-experiência. De acordo 

com Jorge Larrosa Bondía, o saber da informação é um saber que não investe na 

experiência. E pelo que alguns possam pensar, a informação não equivale a sabedoria, mas 

sim à sabedoria de se “estar informado”. Ou seja, com todo o acesso à informação que 

vamos tendo por motivo das influências tecnológicas, o ser humano tem vindo a associar 

este amplo acesso à informação (e ter conhecimento dela) como uma forma de sabedoria. 

Temos portanto conhecimento (informativo) na palma das nossas mãos, mas em 

contrapartida nada nos acontece quando investigamos este conhecimento. Ao contrário da 

experiência, a informação não atua em nós e não atribui nenhum tipo de conhecimento. A 

experiência, por outro lado, permite um espaço de acontecimentos que pode transportar 

sabedoria, uma sabedoria existencial. A experiência não tem a si associada uma 

necessidade constante em atualizar formas objectivas do conhecimento. Ao contrário disso, 

é uma constante de sentidos e abordagens às diversas oportunidades de aprendizagem e 

formação que a vida nos permite. (Bondía, 2002) 

Apesar disto, os conceitos praticados em aula são sempre num registo de transporte 

de saber-informação, em vez da verdadeira experiência. E quando falamos em experiência 

num sistema escolar, estamos perante uma ideia de experiência laboral, onde a perceção 

social se liga sobretudo aos ideais de mercado de trabalho. Mais visível foi esta perceção 

quando me envolvi no estágio do ensino profissional. 
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07.12.2018 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano: Iniciação de um novo módulo. Uma aula mais 

tranquila que o habitual a nível de comportamento. Apesar dos esforços do Professor em 

apresentar materiais didáticos através do projector, os alunos continuam a não prestar 

atenção às ideias e a sentirem-se pressionados com os projetos propostos. 

Independentemente da contínua procura do Professor em adaptar os módulos às 

necessidades aparentes da turma demonstra uma tentativa de transmitir os saberes 

informação em vão.Pelo que me foi possível observar e acompanhar, os alunos sentem-se 

tão mergulhados na funcionalidade e nos aparatos tecnológicos que se encontram dentro e 

fora da sala de aula, que as possibilidades de pensar um processo de aprendizagem 

através de uma outra lógica de experiência parecem ser, na verdade, quase nulas. É 

verificável então o espelho do saber-informação no transporte de conhecimento nos 

métodos de ensino - uma ação imediata na aplicação do saber da atualidade, adaptável às 

condições favoráveis de um mercado de trabalho.  

Mas o que prevalece (apesar do seu desaparecimento cada vez mais presente) é a 

busca pela experiência e apenas esta, seja através de métodos concisos ou redundantes, 

eficazes ou ineficazes, objetivos ou subjetivos, é o que prevalece numa verdadeira 

aprendizagem. Daí, em parte, que a partir deste momento, tornou-se clara a vontade de 

querer participar mais na turma do 11º Ano do Ensino Profissional e explorar mais as 

possibilidades da experiência em contexto do ensino profissional. 
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E. DIÁRIO DE BORDO - A Turma de Oficina Gráfica 
 

Saber estar 

 

Apesar de estar continuamente a assistir a diversas aulas do Ensino Artístico, foi a 

partir do início do mês de Dezembro que decidi dedicar-me à turma do Curso Técnico de 

Design Gráfico. Só a partir do momento em que me envolvi mais nas atividades regulares 

dos alunos do 11º ano é que comecei a desenvolver uma maior ligação com estes alunos. A 

partir deste momento tornou-se visível quais as motivações próprias de cada um, os seus 

gostos pessoais, e também quais as suas zonas de conforto em relação às disciplinas e 

matérias dadas. A partilha de experiências reforçava-se em cada aula frequentada, 

experiências essas que nem sempre estavam estritamente correlacionadas com os 

conteúdos lecionados, mas cujo teor se considerava pertinente para as práticas de 

exercícios. Estes diálogos acabaram por transformar, de algum modo, a interação entre os 

elementos da turma, permitindo, posteriormente, maior sintonia na abordagem de novos 

temas, nomeadamente, no decurso da minha proposta didática.  

 

Saber estar interagindo 

 

Quando se tornou viável partilhar com os alunos que a minha proposta didática seria 

realizada com eles, estes, de forma entusiástica, apresentaram inúmeras ideias e sugestões 

para a realização dessas mesmas aulas. 

14.12.2018 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano: Cada vez perguntam mais qual será a 

actividade que irei dar na minha aula. Os alunos sentem a necessidade de partilhar os seus 

gostos, sabendo que terão uma aula “aberta” comigo. Quando decidi partilhar a ideia, o Joel 

interroga se pode trazer o relógio favorito na minha aula para eu ver. 

 Tendo já uma breve ideia do que gostaria de trabalhar com a turma de Oficina 

Gráfica, decidi partilhar de forma sucinta a actividade - um objeto escolhido pelos alunos 

como forma de apresentação. Desta forma, achei que poderia obter um retorno de ideias e 

conceitos daquilo que eles gostariam de fazer na sala de aula e tornou-se óbvia a euforia 

gerada à volta do tema. Na nota acima, apenas refiro um aluno porque foi o que decidiu de 

imediato,   qual seria o objeto ideal a trazer para a sala de aula. Outros, de igual modo, 

interrogavam constantemente qual a atividade, e qual o pretexto que viria associado ao 

objeto. Claro está que, devido à necessidade de apreciação futura por parte do Prof. 
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Orientador, considerei, na altura, não desenvolver mais sobre a minha aula, o que deixou 

em aberto qual o método de trabalho que seria realizado com eles. (Dewey, 1963) 

Contudo, esta breve partilha não só permitiu entender quais as verdadeiras 

motivações pessoais dos alunos, mas também o que estes consideram importante para a 

sua aprendizagem. Nesta mesma aula, conseguia-se observar então que, havendo abertura 

e oportunidade de escutar os alunos numa lógica de diálogo recíproco, poder-se-ia 

proporcionar, na esteira de Dewey (1963), uma melhor relação  uma melhor relação entre 

docente e discente e conduzir, posteriormente, a processos de aprendizagem mais 

significativos. 

14.12.2018 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano (continuação): Após o pedido, o Joel 

ensina-me como os relógios funcionam e que tipo de vantagens traz as diferentes 

mecânicas que existem. Apesar de não ter a ver com a aula, nota-se que este 

comportamento contagia os outros e ficam com vontade de partilharem as suas próprias 

ideias sobre o assunto. Como dirigir esta energia para os temas da aula? 

Permitir esta partilha pode, mais tarde, transformar-se em memórias. Memórias que 

muitas vezes são reflexos de ações e expressões que provêm de diversas experiências que 

marcaram a vida de cada um. (Goleman, 1997) Neste caso em concreto, escutar o aluno 

permitiu uma maior abertura ao campo do seu interesse que, apesar de em nada se cruzar 

com o módulo apresentado pelo Prof. Cooperante, permitiu partilhar ideias com significado 

do ponto de vista das aprendizagens possíveis no Design Gráfico.  

 

Uma condição emocional 

 

Frequentemente, associamos as memórias de aprendizagem a uma professora ou 

professor e à sua figura ou expressão, e muitas vezes definimos os nossos “gostos” para 

com essa disciplina conforme essa mesma figura. Isto é um facto, através do qual se 

associa a memória a formas de relação social experienciadas na sala de aula. 

14.12.2018 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano (continuação): Sérgio faz observação: “A 

professora parece que tem a nossa idade, fica a ouvir as coisas que dizemos!”  

Esta observação veio de forma natural, pois  na minha opinião, aceitar as palavras 

dos alunos como algo importante para a sala de aula são práticas pouco comuns, e era algo 

que estava no meu interesse praticar.  

A reação em questão era contagiante pois à medida que ia partilhando ideias e 

escutando os diferentes contextos, os alunos estavam sempre dispostos a participar de 

algum modo ou de outro. Esta ação é um registo que vai mais de encontro ao 

saber-experiência, e que permite portanto, um espaço de diálogo entre os interesses dos 
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alunos e a sua atividade na escola. Isto pode refletir uma forma viável de práticas 

experienciais, como por exemplo, a empatia, tal como em capítulo anterior fiz referência. 

 

Os diferentes espaços da escola sobre o saber e da experiência 

 

Ainda assim, insiste-se como prioritário, preencher todos os espaços possíveis do 

ritmo do aluno como “ferramenta” imprescindível do aprender. “Mantê-los ocupados” são 

palavras muitas vezes repetidas, mesmo quando as atividades estão completas. Como 

consequência, espera-se motivação e formas de aptidão espontâneas provenientes destes 

horários escolares cheios de “experiência legítima”. Um sistema de ilusão ao controlo do 

ritmo de aprendizagem, que por sua vez se denomina de Inclusivo. Como refere Biesta 

(2012), talvez isto seja mais uma forma de tentar fechar uma possibilidade de comunicação 

que não seja viável de todo controlar, que se transcende para além da comunicação 

normativa a que estamos acostumados em salas de aula. Ao permitir este espaço de 

diálogo na comunicação, esta abre espaços para outras condições que não são 

naturalmente exibidas no processo da aprendizagem nas escolas. Claro que uma das 

formas mais naturais de fazer este espaço seria não tornar como pertinente a avaliação 

quantitativa de um elemento e saber relacionar os diferentes pormenores subjetivos e 

sociais que fazem parte do crescimento do ser humano, à aprendizagem. (Biesta, 2012) 

Como exemplo disto, pode-se observar que, a resposta que a escola dá aos alunos 

que revelam dificuldades de aprendizagem, passa pela mesma procura de preencher os 

horários escolares destes mesmos alunos. 

4.1.2019 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano: Professor Cooperante inicia aula com especial 

atenção aos alunos que faltaram às unidades de apoio à Geometria. Indica também que 

estes apoios são formas em que os alunos podem tirar as dúvidas que possuem da 

disciplina. 

Esta intervenção, como tive oportunidade de observar neste dia, reflete um pouco a 

minha própria experiência enquanto me formava no secundário. O combate à dificuldade de 

aprendizagem realizava-se com o preenchimento do tempo dedicado à formação dos 

alunos, e por consequência, neste caso, os jovens sentem as suas capacidades exploradas 

de modo diferente dos outros como reflexo das suas limitações. Contudo, e apesar do meu 

tempo de formação no secundário ter sido já há 10 anos, verifica-se que esta estratégia, 

neste caso em concreto, pouco mudou. 

Esta necessidade de dedicar tempo aos saberes, deixa de parte, por vezes, outras 

questões que também fazem parte do crescimento de um jovem, e que não são menos 

valiosas para o seu desenvolvimento. Conceitos como a socialização, a relação e a 
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subjetivação, que estão voluntariamente associados às aprendizagens geridas nas escolas, 

mas que não são considerados como cruciais na praticidade das salas de aula. No entanto, 

as linguagens que predominam nos campos que gerem a pedagogia denominam estes 

conceitos como fatores positivos para uma boa aprendizagem, ainda que nos dias de hoje 

não sejam ativamente explorados, ou são erradamente transportados para outras formas 

objetivas de obtenção de saberes.  

Um exemplo disto é o uso da tecnologia como meio alternativo da pedagogia, 

usando-a como ferramenta de “experiência”. Mas esta forma “experiencial” apenas distancia 

mais as capacidades naturais dos alunos relativamente à aprendizagem das suas vivências 

e, posteriormente, à forma como gerem os seus próprios conceitos no âmbito do Design 

Gráfico. 

22.2.2019 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano: É enviado por email vários suportes 

representativos dos cartazes, o projeto que necessitam de desenvolver. Ao falar com o 

Alexandre, ele aponta que não está motivado para fazer o trabalho, pois tem que “copiar” o 

que o Professor enviou.  

Apesar de alguns esforços da minha parte, a forma como o Alexandre tenta trabalhar 

no projeto, é indicador da necessidade de expressão que ele procurava desenvolver, de 

forma diferenciadora. Quando chamado à atenção, o Alexandre questionava qual era a 

importância do desenvolvimento da cópia para o Design, e que prática profissional recaía na 

reprodução de um trabalho já concebido. Informar o aluno que este é o trabalho a realizar 

neste momento, apenas reforça a distância entre a aprendizagem significativa e a 

intencional da escola. Esta distância é meramente designada pela falta de coesão perante 

as interações sociais e as capacidades de elevar essas mesmas interações sociais para 

uma aprendizagem significativa.  

Dewey (1963) defendia que, tendo em consideração as experiências desejáveis ou 

expectáveis pelo professor, estas contribuiriam singularmente apenas para uma reação 

necessária dos alunos. Estar continuamente a estruturar matérias e expectar as diferentes 

reações que possam vir a ser geradas, é transformar estas matérias em formas de ensino 

desagregadas do sentido natural do ser humano.  

Ou seja, não pensar objetivamente nas particularidades do decorrer da experiências 

e adaptar as nossas reações sociais às interações é o que faz encurtar esta distância entre 

a verdadeira aprendizagem e a captação de saber. (Dewey, 1963)  

“When it is said that the objective conditions are those which are within the 

power of the educator to regulate, it is meant, of course, that his ability to 

influence directly the experience of others and thereby the education they obtain 

places upon him the duty of determining that environment which will interact with 

 



| 48 | DIÁRIO DE BORDO - A TURMA DE OFICINA GRÁFICA 

the existing capacities and needs of those taught to create a worth-while 

experience. The trouble with traditional education was not that educators took 

upon themselves the responsibility for providing an environment. The trouble 

was that they did not consider the other factor in creating an experience;(...) the 

powers and purposes of those taught.” 

(Dewey, 1963, p45) 

Claro está que esta condição de não considerar todas as capacidades (objetivas e 

subjetivas) dos alunos é amplificada na esfera do Ensino Profissional. A compartimentação 

das atividades da escola, uns a seguir aos outros, os módulos agregados, a desconexão 

entre cada material didático, fazem com que não se estabeleçam sentidos reais quando 

aplicados. Se o educador criar uma realidade de trabalho demasiado objetiva, que contrarie 

a subjetividade dos seus alunos, ou suprima e ignore a sua individualidade, isto poderá, 

quando aplicado futuramente, ser menos favorável no seu ramo profissional.  

 

O saber instrumentalizado 

 

Apenas os saberes agregados à instrumentalização é que passam de facto a 

permanecer como saber que não necessitam de colocação espacial. Tudo porque o 

desenho de um logo é um logo, a grelha de uma revista editorial é uma revista editorial, e 

nada mais é considerado pertinente para a consecução deste tipo de projetos, a não ser a 

sua ferramenta de elaboração.  

Sendo assim, onde encontramos então, os conceitos expressivos dos trabalhos 

elaborados? Se os alunos retêm mais informação a partir do momento em que a função 

desempenhada é instrumentalizada, significa que o lado conceptual e emotivo no 

envolvimento do projeto é posto em causa. E não é apenas devido à compartimentação e à 

pouca adaptação escolar dos saberes agregados ao Design, mas sim, também, devido à 

pouca sensibilidade face à interação social e narrativa entre os elementos da turma e de 

diálogo com o professor. 

Por consequência, estas técnicas pedagógicas refugiam-se em funções 

instrumentalizadas como vertente moderna ou consequência da evolução tecnológica, o 

que apenas faz sobressair a realidade que Jorge Larrosa (2002) refere nas suas notas 

sobre a experiência, um saber-informação mascarado pelas tendências tecnológicas. Com 

efeito, podemos observar esta realidade através da nota de estágio a seguir. 

25.2.2019 | Aula de Oficina Gráfica 11º Ano: Aula de desenvolvimento do evento para 

Carnaval. Como aula experimental, alguns alunos trabalham em grupo e estão 

constantemente a pedir intervenção para acompanhamento dos projectos. Alguns pedem 
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para vê-los a trabalhar, mesmo quando já dominam o programa ou o tema, apreciando a 

“vigia”. Outros aproveitam-se para fazerem perguntas que mais têm a ver com os gostos 

pessoais, desafiando a posição “natural” do professor que estão acostumados. Geralmente 

estas observações são sempre feitas com a demonstração de vídeos e de imagens através 

dos telemóveis. 

Para além do saber-informação refletido nesta última nota, é possível também 

visualizar a necessidade da informação que Flusser (2010, in Cunha, s/d) considera estar 

em modos de moldar as condições naturais do ser humano.  

Cunha, com o seu estudo na área do Design concebido à imagem de Flusser,  

define que: 

“um novo tipo de homem informático que se move no meio de imagens técnicas 

que, em vez de lhe permitirem interpretar o mundo, antes programam com 

detalhe crescente a trajectória tanto de coisas como de pessoas, num processo 

no qual o ser humano verdadeiro é cada vez menos visto e achado.” 

(Cunha, N/E, p1-2) 

Ou seja, este mundo tecnológico a que os alunos têm acesso nas suas aulas, 

transforma os seus sentidos culturais em formas de comunicação naturais das suas 

realidades. Aquilo a que acedem tecnologicamente faz cada vez mais parte do seu meio e 

das suas vivências em comum.  

Todavia, aquela nota registada em cima mostra que os alunos procuravam assim, 

mostrar as suas aptidões que muitas vezes não fazem sentido na vida escolar, mas que 

demonstram algum know-how em áreas que são adquiridas geralmente nos ambientes 

sociais. Neste caso em concreto, os alunos que mostravam imagens nos telemóveis, 

procuravam demonstrar os seus gostos da cultura da internet e que, no seu entender, 

fariam sentido para a construção de um vídeo amador de teor cómico (tendo em vista a sua 

apresentação na festa de Carnaval da escola). Este vídeo, com a sobreposição de voz 

narrada por uma aluna da turma, mostrava de algum modo, a forma natural como os alunos 

adaptam esta cultura da internet a um projeto lúdico, apesar de não ser idealmente 

referente do que a escola considerava pertinente para apresentar o Carnaval. 

Subentendia-se, assim, que estes alunos procuravam obter algum reconhecimento pela 

minha parte, sobretudo devido à pouca diferença de idades entre mim e os alunos, e a 

cultura visualmente partilhada.  

Contudo, esta aula permitiu demonstrar-lhes a falta de adaptação dos materiais 

selecionados para o domínio escolar, embora os alunos os tivessem considerado 

pertinentes. Neste contexto, alguns discentes compreenderam que, apesar da minha 

primeira aprovação relativamente a algumas das ideias expostas, a sua aplicação numa 
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apresentação de Carnaval não era viável nem contribuía para que todos os futuros 

espectadores pudessem entender a mensagem. Esta aula ajustou-se assim a um objetivo: 

compreender como é importante o estudo e análise de um público-alvo para a conceção de 

um projeto de Design.  
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F. A PROPOSTA DIDÁTICA 
 

a. Introdução 

 

Como introdução à proposta didática, inicia-se o desenvolvimento da proposta 

didática e todos os temas e valores considerados para a sua realização. Como parte 

introdutória, são apresentados, primeiramente alguns factores que conduziram à idealização 

da proposta didática e quais os seus elementos mais importantes. 

 

Considerações do diário de bordo para o plano didático 

 

Ao tomar esta experiência de observação e também de formação dentro das várias 

aulas de estágio, a turma do 11º ano do Curso de Design Gráfico definiu em grande 

parte as questões pertinentes que decidi encontrar no Design e na sua forma pedagógica. 

Devido às qualidades que considerei determinantes neste contexto educativo, estes 

alunos demonstravam aptidões emocionais e qualidades de relação social que, para mim, 

iriam contribuir positivamente para um desenho de proposta baseado na interação e 

narrativa. Posteriormente, o interesse que a turma manifestou pelas minhas intenções 

pedagógicas, associado à forma como eu procurava escutá-los, foi igualmente um fator que 

ajudou e determinou a minha opção. O facto desta turma ser do ensino profissional e 

possuir características muito próprias, tornou-se numa resposta ao levantamento de 

problemáticas que têm vindo a ser questionadas no decurso do Mestrado. A turma acabou 

por revelar uma relação perfeita entre o Design Emocional e as características profissionais 

do mesmo. 

Assim sendo, a prática de uma proposta didática tornou-se num processo em 

formato de narrativa “livre”, com busca de saberes que geralmente não são captados pelo 

formato tradicional de aula, trazendo sobretudo o peso emocional, não descurando, 

obviamente, as características pedagógicas que pudessem ser contidas na área do Design 

Gráfico e também as noções semiológicas necessárias para a concepção de aulas. 

 

Primeiros Esboços 

 

Conhecendo já a composição da turma e a unidade curricular, decidi primeiramente, 

procurar os fundamentos necessários que pudessem correlacionar as práticas emocionais e 

narrativas que pretendia trabalhar. Neste sentido, decidi analisar novamente o programa da 

disciplina de Oficina Gráfica e estudar os diferentes parâmetros que pudessem vir a ser 
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abordados dentro do contexto do Design Emocional e a sua narrativa. Sendo assim, as 

finalidades que mais se identificam, no processo da proposta didática relacionam-se com: 

“A tomada de consciência do desenvolvimento das Artes Gráficas, desde o seu 

aparecimento até às tecnologias em uso nos nossos dias;” 

“A identificação da linguagem característica em artes gráficas;” 

“O conhecimento das diferentes tecnologias, materiais e equipamentos;” 

“O desenvolvimento de capacidades de trabalho em equipa;” 

(Ribeiro, 2006/2007, p2) 

Tendo como primária funcionalidade da disciplina a “possibilidade de diversificar 

saberes e aprendizagens”, e a “sua adaptação ao meio laboral e socioeconómico”  

(Idem, p3), é relevante que as aprendizagens dos alunos sejam complementadas 

não apenas com as práticas diárias das ferramentas digitais, mas também com os riscos, 

“habitats” e condições laborais que possam vir a experienciar.  

“Torna-se necessário, por isso, implementar metodologias através de 

actividades que incidam sobre a aplicação prática e contextualizada dos 

conteúdos, a pesquisa e a resolução de problemas. Neste sentido, as aulas 

deverão privilegiar a participação dos alunos em projetos, em produção de 

obras, na resolução de problemas e de exercícios que simulem a realidade das 

empresas e instituições ou que abordem temas de outras áreas disciplinares.” 

(Idem, p4) 

Para realçar os conceitos de narrativa e as emoções no desenvolvimento da 

proposta didática achei por bem, uma apresentação dos vários elementos da turma a partir 

de um objeto. Um objeto que fosse representativo do próprio aluno e também que fosse ao 

encontro das características emocionais que poderiam realçar através do diálogo de 

apresentação. 

Considerei então que, através da escolha do objeto, poderiam ser trabalhadas as 

dimensões associadas à Semiologia (UFCD escolhida), o Design Gráfico (com as 

contribuições expressivo-técnicas) e o Design Emocional, com um contexto de narrativa 

agregado.  

Esta forma de apresentação do objeto permitiria deslocar a atenção natural 

provocada pela narração de uma história (o contar da história do aluno) e focalizar num 

objeto. Assim, para além deste desvio da atenção do sujeito principal, este objeto seria 

como uma ferramenta que permitisse atribuir condições emocionais que podiam vir a ser 

trabalhadas pelo aluno e conectá-las ao mundo do Design Gráfico. 
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O Objeto  

 

Devido à contextualização necessária relativamente ao módulo de Semiologia, a 

utilização de um objeto como apresentação é, primeiramente, um exercício de adaptação 

linguístico-cultural sobre um objeto físico, com a atribuição simbólica por parte da 

interpretação dada pelo aluno. Sendo assim, o discente, através da escolha do objeto, tem 

que primeiramente entender quais são os atributos que se relacionam com a sua escolha, e 

que significados estão associados a essa mesma escolha. É portanto um exercício onde 

relaciona a partilha de conceitos explorados no objeto e com as linguagens do aluno, tendo 

este a liberdade de escolher qualquer atributo proveniente do objeto. 

Assim, com a ideia de associação ao objeto, o aluno procura no seu ambiente social 

um material que reforçe as características que considera importantes trazer para a 

apresentação e deste modo praticar uma visão de signos e atribuição de significados. A 

procura do objeto num habitat mais confortável,  sem a pressão da suposta avaliação 

proveniente da sala de aula, promove oportunidades para o aluno estabelecer conceitos, 

individualmente, sem a influência dos colegas ou do professor. Deste modo, o objeto 

conceptualiza uma ideia geral representativa de um aluno podendo, mais tarde, ser 

trabalhado e corresponder à objectividade da disciplina e do módulo. 

 

Semiologia no Objeto - Uma busca de significados 

 

Ricardo Jorge (2013) na sua tese de Branding Digital descreve muito sucintamente 

quais os atributos da Semiologia relativamente às características do Design Gráfico. Afirma 

que a semiologia, ao contrário daquilo que vivenciamos, não é apenas a leitura de signos e 

os seus significados, mas sim uma cultura enraizada e experienciada por todos nós. A 

capacidade que temos de adquirir uma linguagem universal na tradução dos signos é 

sobretudo um envolvimento na cultura social e as possíveis interpretações que adquirimos 

ao longo da vida. (Ribeiro, 2013, p31-39) 

Neste caso, o Design Gráfico tem como finalidade tratar estas mesmas linguagens 

interpretadas pelas pessoas e dirigi-las para um sentido mais gráfico, o que, com 

frequência, se encontra já enraizado, inconscientemente, nas diversas formas de 

comunicação. Devido à evolução gráfica proveniente do Design e a sua influência no 

crescer de uma sociedade, estas formas de comunicação trazem sobretudo uma panóplia 

de linguagens signo que já não necessitamos de aprender. A forma como a nossa cultura 

nos traz sistematicamente as diversas imagens ao nosso olho e transforma um simples 

objeto em linguagem signo, é constante. (Idem, p40-49) Um exemplo simples do que foi 
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referido está demonstrado, a seguir, numa imagem representativa. Ao verificar esta 

imagem, vemos do lado esquerdo um desenho realista do coração humano, e do lado 

direito o exemplo de uma linguagem signo do coração. Claro está que, para propósitos de 

sensibilidade, não coloquei uma imagem verdadeira do coração humano, mas podemos ver 

que a nível representativo, o coração signo não possui qualquer tipo de biologia associada 

ao coração humano. Esta imagem demonstra que todos nós captamos linguagens 

signo(Semiologia), até mesmo quando ainda somos crianças, são-nos atribuídas de formas 

diversas, na sociedade, estas compreensões gráficas que vão para além da leitura inicial de 

uma imagem. 

 
Imagem 01 - Desenhos realizados para a representação de uma linguagem-signo. A imagem da 

esquerda provém da stockphotos e a imagem da direita é desenvolvimento próprio. 

 

Como afirma Barthes (1964), esta leitura signo que obtemos através das imagens é 

apenas uma característica conceitual que nada pode ter a ver com o formato físico daquilo 

que representa. Significa então que “a natureza do significado deu lugar a discussões 

sobretudo referentes a seu grau de "realidade"; todas concordam, entretanto, quanto a 

insistir no fato de que o significado não é uma "coisa", mas uma representação psíquica da 

"coisa";” (Barthes,1964, p46) 

Com esta leitura, é possível relacionar a potencialidade de proporcionar a escolha 

de um objeto ao aluno, e este descodificar quais as linguagens e conceitos que levanta ou 

infere desse mesmo objeto. Desta forma, o aluno contribui coletivamente com contextos de 

semiologia e as contribuições gráficas que possam vir a ser agregadas a estas. Mas para 

isso, é necessário compreender quais são os elementos mais próximos do campo do 

Design Gráfico a que possam ser extraídos conhecimentos de Semiologia.  
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Semiologia e Design Gráfico -  O Branding 

 

O elemento gráfico que mais se atribui às ciências da semiologia é o 

desenvolvimento de uma marca ou logo. “Desenhar uma marca é dar forma visível a uma 

ideia, que é dessa forma anunciada. É expressar essa ideia graficamente em papel ou 

noutros tipos de suporte” (Costa, 2011, p.131). Ou seja, quando um designer desenvolve 

uma marca, este está a criar uma linguagem visual que represente os vários significados 

atribuídos a uma empresa ou produto - uma forma de marcar atributos a um conjunto de 

comunicações estruturadas como pertinentes para a sua representação.  

A palavra marca é pouco utilizada no âmbito do Design Gráfico e geralmente é mais 

referenciada nos termos de Branding. A palavra brand, em inglês, significa marca 

representada através de uma palavra, símbolo, logo ou ícone. Logo, branding é a ação de 

tornar a marca visível, seja por objeto, serviço ou comportamento. Existem empresas onde 

o seu branding não é apenas a comunicação visual de um logo, mas sim é trabalhado um 

conjunto de serviços que se conjugam com os significados que estas empresas procuram. 

Quando visitamos uma grande marca comercial e as suas estruturas, todo o serviço de 

comunicação e marketing é pensado de forma a que o produto final seja equiparado ao 

funcionamento interno e externo da empresa. Processos como o diálogo com o consumidor, 

a organização de uma loja, o editorial trabalhado nos catálogos, tudo isto são formas de 

comunicação trabalhadas pelo branding.  

“Atualmente, com o culto pela imagem em função também do consumismo existente, 

é possível verificar a necessidade de criar signos gráficos para tudo. Cada vez mais 

instituições, regiões, e até mesmo países, por exemplo, usam esta forma de representação 

para expressar as suas culturas e etnografias como forma de divulgação e promoção.” 

(Ribeiro, 2013, p41) 

De acordo com esta citação, é de compreender quais os pretextos necessários para 

os alunos desenvolverem linguagens semiológicas de acordo com as suas próprias 

ideologias de Design. Vejamos, por exemplo, a imagem que se segue. Esta demonstra que, 

apesar de existirem imagens signo representativas de conceitos já desenvolvidos, o 

branding tem o poder de adaptar-se a estes conceitos e transformá-los de forma gráfica, 

adquirindo assim um teor mais próprio e personalizado de simbologias já facilmente 

identificativas. 
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Imagem 02 - Desenhos realizados para a representação de uma linguagem-signo e a potencialidade da 

adaptação do Branding. A imagem da esquerda provém da stockphotos, a imagem do centro é desenvolvimento 

próprio e a do lado direito uma interpretação pessoal da imagem da direita. 
Torna-se assim pertinente aliar o conceito de branding a uma lógica mais pessoal, 

ou seja, o desenvolvimento de um branding pessoal. Este tipo de branding, em coligação 

com o desencadear de saberes suscitados pelo objeto escolhido pelo aluno, podem gerar 

conceitos de formação em coerência com algumas das finalidades apontadas para o curso 

profissional de Design Gráfico, tal como atrás já fiz referência. É pois imprescindível a 

pedagogia de um fator importante na profissionalização do Design Gráfico - a criação de um 

branding pessoal que represente visualmente os atributos dos alunos em causa.  

 

A Narrativa como processo de criação do Branding Pessoal 

 

“Questioning is one of the most effective ways of unlocking memories and generating 

ideas. The questions may come from oneself, working independently, or from others in 

set collaborative exercises. Self-questioning works well for the reflective person engage 

in interpreting and crafting incidents and facts that have already come to mind or are 

included in rough notes or first drafts. Questioning by others is immensely stimulating 

and highly productive in eliciting information that may even surprise the writer.”  

(Butler e Bentley,1997, p28) 

Como descrevem Butler e Bentley, questionarmo-nos ajuda a situar e até a 

reinterpretar ocasiões, neste caso, experiências e estratégias para a criação de uma 

proposta didática. E é dentro desta linha de pensamento que se torna primordial a 

elaboração de conceitos que desenvolvam esta actividade de partilha mas também 

proporcione um espaço de auto-conhecimento e de exploração de valores. 

Esta perceção dos poderes do questionamento é que leva a uma maior 

compreensão dos temas agregados à narrativa, sobretudo no campo do Design Gráfico. 
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Através do diálogo aprendi quais os motivos e interesses que estavam enquadrados 

na turma e fiz uma adaptação de assuntos e temáticas de discussão que se conjugavam 

com esses mesmos interesses (tal como o design, se adapta às necessidades sociais e 

culturais). Foi desta forma, através das conversas com alguns alunos, a partilha, diálogo e o 

conhecimento da expressão gráfica que os discentes têm, que se abriram horizontes de 

compreensão entre o mundo real (experiência) e o consciente (humano). Ou seja, uma 

narrativa que pode depender das capacidades de comunicação de cada aluno, e que faz 

perdurar o contar de uma história à imagem do narrador, neste caso, o discente. Torna-se 

portanto, numa técnica de ensino baseada no diálogo e também na perceção de um tempo 

e espaço que, apesar de se fixar em pequenos narradores como os alunos, têm a potência 

de alastrar e ganhar sentidos identificadores. Claro está que estes narradores deverão ter 

um tema em comum,  suficientemente vasto para poder cada elemento contribuir mas 

também enlaçar as suas histórias para estipular um fio condutor de histórias. 

Dentro da perspectiva de Ricoeur, a partilha de um espaço onde diversos narradores 

se encontram, estabelece um “espaço propriamente humano.” Este espaço humano é uma 

coligação temporal entre “espaço geométrico”, “espaço vivido”, que apenas os humanos 

têm capacidade de pensar e de gerir. Apesar de tudo,  esta capacidade que menciono, com 

o cruzamento das ideias dos discentes, com a apresentação do objeto, com as noções 

gráficas de cada um, cria desavenças. Estas desavenças, como defende Ricoeur, são a 

verdadeira causa para uma narrativa, pois entrelaçam-se conceitos de espaço dinâmicos e 

experienciados pelos narradores e também o conceito prático de transmitir uma ideia que 

teria que fazer sentido para quem está a escutar a narração, desafiando os tais elementos 

temporais de “espaço vivido” e “espaço geométrico”. E é assim que, “em relação ao tempo, 

apenas nesse ponto de ruptura e de sutura se encontrará um “terceiro espaço”, o espaço de 

vida onde uma vida pode ter lugar.” (Umbelino, 2011,p146-151) 

Com isto em mente, é daqui que parte a ideia de uma partilha de saberes aliada ao 

diálogo e à pertinência de uma apresentação através do objeto na proposta didática. Com o 

design gráfico e a semiologia conjugadas nestes saberes, tornaram-se pertinentes as 

mediações narrativas que mais tarde transportaram os conceitos necessários para um maior 

entendimento do design e do branding pessoal. Uma visão temporal e espacial das 

narrações dos alunos idealizam este mesmo terceiro espaço que ajuda na compreensão do 

que é necessário para a criação do branding pessoal.  Esta compreensão irá para além da 

designação de uma boa cultura visual, não enraizada na política ou economia social, mas 

sim nos próprios conceitos das que fazem parte das culturas dos alunos e das suas 

experiências pessoais e sociais. (Flusser, 2010) 
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b. Mapas Conceptuais 

 

Neste ponto estão apresentados os diversos diagramas desenvolvidos para a 

organização e esquematização dos temas e das problemáticas levantadas para a criação 

da proposta didática. Devido à minha área de eleição, estes diagramas ajudaram a 

compreender quais os fatores mais ou menos importantes, e esquematizar a linha de 

pensamento que surgia quando debruçada sobre o desenvolvimento da proposta de 

trabalho. De seguida, estão colocados alguns temas centrais considerados pertinentes e 

qual o diagrama desenhado para esses mesmos temas. 

 

Diagrama do Aluno 

 

Para o desenvolvimento de uma proposta didática, decidi primeiramente 

esquematizar quais os parâmetros concretizadores envolvidos nos temas deste relatório e a 

sua aplicabilidade dentro da compreensão do aluno. Tendo como primeira preocupação o 

seu envolvimento, decidi desenhar um diagrama que me ajudasse a entender quais os 

atributos que deveriam ser mais ou menos considerados. (De seguida apresento o 

diagrama.) 

 
Imagem 03 - Diagrama visual do meu entendimento da percepção do aluno. 

Tendo em vista os saberes da formação de Design Gráfico, podemos verificar 

visualmente como organizei este diagrama para uma melhor condução de todos os 

elementos precisos para a proposta didática. Através do diagrama em questão, consigo 

transpor de forma crescente o design, as emoções e as diversas percepções humanas 
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possíveis inscritas na apresentação do objeto pessoal e as suas envolvências para a 

realização de um trabalho gráfico. O objeto pessoal transforma um sentido de gosto em 

forma física e facilmente reconhecível, tanto através dos próprios que o escolhem como por 

quem poderá ter acesso visual a ele. Isto significa que, apesar de ser o aluno a escolher o 

seu próprio objeto pessoal, este obterá, através da disciplina, uma compreensão maior 

daquilo que o próprio Design tem como base, uma captação da interpretação visual (Design 

proposto) através da realidade material (o objeto).  

Podemos transpor este cronograma para a teoria de Freud onde compara o 

consciente e inconsciente do nosso cérebro a um iceberg. As percepções são a ponta do 

iceberg onde é visível a compreensão consciente entre nós e a percepção do que nos 

rodeia , enquanto o design (na sua vertente mais artística) e as emoções ficam submersas 

na outra ponta do iceberg, invisíveis a possíveis interpretações. Através do processo de 

narrativa, este ciclo é invertido, passamos a exteriorizar o nosso “Eu” e todas as suas 

experiências e condições que formaram (intelectualmente e subjetivamente).  

 

Mapa Conceptual do Plano Didático 

 

O mapa conceptual que se segue serviu sobretudo para estabelecer as ligações 

menos abordadas pelas aprendizagens obtidas na proposta de formação em Semiologia 

(Branding Pessoal), nomeadamente contextos técnico gráficos e a linguagem gráfica 

consciente. Devido à forte ligação existente com o programa, decidi através de diagramas 

mentais estabelecer estas mesmas ligações, para além das dimensões já faladas 

anteriormente, como o Design Emocional e a Experiência. 

Para o primeiro diagrama mental, procurei as motivações próprias dos alunos, e 

transformá-las em experiências significativas e que, ao mesmo tempo, pudessem explorar o 

enriquecimento curricular. Este enriquecimento curricular provém das técnicas de 

aprendizagem abordadas pelo Professor da disciplina, do modo de trabalho ético explorado 

(currículo oculto) e da linha de estrutura procurada. 

Para isso, foram criados dois universos pedagógicos para o processo da proposta - 

os valores teóricos e os práticos. Dentros dos valores teóricos, em conjugação com o 

módulo praticado e o programa da disciplina, sobressaem os conhecimentos técnicos 

gráficos e de impressão. Nos valores práticos, o que procurei evidenciar foi o 

desenvolvimento de linguagem gráfica consciente. A união destes valores, através da 

experiência partilhada (diálogo) e o currículo oculto (valores preexistentes socialmente) 

inscreveram-se no conceito de narrativa, o que, por sua vez, poderia conduzir a uma 

aprendizagem significativa. Segue-se o diagrama mental representativo deste pensamento. 
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Imagem 04 - Primeiro pensamento estruturado para o desenvolvimento da proposta didática. 

 

A procura de uma narrativa através das experiências e valores de cada aluno leva à 

conclusão de uma aprendizagem significativa, contudo, iria fechar o circuito da formação. 

Ou seja, este modo é praticável em termos de apresentação de uma primeira aula ou uma 

aula de diagnóstico de aprendizagens, mas para uma prática de longa duração não seria 

vantajoso, para além de que a aprendizagem poderia ser mais de contexto individual, sendo 

o oposto do pretendido através da narrativa. Tornou-se óbvio que o contexto desta 

aprendizagem poderia ser abordado de forma a reverter mais ações dos jovens, através, 

por exemplo, da interação narrativa entre colegas e posteriormente a sua aplicabilidade 

prática. É, por esta razão, que me sinto compelida a criar um novo mapa conceptual para 

estruturar a proposta didática e os saberes e aprendizagens que lhe estão associados. Nos 
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elementos agregados aos dois grupos de saberes (teórico e o prático) não estavam 

incluídos os diversos fatores que fazem gerir a proposta didática como as emoções, o 

design, a ética e a experiência. 

Tendo em conta a seleção do material (o módulo de Semiologia) e a disciplina, sabia 

através da observação do estágio, quais os módulos estavam a ser lecionados antes da 

minha proposta didática. Tendo acesso aos saberes mobilizados anteriormente, torna-se 

pertinente conduzir esses mesmos saberes (especialmente os técnicos) de forma a 

reintroduzir a exercitação digital com a aprendizagem de novos saberes como a linguagem 

signo, o design gráfico e o branding. Na página a seguir apresento o segundo diagrama 

mental. 

Daqui, parti então para um novo desenho mental, com os mesmos grupos de 

saberes (teoria e a prática) mas que se mobilizam de forma diferente. Na teoria, estão 

fundamentalmente a “experiência adquirida pelos módulos anteriores” e na prática 

encontra-se o “auto-conhecimento e a partilha da experiência”. Em conjunto, estes 

estabelecem, à priori, uma narrativa, o que define em grande parte o percurso para uma 

aprendizagem significativa. 

Claro está que estes diagramas estabelecem sobretudo uma organização pessoal 

daquilo que se considera formação baseada em diversos conteúdos na Semiologia e na 

disciplina de Oficina Gráfica. A principal função é pois a adequação destas aprendizagens 

para com o Design Gráfico, para posteriormente fazerem sentido como um todo para a 

experiência do curso no contexto do ensino profissional. 
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Imagem 05 - Segundo pensamento estruturado para o desenvolvimento da proposta didática. 

 

Constrangimentos 

 

Como podemos observar através do mapa conceptual e também dos diversos temas 

trabalhados na introdução da proposta, é visível o constrangimento quando associamos 

formação a um contexto de profissionalização. Isto quer dizer que, apesar da formação ser 

conduzida para uma maior compreensão prática e reprodutiva daquilo que é fundamental no 

mundo do trabalho, estes aspetos entram em conflito quando se procura estabelecer 

aprendizagens que não se baseiam puramente na instrução do Design. É neste meio que, 

através do manuseamento das áreas mais subjetivas dentro do Design Gráfico como as 

emoções, e a narrativa a que o Design tem acesso, que podemos transpor conceitos 

essenciais à formação de um Design Gráfico ético laboral e não reprodutivo à imagem de 
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uma sociedade consumista. Sendo assim, sem esquecer a vertente empresarial, estabeleço 

algumas prioridades nos saberes aplicados, com vista a uma formação alternativa àquela 

que muitos alunos do Ensino Profissional ainda não experienciaram. 

 

c. Esquematização 

 

Na esquematização encontra-se a organização estipulada para a consecução da 

proposta didática. Esta esquematização foi feita em conjunto com o Prof. Pedro Casal, de 

forma a enquadrar todos os elementos importantes na experiência de formação 

proporcionada através do módulo. 

Sabendo que estava a ser organizado um momento de ação, esta esquematização 

serviria de ferramenta para a estruturação de aula, e com a ajuda do Prof. Pedro Casal, foi 

possível desenvolver uma maior atenção na forma das ações conduzidas e posteriormente, 

numa melhor gestão “funcional” necessária para a preparação de aulas. Esta ajuda fez com 

que a esquematização não tivesse um contributo de controlo e manipulação de aula, mas 

sim uma estratégia objetiva para o processo de ensino procurado. Características como as 

técnicas, o tempo necessário, os objetivos de aprendizagem e os recursos necessários 

foram sendo definidos para a implementação desta mesma proposta. 

 

Organização da Proposta Didática 

 

Através da estrutura de um plano de aula mais objetivo, procuro estabelecer uma 

linguagem pedagógica relacionada com o tema da Semiologia e as suas associações à 

disciplina em causa. Devido aos parâmetros de ensino exigidos pela lógica de qualificação 

inerente ao ensino profissional, tornou-se mais adequado este tipo de linguagem praticada 

para leitura da proposta.  

Com isto, decidi então dividir o desenho do plano em três secções: a objetivação, a 

cronologia e a exemplificação. A objetivação, tal como o nome indica, destina-se para os 

objetivos trabalhados na UFCD: Semiologia, em conjunto com o Branding Pessoal que 

exploro. Encontra-se subdividido em 7 itens: 

- CONTEÚDOS  

- COMPETÊNCIAS  

- ATIVIDADES 

- RECURSOS 

- AVALIAÇÃO 

- SUMÁRIO 
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- MATERIAL DE APOIO 

Dentro dos CONTEÚDOS encontram-se os os temas constantes do módulo de 

Semiologia que já foram apresentados na página 21 deste relatório. Nas COMPETÊNCIAS 

encontram-se também os objetivos estabelecidos pelo módulo e podem ser revistos na 

página 21. As ATIVIDADES são as diferentes actividades que procurei desenvolver e a sua 

tipologia, relacionando sempre a formação em Semiologia com o contexto do Design 

Gráfico. Dentro dos RECURSOS foram estipulados os materiais utilizados para 

apresentação e consecução da aula, nomeadamente o objeto escolhido pelo aluno. Para a 

AVALIAÇÃO foi designada a tipologia da avaliação escolhida. Em termos práticos é 

imprescindível uma avaliação formativa, pois a dimensão da sala de aula iria adaptar-se, 

pelo menos num primeiro processo às necessidades dos alunos. Dentro do SUMÁRIO 

segue-se o registo a ser feito na plataforma escolar para âmbitos burocráticos, neste caso, 

na plataforma INOVAR . Por fim, o MATERIAL DE APOIO, o qual, sumariamente, refere-se 18

às pesquisas, guias e informações que possam servir para a unidade didática na sua 

globalidade. 

Desta forma, coloquei como primeira página, estes mesmos elementos, com o intuito 

de descrever mais objetivamente o fundamento da UFCD em conjunto com a tipologia de 

formação adequada ao Design Gráfico. Numa segunda página, segue-se a organização de 

aulas, tendo como indicador títulos de concepção e os tempos associados. Sendo assim, o 

esquema da proposta didática encontra-se, então, dividido pelas quatro fases de formação 

previstas, cada uma, com um título associado, o tempo previsto dedicado e também uma 

breve descrição e exemplificação de cada tipo de formação. A seguir apresento mais 

aprofundadamente os métodos estratégicos escolhidos e a organização implementada. 

 

Estrutura de Formação das Aulas 

 

Para a estrutura das diferentes fases de formação propostas, decidi, consoante os 

horários disponíveis pela disciplina de Oficina Gráfica, desenvolver quatro tipologias de 

formação: 

- 1º: NARRATIVA 

- 2º: NARRATIVA VISUAL - BRANDING PESSOAL 

- 3º:  PROJETO 

- 4º:  APRESENTAÇÃO 

Cada uma destas tipologias apresenta-se de forma a compreender as diversas fases 

desenvolvidas para a proposta didática.  

18 Uma plataforma digital cuja principal função é organizar a gestão pedagógica e administrativa das escolas. 
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Sendo assim, a primeira parte NARRATIVA, ficou destinada para a área de 

apresentação dos objetos escolhidos pelos alunos (inclusive o meu como mediação do 

projeto), mobilizando conceitos de semiologia e de linguagem signo. Aqui os alunos fariam 

uma primeira compreensão daquilo que trouxeram e um registo sobre o que pode contribuir 

o objeto num sentido semiológico. Através da apresentação em conjunto com a turma, 

decidi colocar uma especial atenção para a prática do diálogo que podia estar associada 

aos objetos escolhidos. Considerei também pertinente como introdução de saberes na aula, 

incluir o meu próprio branding pessoal como exemplificação do trabalho seguido. Esta 

apresentação seguiu sob a forma de forma powerpoint, funcionando como exercício 

exemplo para possíveis trabalhos que poderiam resultar das minhas aulas. Sendo assim, 

atribui 90 minutos para a exploração desta primeira parte. 

Na segunda parte, a NARRATIVA VISUAL - BRANDING PESSOAL, ficou estipulado 

um levantamento dos conceitos trazidos através do diálogo e que permitisse uma execução 

de esboços ou pesquisa de ideias, de acordo com o conceito. Perante isto, o importante 

para esta fase era o aluno procurar palavras-chave que pudessem fundamentar o registo 

gráfico ou uma forma visual que representasse as linguagens signo levantadas. Para esta 

fase ficou estipulado mais 90 minutos. 

Para a terceira parte,com incidência na condução do PROJETO, decidi fixar mais 

tempo de aula (270 minutos) para permitir um maior espaço na execução e de 

acompanhamento. Ou seja, nesta parte, o aluno teria um tempo mais alargado para pensar 

e projetar o seu trabalho, em conjunto com a professora estagiária e desenvolvê-lo 

digitalmente. 

Para a última parte, a APRESENTAÇÃO, decidi colocar um espaço de 

apresentação, caso os alunos se sentissem para tal, que permitisse também receberem 

feedback por parte de outros colegas, envolvendo assim a turma no âmbito do projeto do 

aluno. Para esta última parte, decidi finalizar com mais 90 minutos, concluindo assim a 10,5 

horas (7 tempos escolares), permanecendo ainda 14,5 horas estipuladas para a unidade de 

Semiologia, sendo estas lecionadas posteriormente pelo Prof.Pedro. 

Nos anexos está também integrado o formato final da proposta didática entregue, 

denominada de Planeamento de Aula. 

 

Apresentação da Narração de Aula 

 

De seguida apresento a narração da primeira aula dada à Turma do 11º Ano. 

Juntamente com algumas notas minhas, apresento assim, alguns pensamentos registados 

após a aula dada (principalmente durante o intervalo) e ações tomadas pela minha parte e 
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também pelos alunos. Após esta apresentação, com a narração foi possível refletir sobre 

todo o acontecimento e possíveis aspectos a ter em consideração após as aulas no seu 

total. 

 

d. A Narração de Aula 

 

19 de Março de 2019, a disciplina de Oficina Gráfica inicia às 14:25, mas a 

preparação da aula leva-me à minha presença por volta da 13:00. São verificados vários 

pormenores que, a cabo da experiência profissional e com o tempo, não serão certamente 

tão causadores de ansiedade. Verifica-se computadores, a disposição das mesas e a 

apresentação powerpoint que será dada. Neste momento falta apenas uma coisa, o rebuliço 

dos alunos. Enquanto aguardo na sala dos computadores, verifico incansavelmente as 

horas. Tenho também a responsabilidade de conduzir o Professor Orientador da entrada da 

escola à sala responsável. Depois dos cumprimentos comuns, dá-se de seguida o toque. 

Apesar de não o ouvir, sabe-se pelo comportamentos dos jovens ao entrarem pelo bloco. 

Neste momento aguardo pela entrada dos meus alunos à beira da secretária do professor. 

Todos os alunos foram avisados para neste dia trazerem um objeto que gostassem e que 

sentissem de alguma maneira que os identificava.  

Os alunos mais assíduos já se encontram dentro da sala de aula como é habitual, o 

Diogo, um aluno de Educação Especial, o António e o Gustavo. Assim que se sentam eu 

pergunto se se lembraram de trazer o tal objeto. Alguns alunos mostram já vontade de 

quererem explicar o porquê da escolha daquele objeto e as suas histórias. Informo-os que 

essas histórias que contam terão usufruto quando a aula começar, principalmente quando 

os colegas estiverem todos presentes. 

Passam cerca de 10 minutos depois do toque. Hesito na decisão do começo de 

aula. Mal tenho este pensamento, entram os últimos alunos, nomeadamente o Alexandre, o 

Nelson e o Sérgio.  

Com todos presentes, começo primeiramente, de forma nervosa, a informar os 

alunos que, com a organização dos materiais no meio da sala de aula, podemos então 

reunir no centro, de forma a que todos possam observar os objetos escolhidos. Agora a 

hesitação passou para o outro lado da sala. Interrogam-se entre si sobre qual a 

necessidade de irem para o centro da mesa, quase insonoro, mas os seus corpos 

transportam-se lentamente e aparentemente sem grande motivação. Quando todos estão 
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sentados, eu explico o que gostaria da participação deles, quais os motivos que estão por 

detrás da escolha do objeto, sem ser necessariamente características materiais, mas sim a 

história que se encontra neles. Como é habitual, os alunos sentem-se acanhados, pois até 

agora não tinham começado uma aula onde a sua participação é a actividade primordial. 

Todos começam a “empurrar” o Alexandre. Afinal, ele tem um certo à vontade com a turma. 

O seu objeto era uma T-shirt. Ele também refere que trouxe uns auriculares, pois estava de 

certa maneira dependente daquilo a que o projecto que vai fazer pede. Até numa 

apresentação diferente como esta os alunos querem saber o que é mais propício para 

poderem respeitar a “norma” do formato final de um projeto. Com isto, tento intervir sempre 

com questões sobre o objeto, mas o grande contributo são os colegas e os seus 

comentários. Isto claro depois do quebra-gelo inicial. Os alunos dispersam-se um pouco 

com a participação coletiva, mas isto é uma característica normal com este tipo de 

exercícios. Alguns alunos têm respostas interessantes sobre as suas escolhas, 

nomeadamente a Marília, que trouxe um pisa-papéis em formato de mocho. A sua 

explicação provém do significado que temos culturalmente associado ao animal Mocho 

como por exemplo a inteligência. Afirma também que pelo facto de serem animais 

noctívagos é também uma característica que a leva a escolher aquele objeto. Eu 

complemento e afirmo que o objeto em si é um pisa-papeis, outra característica que 

facilmente se associa ao estudo, uma maneira de incutir outro conceito que até ali a Marília 

não tinha tido em conta. Esta aluna é um dos exemplos que demonstra já um conhecimento 

consciente de linguagem signo e vincula-o a conceitos que fisicamente estes objetos não 

representam. 

Por fim, eu acarreto todos estes conceitos abordados, alguns com histórias, outros 

com levantamento de identidades fictícias, e explico o porquê da necessidade da 

participação de cada um à turma. Explico também que, com os colegas a ouvir, estão 

também a identificar características que de outro modo poderiam não se aperceber. A 

participação dos colegas faz as ideias moverem e, por norma, todos têm um sentido 

diferente de cada objeto apresentado.  

Ao deslocar-me ao quadro onde está o meu primeiro slide, o Alexandre interroga se 

a Professora não tinha também um objeto. Este comentário, para mim, foi o culminar desta 

experiência. É uma demonstração clara que a partilha de espaços, tanto consciente como 

inconsciente dinamiza a motivação. Com isto, apresento o meu objeto e ilustro o caminho 
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que percorri para o desenvolvimento do meu branding. Mostro as fases percorridas, o tipo 

de trabalho final que desenvolvi e também, por fim, a apresentação que podem compor para 

entrega do projeto. Assim, os alunos podem estipular ligações entre os objetos escolhidos e 

a forma de branding. Ponho a termo a apresentação e informo os alunos que podem 

começar a investigar as ideias e as técnicas que mais se adequam com o formato que 

pretendem. A partir daqui, toda a aula transforma-se. Encontro-me constantemente em 

movimento, a ajudar os alunos a encontrarem linguagens ideais para as histórias dos seus 

objetos. Um aluno pondera na entrega de uma música, outro no formato da fotografia, mas 

a maioria estipula uma linguagem gráfica, tal como a que apresentei. O Diogo, o António e o 

Sérgio ultrapassam a fase da investigação e começam a trabalhar no projeto final. Apesar 

das minhas tentativas de querer que investiguem os temas falados, ou as ideias pensadas, 

os alunos não sentem essa necessidade. Rapidamente vejo o método de trabalho dos 

alunos. Uma breve pesquisa na secção imagens no google sobre o objeto e 

automaticamente vêem resultados. Não questiono esta dinâmica de trabalho escolhida, mas 

é alarmante ver que os métodos de investigação cingem-se nas memórias do google. 

Apesar disto, procuro que os alunos que utilizam este método o façam mais 

detalhadamente. Em vez da pesquisa do objeto, solicito a utilização de uma folha para 

escreverem os passos que a história do objeto deles passou. E desses passos, que 

palavras melhor descrevem esses acontecimentos. Ou até mesmo sensações que estejam 

aglomeradas nesses acontecimentos. Mesmo assim, alguns alunos não consideram este 

método relevante, pois as palavras no papel não correspondem a trabalho feito, tal como o 

alguns alunos afirmam. O Joel é o único aluno que resiste a esta forma de trabalho. Ele 

desenha vários logos de forma a corresponderem à sua representação. Como o seu objeto 

era um relógio do pai, o Joel acha que os conceitos mais atrativos são o tempo e a história. 

Ele explora todas as palavras que possam vir a significar o que ele pretende e tenta ilustrar 

através destes três elementos - a ampulheta, o Sol e a Lua. A ampulheta simboliza o 

elemento representativo do tempo, o Sol e a Lua simbolizam o decorrer de uma história. 

Assim que toca, os alunos arrumam os projectos e preparam-se para a aula a seguir. O Joel 

continua motivado a trabalhar no logo que estava a desenvolver, apesar de a aula já ter 

acabado. E assim passam os primeiros 180 minutos. 
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G. REFLEXÃO DA PROPOSTA DIDÁTICA 
 

De seguida apresento uma reflexão da narração da aula assistida. Esta reflexão não 

é apenas determinante desta aula aqui narrada, mas também de todas as notas tomadas ao 

longo do processo da proposta didática. Para isto, decidi dividir os aspectos mais 

importantes considerados para a reflexão, como a dinâmica pedagógica, os objetos e as 

histórias partilhadas pelos alunos, o diálogo estabelecido proveniente da minha participação 

e a própria exploração realizada pelos alunos (e trabalhos consequentes). 

 

a. A Dinâmica Pedagógica  

 

Como primeiro ponto, é de realçar a necessidade da construção de uma proposta de 

aula, principalmente quando procuramos trabalhar dinâmicas que não pressupõem técnicas 

de ensino mais expositivas. 

Contudo, podemos verificar que, mesmo com a proposta colocada em cima da mesa 

como objeto de guia, principalmente para a primeira aula, existem sempre vários 

imprevistos que com o desenho de uma proposta podem ser minimamente esperados, mas 

nunca controlados. Com isto em mente, torna-se mais clara a forma como as próprias aulas 

decorrem e a própria forma como estive dedicada ao envolvimento da sala de aula. Tudo 

isto é amplificado quando a técnica abordada para a apresentação de aula se baseia mais 

na participação dos alunos e na procura de uma envolvência de todos os elementos da 

turma. Sendo assim, apresento então os diferentes elementos que possam ter contribuído 

para esta dinâmica pedagógica. 

 

A Sala de Aula 

 

“Com todos presentes, começo primeiramente, de forma nervosa, a informar os alunos que, 

com a organização dos materiais no meio da sala de aula, podemos então reunir no centro, 

de forma a que todos possam observar os objetos escolhidos.” 

A sala de aula em questão é uma sala pequena, retangular, com computadores de 

mesa à volta. A mesa do professor encontra-se à entrada da porta, ligeiramente do lado 

direito,permitindo visualizar todos os alunos e também todos os computadores. Possui 

também uma mesa de centro com destino para os projetos realizados à mão ou 

organização diversa. Geralmente, esta encontra-se cheia de trabalhos entregues pelos 

vários anos do Curso do Design Gráfico, pois este curso apenas possui duas salas de 

computador destinadas à disciplinas tecnológicas como o Design Gráfico e a Oficina 
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Gráfica. Tendo a ideia de querer usar a mesa central, tive que realizar algumas arrumações, 

juntamente com o Prof.Pedro Casal. Portanto, foram feitas algumas alterações 

relativamente à forma como esta sala de aula geralmente se encontrava geralmente, mas 

tudo para um propósito pedagógico. 

A disposição da sala de aula que idealizei foi primeiramente pensada como uma 

forma de centralizar toda a atenção dos alunos, apesar de posteriormente ser necessário 

voltarem para os lugares de origem. Numa sala de aula composta por computadores, estes 

alunos estão acostumados a uma ética de trabalho escolar individualizado. E este pedido 

para a organização dos objetos no centro, juntamente com todos os elementos da turma, 

pode ser constrangedor. Contudo, considerei uma mais valia este tipo de intervenção 

espacial para que todos pudessem observar, dialogar e apresentar os seus objetos. 

 

A apresentação inicial dos alunos e da professora estagiária 

 

“Alguns alunos mostram já vontade de quererem explicar o porquê da escolha daquele 

objeto e as suas histórias. Informo-os que essas histórias que contam terão usufruto quando 

a aula começar, principalmente quando os colegas estiverem todos presentes.” 

Tendo a disposição da sala de aula alterada, a forma de estar dos alunos tornou-se 

completamente diferente, inclusive mal entravam na sala de aula. Alguns alunos tinham 

passado o intervalo dentro da sala de aula e viram as mudanças acontecerem, portanto, 

esta transformação foi apenas verdadeiramente diferenciadora para os que chegaram mais 

tarde. Contudo, esta mudança num local tão frequentado cativava já alguma atenção por 

parte dos alunos. Mas isto não significou que a utilização da mesa central fosse aliciante, e 

apesar de querer envolvê-los, quando confrontados com a alteração do seu local habitual 

de trabalho, estes demonstram-se um pouco “perdidos” e daí a sua “aparente pouca 

motivação”. 

Com isto, é visível que esta alteração na sala de aula pode ser inicialmente um 

momento constrangedor, mas que posteriormente abre espaços de diálogo e partilha, e 

permite aos alunos uma aprendizagem diferenciadora. Já em relação à minha posição, 

procurei sempre durante toda a primeira atividade pedagógica a mediação entre grupo os 

saberes explorados. Procurava intervir minimamente de forma a direcionar potenciais 

conceitos promovidos pelos alunos, 

“(...) tento intervir sempre com questões sobre o objeto, mas o grande contributo são os 

colegas e os seus comentários. Isto claro depois do quebra-gelo inicial.” 

Questionar o objeto que os alunos traziam e tentar demonstrar de que forma estas 

linguagens (signo) surgiam, de forma a transpô-las como entidade representativa foi uma 
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prática comum. A própria contribuição por parte do grupo, no diálogo dos diversos alunos 

tornou-se essencial para a adaptação gráfica dos signos levantados. Contudo, esta forma 

de apresentação dos objetos durou menos tempo que o previsto no plano de aula e 

levou-me à parte seguinte da apresentação. 

 Uma posição mais expositiva revelou-se mais na parte final da apresentação, com a 

necessária demonstração do meu objeto, repercutindo os mais variados aspectos 

apresentados pelos alunos. Tinha a intenção de fazer o meu branding pessoal como forma 

de reforço do ambiente coletivo esperado. No entanto, a forma de apresentação do projeto 

condicionou de algum modo este espaço criado. O facto de ter em conta a objetividade do 

curso de Design Gráfico fez perder um pouco, a forma livre de os alunos procurarem trazer 

os seus conceitos para a sala de aula. 

Todavia, num aspecto geral, esta actividade primordial de apresentação permitiu um 

maior à vontade na exposição de ideias e de dúvidas que os alunos iam tendo durante os 

tempos letivos disponíveis. Houve posteriormente uma maior divulgação do processo de 

trabalho e na vontade de partilhar os conceitos procurados, característica que na disciplina 

de oficina gráfica era pouco visível (devido a uma maior concentração  na realização e 

concretização do produto final do que no seu processo). 

 

b. Os objetos 

 

Como não estiveram todos os alunos presentes na aula, não foi possível recolher 

ideias de todos os objetos. Neste caso, foram apresentados no total oito. Os registados na 

narração foram os que mais impacto tiveram e que chegaram a mais conceitos chave. 

 Para esta reflexão decidi começar inicialmente pelos referidos na narração e 

posteriormente descrevo os restantes. 

- A T-Shirt 

Este aluno trouxe dois objetos, uma t-shirt do John Lennon e uns Auriculares. 

Conhecendo o Alexandre, o seu gosto pessoal pela música foi o que o levou a trazer estes 

elementos. O seu modo de trabalho na sala sempre foi um pouco dependente e expectante 

do que iria ser realizado dentro do parâmetro de aula. Isto quer dizer que, escolhendo o 

Alexandre dois objetos, poderia assim, estipular um caminho mais fácil consoante a 

proposta designada. Ficou determinado então, o seu gosto pela música. 

Contudo, este aluno demonstra à vontade na apresentação dos seus objetos, apesar 

de querer saber sempre o que fazer com eles. Sendo o primeiro aluno a apresentar, tive 

mais necessidade de responder objetivamente sobre quais as finalidades de trazerem o 

objeto, o que acabou por limitar as respostas dos alunos seguintes. 
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- Pisa-Papéis “Mocho” 

Este objeto em si já é figurativo e representativo dos conceitos que esta aluna trazia. 

A associação cultural (linguagem signo) que temos para com o animal Mocho é o 

conhecimento e a sabedoria. E esta aluna tinha já pré-desenvolvido este discurso para ir ao 

encontro destes conceitos. A sua forma de apresentação, automáticamente relacionou as 

linguagens necessárias que podiam ser atribuídas ao objeto e qual o pretexto que a 

conduziu à escolha feita. Desta forma, a minha única intervenção foi dar uma sugestão, 

dizendo que o verdadeiro propósito do objeto poderia ser também ilustrativo de um conceito 

- o papel relacionado ao desenho. 

 

- Brinquedo Transformer Azul 

O aluno em causa está inserido no programa de Educação Inclusiva, e foi o que 

mais dialogou em relação ao seu objeto. Descreveu-o por completo, desde a sua cor, o 

equipamento que possuía nas mãos e até a sua função na história das Comic Books. 

Apenas questionei posteriormente, qual o seu propósito de trazer aquele objeto, tendo ele 

respondido que se identificava muito com as funções de “ajudante” que esta personagem 

continha nas suas histórias. Conhecendo os transformers, nos desenhos animados ou nas 

Comic Books, existem cinco personagens principais, simbolizando cinco cores diferentes, 

cada uma com a capacidade de se unirem e criarem uma personagem só, em formato 

humanoide. Neste caso, o objeto deste aluno era a mão deste humanoide, daí a conexão 

entre a mão e o conceito de ajudante. 

 

- O Relógio do Pai 

Este objeto já tinha sido previamente mostrado pelo aluno noutras aulas, e também 

alguns dos elementos que o levaram à escolha deste mesmo objeto. Apesar disso, reforcei 

a necessidade de ele o fazer também em frente aos seus colegas. Este aluno, trouxe um 

relógio do pai, e demonstrou a sua paixão pelo mundo dos relógios colecionáveis. 

Características como o tempo e a história são as mais trazidas pelo objeto em questão. 

Posteriormente, é também referido por um colega, a forma como este aluno descreve tão 

aprofundadamente as situações pode-se interligar com os sentidos do contar de uma 

história, ou seja, um elemento figurativo do relógio. 

 

- O Peluche Cão 

Este aluno trouxe um peluche, em forma de cão, que era a sua companhia quando 

era mais pequeno. Afirmou também que, como os seus pais não o permitiam ter um cão 

como animal de estimação,  decidiu então adotar um peluche. Devido à sua constante 

presença nos diversos acontecimentos da sua vida infantil, achou por bem trazer este 
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mesmo objeto. Neste caso, os conceitos levantados foram os simbolismos associados ao 

cão, como a lealdade, uma vez que é o animal considerado como o melhor amigo do 

homem. 

 

- A Consola Nintendo 

Apesar de saber antecipadamente (antes do início da aula) que este aluno se tinha 

esquecido de trazer um objeto, este decidiu apresentar algo que tinha no interior da sua 

mochila. Ou seja, acabou por expor um discurso não preparado, e, como tal, foi mais 

provável a minha intervenção. Foram feitas algumas perguntas como o seu gosto pelos 

videojogos, qual o seu vídeo-jogo preferido e porquê da escolha de uma consola 

transportável. Neste caso em concreto, a minha intervenção acabou por delinear os 

conceitos deste aluno dentro dos temas levantados (o videojogo) e posteriormente 

determinar o seu trabalho do branding. 

 

- A Bola do Euro 2004 

A bola é claramente representativa do gosto desportivo que este aluno possuía. Mas 

para além deste gosto pessoal, este aluno afirmou que tinha 4 anos quando o Euro 2004 

teve lugar. Como tal, para além de gostar de futebol e de o referir na sua apresentação, 

achou também importante a repetição do número 4 (proveniente do ano 2004 e também da 

sua própria idade). Ou seja, a contribuição de linguagem signo que este aluno levanta é 

muito mais individualizado que os restantes alunos, pois aglomera diversas informações 

que, apenas ele próprio ( o aluno em questão) configurou do seu objeto. 

 

- O Peluche Leão 

Tal como o aluno do Peluche Cão, este decidiu também trazer uma companhia da 

sua infância. Para além das memórias que o aluno associa ao peluche, este também 

afirmou que um dos seus animais preferidos é o leão. Este animal, geralmente, tem uma 

conexão simbólica em relação ao poder e o orgulho, mas apesar deste aluno não o referir 

na sua apresentação, este objeto tem um sentido contrário ao das linguagens signo 

atribuídas na cultura social. Portanto, a relação entre o objeto e o significado que o aluno 

levantou cinge-se sobretudo ao carinho trazido pelas memórias do objeto.  

 

O meu objeto 

 

Para a minha representação decidi trazer uma fotografia do meu animal de 

estimação, mas apenas o apresentei depois de todos os alunos terem dialogado acerca dos 

seus próprios objetos. Os conceitos chave mais importantes associados a este “objeto” são 
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a familiaridade e a liberdade que este animal representa (pássaro). Para além disso, este 

animal doméstico, apesar de ser um pássaro e possuir uma gaiola, tem um tempo 

determinado para poder voar livremente dentro de uma divisão da casa. Assim, a própria 

forma como este animal doméstico exótico usufrui do seu espaço é também uma forma 

representativa de como considero importante a liberdade de expressão. De seguida 

apresento a imagem do “objeto” representado em aula. 

 
Imagem 06 - O meu objeto: Fotografia do animal de estimação. 

 

c. A Dinâmica Pedagógica após os Objetos 

 

 “Com isto, apresento o meu objeto e ilustro o caminho que percorri para o desenvolvimento 

do meu branding. Mostro as fases percorridas, o tipo de trabalho final que desenvolvi e 

também, por fim, a apresentação que podem compor para entrega do projeto. Assim, os 

alunos podem estipular ligações entre os objetos escolhidos e a forma de branding.“ 

Depois da apresentação inicial da turma, a proposta para os alunos definirem os 

conceitos e convertê-los em linguagem signo (posteriormente em branding), foi através de 

uma pequena apresentação powerpoint. No geral, esta apresentação delineou como 

estabelecer uma ligação entre a Semiologia e o Branding (conceito mais normalizado no 

Design Gráfico).  
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Quando demonstrei o tipo de trabalho desenvolvido a partir do meu objeto, 

considerei que, com a apresentação inicial estaria a promover um ambiente mais 

descontraído e mais envolvente. Contudo, com o início do meu powerpoint, o resultado foi 

adverso. Os alunos esperaram silenciosamente pela explicação e apenas uma das alunas 

colocou questões, como coloquei na narração de aula. Apesar de continuadamente tentar 

promover eventuais ações ou reações provenientes dos alunos, apenas quando termino a 

apresentação é que os alunos passam da investigação de ideias para os seus projetos e as 

hesitações surgem. A partir deste momento, dedico a cada aluno uma atenção mais 

individualizada, realçando junto de cada um quais os componentes mais importantes na 

criação do branding individual.  

“A partir daqui, toda a aula transforma-se. Encontro-me constantemente em movimento, a 

ajudar os alunos a encontrarem linguagens ideais para as histórias dos seus objetos. Um 

aluno pondera na entrega de uma música, outro no formato da fotografia, mas a maioria 

estipula uma linguagem gráfica, tal como a que apresentei.” 

Este processo pedagógico acabou por ser o mais presente nas minhas aulas de 

estágio, mesmo após esta aula assistida. Apenas através deste meio é que foi possível 

demonstrar as verdadeiras potencialidades do branding por meio das linguagens signo 

observadas, e foi esta forma individual que permitiu a que cada um dos alunos fosse um 

pouco mais pessoal e, eventualmente, sentirem menos constrangimentos. 

Como exemplo decidi apresentar o registo de ideias de um dos alunos da turma, e 

fazer uma breve reflexão do trabalho realizado com as suas diferentes fases. Esta reflexão 

ajuda a compreender as diferentes etapas que os alunos foram realizando, no geral. Devido 

ao registo gráfico que este aluno apresentou (registo em papel), tornou-se mais fácil 

denominar as diferentes etapas ultrapassadas e demonstrar como análise para este 

relatório. 

 

A Ampulheta, o Sol e a Lua 

 

A demonstração do trabalho evolutivo deste aluno é de algum modo revelador de um 

processo pedagógico significativo. A forma distintiva através da qual este aluno aborda a 

busca do seu branding pessoal, apesar de não corresponder ao que é culturalmente 

designado como branding, remete para uma procura do entendimento da Semiologia e a 

sua captação gráfica para o Design. O seu processo de pesquisa e de consolidação das 

diferentes palavras chave, num ambiente visual identificativo do seu espaço é a 

movimentação da sua aprendizagem experiencial a um nível mais expressivo e 

auto-conhecedor. A propósito, e tal como Dewey (1963) considera: 
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“The intellectual anticipation, the idea of consequences, must blend with desire and 

impulse to acquire moving force. It then gives direction to what otherwise is blind, while 

desire gives ideas impetus and momentum. An idea then becomes a plan in and for an 

activity to be carried out.” 

(Dewey, 1963, p69) 

Ou seja, este aluno tinha como perspectiva final a condução de um projeto de 

branding pessoal, mas ao transportar os seus impulsos através do desenho, este 

determinou um sentido único ao seu trabalho, neste caso, uma aprendizagem 

diferenciadora.  

 
Imagem 07 - Primeiros esboços do aluno, apenas com a referência do tempo através da seta. 

 

Como podemos observar na Imagem 7, o aluno, sem qualquer tipo de influência, 

iniciou o seu trabalho de uma forma pouco clara e em busca de algo. O que estava mais 

presente na sua busca era a seta indicativa do tempo, cujo foi um dos elementos que o Joel 

retirou diretamente do relógio (ponteiro).  

De seguida, o aluno passa para uma nova fase de pesquisa. Decide colocar um 

elemento tipográfico (T) no seu estudo. Este estudo encontra-se na página seguinte.  

Quando vi os esboços pela primeira vez, interroguei-o sobre qual a necessidade de 

colocar o “T”. Tendo em mente que o projeto estaria diretamente relacionado com a criação 

de um branding, o aluno considerou necessário adicionar este elemento gráfico proveniente 

da palavra tempo. 

 Apesar disto, a ideia generalizada deste projeto seria os alunos procurarem 

expressar-se fora dos contextos habituais do design gráfico empresarial, facto que me levou 
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a abordar o seu projeto de uma nova forma, através do qual explorasse mais as próprias 

linguagens signo trazidas do seu objeto.  

Com um breve diálogo e através da observação dos vários esboços, denoto uma 

primeira abordagem presente na primeira folha (Imagem 7), uma ampulheta. Sendo um 

elemento que representa as horas mas que também pode ser conotada com história, 

decidimos em conjunto explorar esta mesma ideia. Este aluno inicia então uma terceira 

tentativa de esboços, como se ilustra a seguir. Nesta terceira etapa, já é determinante ver 

as preocupações estéticas nestes desenhos, como por exemplo, a combinação cromática 

ou a organização dos esboços, pois são características de quem está na reta final do que 

idealiza. 

 
Imagem 08 - Segundos esboços do aluno, onde incorpora a letra T no seu branding. 

 
Imagem 09 - Terceiros esboços com a ampulheta, onde incorpora também os elementos do Sol e da Lua. 
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Esta exploração é pertinente pois, com a condução do projeto a este nível, o aluno 

enriquece o seu sentido gráfico, levando-o posteriormente, a adaptar estas linguagens signo 

para o seu meio comum. 

Desta forma, foi possível vivenciar o tipo de trabalho evolutivo por parte dos alunos. 

Contudo,  na maioria da turma foi apenas apresentado através de projetos finais e a 

evolução digital do mesmo, o que não permite visualizar as diferentes fases obtidas como 

pelo desenho. De seguida, apresento os projetos realizados pelos alunos (que foram 

entregues), a iniciar com os apresentados anteriormente na secção objetos deste relatório. 

 

Os brandings pessoais dos alunos 

 
- O Relógio do Pai 

 

 

 
Imagem 09 - Branding Pessoal - O Relógio do Pai. 
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- Pisa-Papéis “Mocho” 

 
Imagem 10 - Branding Pessoal - O Pisa-Papéis Mocho. 

- Brinquedo Transformer Azul
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Imagem 11 - Branding Pessoal - Brinquedo Transformer Azul. 

 

- O Peluche Cão 

 
Imagem 12 - Branding Pessoal - O Peluche Cão. 

 

 

- A Consola Nintendo 

 
Imagem 13 - Branding Pessoal - A Consola Nintendo. 
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- A Bola do Euro 2004 

 
Imagem 14 - Branding Pessoal - A Bola do Euro 2004 

 

. 
- O Peluche Leão 

 
Imagem 15 - Branding Pessoal - O Peluche Leão. 

 



| 82 | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

H. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como considerações finais decidi colocar uma visão crítica de toda a experiência 

realizada no estágio e, por consequência, as dificuldades vivenciadas a partir do contexto 

de formação do Design Gráfico no ensino profissional. Primeiramente, abordo algumas 

problematizações no âmbito do Design Gráfico a sua relação com as dimensões emocionais 

e narrativas assim como a sua ligação com o contexto pedagógico.  

Posteriormente, reflito mais sobre a própria experiência de estágio e os desafios na 

formação em Design Gráfico com o objetivo de enriquecer, procurando tecer algumas 

considerações em torno das perspetivas de mercado que, à luz do que observei, dominam o 

ensino profissional do Design Gráfico. 

Para isso, decidi subdividir em três anotações estas minhas considerações finais. 

 

a. As emoções no Design Gráfico como ferramenta 

 

Toda a reflexão aqui explorada permitiu-me observar uma contínua necessidade de 

agregar conceitos do Design Gráfico a uma ferramenta de execução. Sabemos que o 

Design Gráfico sempre esteve aliado ao mundo do trabalho e do consumo, mas 

consequentemente, sofre nas suas características de execução. Devido à sua forte 

componente artística, aliado às suas capacidades de comunicação num contexto 

empresarial, o Design Gráfico está constantemente em tensão nas suas denominações e 

praticabilidade. 

Convenientemente, com o decorrer do tempo, existem cada vez mais parâmetros, 

uns decorrentes da ciência, outros na componente artística, se implicam nos significados 

possíveis do Design Gráfico. Ou seja, o Design Gráfico dos dias de hoje encontra-se na 

bifurcação destas duas componentes. E este estado do Design Gráfico, quem o pratica, ou 

pretende praticar, o ensina ou o quer ensinar, tem sempre que reconhecer inicialmente, qual 

o seu verdadeiro propósito, independentemente das capacidades teóricas ou técnicas que 

dele provêm. Isto significa que, embora o Design Gráfico na sua história inicial fosse 

proveniente de artistas e de funções da arte, neste momento revela uma faceta científica 

que contraria as sua raízes predominantemente artísticas. 

Tendo conhecimento desta contínua tensão, consegui observar que muitos dos 

elementos que outrora não eram significativos no mundo do design, são agora 

indispensáveis para a função do Design Gráfico, como por exemplo as emoções. 

As emoções, aliadas ao design, acabaram por determinar significados que noutros 

tempos eram naturais na evolução do ser humano. E estes significados conduzem o Design 
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Gráfico para uma nova direção desprendida da ciência. Uma direção que atribui novas 

visões às tensões constantes do Design e demonstram uma nova “atitude”, livre do 

preconceito laboral lucrativo. Voltar portanto para as suas origens artísticas, através do 

envolvimento das emoções, é um novo caminho a percorrer, o que pode por sua vez ser 

explorado no âmbito pedagógico. Ou seja, a partir do momento em que atribuímos um 

propósito artístico para o Design Gráfico, todas estas tensões podem assumir novos 

significados e espaços de debate crítico na procura de corresponder à expressão e 

comunicação de quem o cria. As emoções, as narrativas, o storytelling, todas estas 

funcionalidades são decididas pelo -criador, e não por uma entidade cujo propósito é o 

lucro. 

Portanto, ao abordarmos as emoções no Design Gráfico, é necessário entender em 

que ponto se situam todas as envolvências que pretendemos estudar.  

Ou seja, perceber os significados levantados através deste relatório, como as 

questões emocionais no Design Gráfico, foi o que permitiu fundamentar uma visão, que até 

agora não teria conhecimento. 

 

b. O Design Gráfico e a sua formação no ensino profissional 

 

Avaliando a minha forma de trabalho, após esta experiência, considero que esta 

teve uma dualidade de desempenhos. Como primeira função, houve uma primeira 

preocupação na objetividade da aprendizagem necessária, nos cumprimentos das 

normalidades funcionais da escola e todos os fatores relacionados com o ensino 

profissional cuja organização pedagógica e curricular possui características, na sua 

componente letiva e não letiva, distintas do ensino regular. Realidades como os módulos 

inscritos no CNQ, as reuniões de avaliação, a organização e orgânica das aulas, possuíam, 

no seu todo, características diferentes das que se encontram no ensino regular. 

Só depois desta observação plena nestes parâmetros necessários ao cumprimento 

do processo de ensino-aprendizagem, é que foi possível constatar a necessidade de 

enriquecer as aprendizagens dos alunos em causa, com uma formação que fosse além dos 

meros conhecimentos e saberes objetivos do Design Gráfico.  

Tendo já conhecimento destas tensões presentes no Design Gráfico atual , torna-se 

ainda mais visível as dificuldades na formação do Design Gráfico. Devido à componente 

empresarial a que o Design Gráfico facilmente se associa, a escola, como meio preparador 

de jovens competentes, procura estabelecer uma ligação entre a área de trabalho do design 

e as suas tecnicidades. Havendo esta relação entre o mercado de trabalho e a escola, 

facilmente se desviam os conceitos abordados da área do design gráfico para as 
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preocupações predominantes das empresas. Cria-se assim um ensino dirigido à preparação 

profissional apenas com uma finalidade - o técnico de Design Gráfico, desvalorizando a 

emancipação de valores, técnicas ou saberes dispersos. Ou seja, um ensino-aprendizagem 

que apenas se dedica à competência de um conhecimento técnico-objetivo. 

Foi aqui portanto, que surgiu como pertinente a ligação entre os campos emocionais, 

e a formação do Design Gráfico. Havendo a envolvência de características como o 

auto-conhecimento e valorização da liberdade dos alunos nas práticas letivas, surgem 

eventualmente espaços que contribuem para o conhecimento das suas potencialidades 

emocionais e narrativas. 

 

c. Um Design Gráfico livre do preconceito empresarial - O branding pessoal 

 

É aqui que considero pertinente, com um processo de formação diverso, procurar 

trazer estas mesmas dualidades que existem no interior do Design Gráfico, para a sala de 

aula. Saber gerir e implementar quando necessária uma comunicação mais ligada ao 

consumo ou uma comunicação artística não deve ser um processo que se conhece 

somente quando se exerce a função. Ter este conhecimento mesmo antes de se apoderar 

dos saberes teóricos do Design durante a sua formação, é crucial para que o aluno tenha 

um maior à vontade face às tensões existentes do mundo complexo do Design. E mesmo 

que estes alunos não prossigam o ensino superior, terão uma maior compreensão daquilo 

que é verdadeiramente uma comunicação importante e não apenas o exercício de fazer 

prevalecer os lucros das empresas. Estando a par das particularidades reais (e artísticas) 

do Design, é mais propício entender as dimensões emocionais e narrativas na sua forma 

fidedigna. Foi assim que prevaleceu a necessidade de colocar uma proposta didática que 

fizesse justiça às necessidades emocionais e narrativas dos alunos da turma escolhida. 

Dar-lhes a conhecer outra realidade para além da simples reprodução do Design Gráfico, 

mas principalmente aquela que representasse o seu próprio gosto e experiências pessoais. 

Em conformidade com o exercício do módulo selecionado, (a Semiologia), surgiram 

conceitos que movimentaram tanto as emoções como as noções de narrativa enquanto se 

aprofundavam conhecimentos e capacidades relativamente a um dos exercícios do Design 

Gráfico - o branding. 
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