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RESUMO
O/A

presente

relatório/dissertação,

intitulado

Egocentrismos

Ingénuos:

Perspetivas Pedagógicas Num Mundo Digital, é um documento reflexivo da
prática docente de uma professora estagiária na Escola Artística e Profissional
Árvore. Num período de 285 horas, a estagiária observou e orientou a turma do
2.º ano do curso de Design Gráfico na disciplina de Design Gráfico o que resultou
em duas principais problemáticas centradas nos alunos. A primeira centrada no
uso constante dos meios digitais e a segunda no pensamento permanente sobre
o finalizar das propostas. Nesta perspetiva desenvolveu-se uma proposta com
metodologias e estratégias desta escola artística e profissional. A proposta tinha
como objetivo explorar os conceitos relativos à Ilustração e o repensar de um
deslocamento para o exterior de uma sociedade digital no contexto educativo.
Consequentemente foram percetíveis dois momentos: um intrinsecamente
ligado às ideologias egocêntricas ingénuas de uma estagiária ansiosa e outro
relativo às ilustrações finais dos alunos como reflexo das suas aprendizagens
técnicas. Apesar de proposto a dinamização de uma proposta no contexto físico,
a preferência dos alunos centrou-se no meio digital, devido a este permitir uma
criação eficaz das suas ilustrações.

PALAVRAS – CHAVES: Ilustração, Proposta, Digital, Analógico, Material,
Experiência, Deslocação, Design Gráfico, Professora, Estagiária
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ABSTRACT
The report Egocentrismo Ingénuo: Perspetivas Pedagógicas Num Mundo Digital
is a document that reflects the teaching practice of a trainee teacher at “Escola
Artística e Profissional Árvore”. During the 285 hours of internship, several
observations and orientations were presented to the 2 nd year of the Graphic
Design class. These actions raised two main issues. One based on the constant
use of digital media and another based on the permanent thought to finish the
proposals. In this perspective, a proposal was developed with methodologies and
strategies of the artistic and professional school. The objective was to explore the
concepts related to Illustration and the rethinking about the displacements out of
a digital society on educational context. Consequently, there are two moments,
one intrinsically linked to the naive egocentric ideologies of an anxious trainee
and another related to the final illustrations of the students that result from their
technical learning. It is concluded that the students have a preference to work on
a digital environment, do to more effective results with the digital technique.

KEYWORDS: Illustration, Briefing, Digital, Analogical, Material, Experience,
Displacement, Graphic Design, Teacher, Intern
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RÉSUMÉ
La présente mémoire, intitulée Egocentrismo Ingénuo: Perspetivas Pedagógicas
Num Mundo Digital, est un document de réflexion sur la pratique pédagogique
d’un stagiaire à l’”Escola Artística e Profissional Árvore". Pendant un période de
285 heures, le stagiaire a observé et orienté la classe de la 2 eme année du cours
de Dessin Graphique dans la discipline de graphisme, ce qui nous a conduit à
deux problèmes centrés principalement sur les étudiants: l'utilisation constante
des médias digitales et la pensée permanente sur la finalisation des travaux
proposés. Dans cette perspective, une activité a été développée, avec les
méthodologies et les stratégies de cette école artistique et professionnelle, dont
l'objectif était d'exploiter les conceptions liées à l'illustration et de repenser le
déplacement hors d'une société digitale dans le contexte de l'éducation.
Auparavant, deux moments ont été perceptibles: l'un, intrinsèquement lié aux
idéologies égocentriques naïves d'un apprenant inquiet et l'autre lié aux
illustrations finales des étudiants en tant que reflet de leur apprentissage
technique. En conclusion, bien qu’une proposition plus dynamique dans le
contexte physique soit visible, la préférence des élèves est focalisée sur le
support digital par la création effective de leurs illustrations.

MOTS-CLÉ: Illustration, Briefing, Numérique, Analogique, Matériel, Expérience,
Décolonisation, Dessin Graphique, Professeur, Stagiaire
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NUMENCLATURA DESTE DOCUMENTO
Na inconstante teorização de alguns termos durante a construção deste
documento, opta-se por demonstrar as suas definições enciclopédicas para um
melhor entendimento do leitor face à utilização dos mesmos neste contexto.
Estes significados partem da constante generalização destes termos no uso
empírico da linguagem portuguesa.
MATERIAL – não espiritual; que tem existência real; conjunto dos objetos que
se usam numa indústria, numa construção, numa exploração; mobiliários,
utensílios, aparelhos e instrumentos; que constituem o recheio de uma escola e
são utilizados nas atividades que aí se realizam. Termo usado empiricamente
pelos alunos, no documento da proposta e no regulamento do concurso.
ANALÓGICO – instrumentos que não são digitais; diz-se de tudo o que varia de
modo continuo e gradual. Termo utilizado pelo evidente contraste com o digital
na sua utilização prática. Desta forma, foi utilizado ao longo deste documento
para representar tudo o que se contraponha ao digital.
DIGITAL – sinal cujo processamento se realiza através dos valores discretos;
que representa dados, resultados ou indicações sobre a forma numérica; Termo
utilizado para representar os elementos intangíveis, como por exemplo:
objetos/imagens produzidos e pesquisados pelos alunos através do computador,
telemóvel, etc.
FÍSICO – corpóreo, material; conjunto de traços morfológicos do corpo humano;
aspeto exterior de uma coisa; Termo transposto para uma realidade evidente,
face também ao contexto exterior ao do digital. Não apenas na sua existência,
mas também pelas ações dos que nele existem.
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1. INTRODUÇÃO
No âmbito de estágio curricular, desenvolvido a partir do curso Mestrado em
Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (MEAV),
pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação (FPCEUP) e pela
Faculdade de Belas-Artes (FBAUP), ambas da Universidade do Porto, foi criada
e lecionada uma proposta, na Escola Artística e Profissional Árvore (EAPA), na
turma do 2.º ano (11.º ano) do curso e da disciplina de Design Gráfico (DG).
●

Numa educação nada, nem tão pouco similar, face à utilização de metodologias
e estratégias de uma escola artística e profissional, foi na escola de ensino
regular que a estagiária fez o seu percurso escolar. Na Escola Secundária
Almeida Garrett (ESAG - Vila Nova de Gaia), constituída do 7.º ao 12.º ano, foi
onde a estagiária concluiu o secundário no curso de Artes Visuais. Dentro deste
curso aprendeu várias práticas e teorias relacionadas com diversas áreas
artísticas, sem nunca se ter especializado em nenhuma. Na maioria das suas
aprendizagens desenvolveu conhecimentos dentro do contexto físico, pois os
únicos elementos tecnologicamente digitais presentes nas aulas era o telemóvel
e o mp3, dispositivos usados para ouvir música. Contudo, num dos anos deste
curso, existiu uma disciplina chamada Oficina de Multimédia. Esta disciplina
mostrou algumas possibilidades do que poderia ser criado através dos
programas digitais (Adobe Photoshop, Audacity, Adobe Premiere, Adobe After
Effects), como por exemplo: edição de imagem, curtas-metragens, edição de
som, etc.
Na perspetiva de uma prática artística consequente desta educação, o
desenvolvimento e crescimento da estagiária posicionou-se sempre na criação
de objetos físicos fora do contexto digital (computador). Como por exemplo:
pinturas a acrílico e desenhos de técnica mista (grafite, lápis de cor, marcadores
e caneta de ponta fina preta).
No seguimento dos estudos, após a finalização do secundário, seguiu-se o
Ensino Superior. Na Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto
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(ESEPP), a licenciatura de Artes Visuais e Tecnologias Artísticas (AVTA)
igualava-se ao ensino do secundário por também envolver diversas áreas
artísticas. Consequentemente, novamente na sua generalidade, a estagiária
desenvolveu conceitos e práticas ligados/as ao digital. No sentido em que
apenas se aprofundaram os conhecimentos do programa digital Adobe
Photoshop e, ligeiramente, fora apresentado o programa digita Adobe Illustrator.
Apesar do tempo escasso de aprendizagem destes conhecimentos práticos, foi
possível apreender novas teorias sobre a área do Design (principalmente de
Comunicação).
Num curso abrangente de várias áreas artísticas, torna-se plausível afirmar que
nunca existiu uma especialização em qualquer espaço formativo durante este
percurso académico. Deste modo, a prática artística da estagiária confinou-se
sempre pelos gostos e práticas pertencentes aos seus ideais, mas nunca
obstante de novas experimentações sobre outros meios de produção artística.
Ou seja, uma prática posicionada no contexto físico, face ao conforto que
transmitia pelo conhecimento que a estagiária tinha sobre o mesmo e, também,
pelo prazer na utilização das ferramentas desse contexto. Dada a situação da
estagiária pelas escolhas pessoais de experimentação e de crescimento artístico
por determinados utensílios, o digital posicionava-se na sua vida apenas pela
pesquisa, pela música e pela diversão.
No contexto de estágio curricular do curso de MEAV, contraditoriamente à vida
escolar e pessoal da estagiária, foi-lhe apresentado uma mudança de paradigma
centrada numa escola artística e profissional, onde a prática dos alunos é,
maioritariamente, sobre o contexto digital. Nos primeiros momentos de estágio,
o sentimento da estagiária revelou ser frágil pois existia no seu pensamento a
possibilidade da falha. Este equívoco estava relacionado com a orientação que
iria fazer aos alunos do 2.º ano de Design Gráfico durante a realização dos seus
trabalhos com programas digitais, pouco familiarizados pela estagiária. E, por
isso, num primeiro momento de estágio e das observações em sala de aula, a
estagiária centrou-se em aprender o que não lhe era tão familiar. Como por
exemplo: a teoria/prática do Design Gráfico, assim como o uso dos programas
digitais utilizados pelos alunos; e, no entendimento sobre uma orientação

enriquecedora para os alunos, nas composições visuais e na construção de
conceitos. A adoção desta estratégia ajudou a diminuir a ansiedade sentida
inicialmente, aumentando a curiosidade pela prática pessoal artística através dos
programas digitais. À medida que eram dadas novas propostas aos alunos, a
estagiária adquiria-as como forma de enriquecer os seus conhecimentos, que
experimentava nas suas práticas1. Esta estratégia de observação ajudava a
perceber as problemáticas dos alunos como se fossem as dela, de forma a
orientá-los sem os desviar da prática do Design Gráfico, nomeadamente do
curso da sua especialização profissional.
Para

além

das

aprendizagens

técnicas

provenientes

das

propostas

apresentadas pela professora titular, também estas serviram como exemplos
para a planificação da proposta da estagiária, assim como o seu leccionamento.
Neste momento de inquietação pela construção desta proposta, a estagiária
voltou a sentir uma forte ansiedade sobre o que poderia fazer para este
momento. Numa rápida reflexão, a proposta posicionou-se imediatamente sobre
o deslocamento de uma realidade aparente para uma obrigatoriedade sobre uma
prática pessoal analógica. Primeiro, pela motivação sentida pela estagiária por
partilhar os seus conhecimentos sobre as técnicas e as expressões de outras/os
ferramentas/dispositivos. Segundo, por pertencer a um módulo, constituído pelo
desenvolvimento de competências não-digitais2.
O posicionamento da estagiária sobre o contexto físico, quando apresentada a
proposta ao grupo de professores e alunos nos seminários do MEAV, a pergunta
que surgiu, de difícil justificação, foi “porquê analógico?”3. Apesar das inúmeras
pesquisas realizadas, em volta desta questão, foi difícil descobrir o porquê deste
posicionamento. Assim e por todas as reflexões em volta de outras
problemáticas levarem a esta mesma questão, resolveu-se intitular este
documento de Egocentrismo Ingénuo: Perspetivas Pedagógicas Num Mundo
Digital, pelo transporte imediato de ideologias não refletidas no momento da sua
planificação. Num contexto, onde as observações afirmavam um comportamento
1

Exemplo deste momento: na proposta em que os alunos desenvolveram uma identidade corporativa, a estagiária, como
processo de aprendizagem pessoal, desenvolveu o logótipo representativo do seu nome artístico.
2

Descrito assim no Plano Modular Anual.

3

Questão colocada pela professora Catarina Almeida.
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prático dos alunos através dos dispositivos digitais, este título visa salientar a
justificação de uma escolha egocêntrica, não percetível no momento de
construção e do leccionamento da proposta, mas nas reflexões e pensamentos
gerados, posteriormente, em volta da ingenuidade da estagiária. Como o título
indica, existe um primeiro momento onde são perspetivadas pedagogias
analógicas num contexto digital (pesquisa em livros e realização de um esboço
não-digital4) e um segundo momento onde se refletem sobre essas mesmas
perspetivas, assim como os seus resultados finais. Afirma-se também, que
apesar do maior destaque sobre o mundo físico, não se renega as práticas
destes alunos no mundo digital, procurando assim criar uma interligação entre
ambos os meios de produção.
●

A divisão deste documento rege-se através dos seus cinco capítulos e nove
subcapítulos. No esclarecimento pela estruturação do corpo de texto,
apresentam-se os quatro capítulos e os seus respetivos subcapítulos, todos
acompanhados por um breve resumo descritivo. Portanto, os quatro capítulos
referentes ao corpo do texto são: Um Passado Para Escrever Um Presente,
Contextualização, Numa Prática Teorizada e Considerações Finais.
No capítulo 2, Um Passado Para Escrever Um Presente, pretende-se reforçar
um maior entendimento em torno das palavras: Design Gráfico, digital e
Ilustração. Quer no seu surgimento quer na sua expansão utilitária nestes
tempos modernos, principalmente na educação. Assim, são perspetivados três
momentos epistemológicos. No primeiro momento, Design (Gráfico): Educação
Para Um Mundo Moderno é referido o surgimento do Design e do Design Gráfico
na história da educação Europeia e, especificamente, na educação do Design
Português. No segundo momento, Design Gráfico Num Mundo Digital, é
mencionado a evolução digital e como ela se instalou nas sociedades modernas,
expandindo-se também para a educação. Por último, no terceiro momento,
Ilustração: Área do Design Gráfico é referido como a área da Ilustração fica a
4

Definido assim na proposta e no Plano Modular Anual.

pertencer à área do Design Gráfico, explicado através da sua evolução.
Também, é feito um breve entendimento sobre como a Ilustração é vista nos dias
de hoje e na educação, nomeadamente, no curso do Design Gráfico, observado
no âmbito deste estágio curricular.
No capítulo 3, Contextualização, descreve-se os elementos participativos, o
espaço

(ambientes)

e

a

proposta

lecionada

pela

estagiária,

como

desenvolvimento deste estágio curricular. Como forma de distribuir, com
simplicidade estes componentes, divide-se este capítulo em três subcapítulos.
No subcapítulo Estágio, responde-se às questões “porquê?” e “onde?” se
concretizou o estágio, ou seja, a faculdade, a escola acolhedora da estagiária e
a observação feita ao curso de Design Gráfico (DG), à disciplina de Design
Gráfico (DG), na turma do 2.º ano (11.º ano). No subcapítulo Comunidade
Escolar, é feito o entendimento das diversas funções dos indivíduos da
comunidade escolar de ambas as instituições (faculdade e local de estágio),
sendo estes: o orientador de estágio, a cooperante da EAPA, a estagiária (aluna
do mestrado e professora estagiária), os professores (Raquel Morais, Sara
Lopes e Aurora Pinheiro), os alunos (turma do 2.º ano de DG) e os funcionários
da cantina. Por último, no subcapítulo Proposta é descrita a proposta pela sua
planificação,

apresentação/resolução

e

finalização.

Ao

longo

destes

subcapítulos, serão colocadas várias questões e feitas algumas reflexões sobre
todo o envolvimento constituinte do pensamento da estagiária, feito durante as
observações em sala de aula.
Após a contextualização do estágio e dos conceitos interligados a este, o capítulo
4, Numa Prática Teorizada, faz uma reflexão em volta das problemáticas
mencionadas nos capítulos 2 e 3, pensadas através das observações realizadas
em sala de aula à turma do 2.º ano (11.º ano) e expressas durante a planificação,
a apresentação/resolução e a finalização da proposta. Desta forma, divide-se
este capítulo em três partes para melhor compreensão destas problemáticas. No
subcapítulo Exterior Ao Digital, é refletida a problemática do constante uso do
telemóvel e do computador na realização de qualquer proposta. Assim, como as
estratégias utilizadas para existência de um deslocamento sobre esses
momentos digitais. No subcapítulo Entre o Mundo Digital e o Mundo Físico,
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reflete-se sobre estes dois mundos através da prática dos seus meios na
Ilustração ligada ao Design Gráfico, envolvendo palavras como conceito e
experiência. No subcapítulo Reflexões Sobre o Final da Proposta é feita uma
reflexão sobre os trabalhos realizados e apresentados na proposta de Ilustração.
Também, está presente, neste subcapítulo e nos anteriores, a relação entre o
perspetivado pela estagiária e o que realmente aconteceu durante a proposta.
O capítulo final, desta estruturação simples e direta, é Considerações Finais.
Aqui, descreve-se os resultados de uma aprendizagem pessoal sobre os
momentos de estágio e como estes serão refletidos no futuro profissional. Não
será indicado nenhuma solução, embora possa surgir várias frases afirmativas,
pois num egocentrismo eminente, pretende-se refletir sobre a estagiária e o seu
papel no estágio.
●

Intercalado com os excertos deste documento existem 14 ilustrações, a preto e
branco, desenvolvidas especificamente pela estagiária para este documento.
Antes da designação deste propósito, revela-se que esta ideia foi fruto da
inquietação pela prática artística pessoal e, também, pela aparência que as
imagens fotográficas apresentavam em relação com o texto. Portanto, com o
intuito de colocar algumas imagens representativas dos momentos de estágio,
percecionou-se que as fotografias não se articulavam com o texto e o documento
aparentava momentos de fratura, quando não era esse o objetivo.
Com a realização e leccionamento da proposta da estagiária, encontrou-se a
solução para este problema. A solução consistia em conjugar a tipografia com
as imagens apresentadas, que seria aquisição da mesma linguagem gráfica que
as letras, ou seja, linhas pretas num fundo branco. Assim, enquanto os alunos
respondiam a uma proposta que envolvia o entendimento sobre a comunicação
de uma imagem visual e sobre a técnica de impressão/digitalização, a estagiária
comprometeu-se a desenvolver, ao longo da escrita deste documento, no âmbito
analógico e digital, as ilustrações como forma de solucionar a problemática visual
apresentada pelas fotografias.

Todo este processo serviu para que existisse um posicionamento individual
idêntico ao dos alunos, como investigação pessoal face às práticas da Ilustração
expostas na proposta e desenvolvidas por alguns ilustradores da atualidade.
Desta forma, as ilustrações, não vêm só resolver o problema visual, como
também promover momentos pausais, comunicativos e representativos.
Pausais, pois ajuda o leitor a fazer uma pausa para realizar uma respiração mais
profunda para o excerto seguinte. Comunicativas, pois transmitem a ideia de
título para o excerto seguinte. E, representativas, pois pela sua escala
percebemos o que está escrito em volta daquela ilustração sem precisar da
leitura do texto envolvente.
●

Para finalizar esta introdução, revela-se o porquê de uma escrita em volta da
terceira pessoa.
A estagiária, já bastante posicionada sobre um ingénuo egocentrismo, procurou
afastar-se para melhor refletir em algo que lhe foi próximo e mexeu com os seus
posicionamentos fixos e pessoais. E, tal como nas reuniões de estágio, este
afastamento permitiu ver as questões deste documento de uma outra perspetiva,
revelando uma maior autonomia e pensamento crítico a algo aparentemente
final. Ou seja, quando se pressentia o ideal de uma pragmatização final de
diversas problemáticas/questões, novamente estas se ramificavam provocando
um questionamento constante sobre todos os conceitos investigados.
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2. UM PASSADO PARA ESCREVER UM PRESENTE
2.1. DESIGN (GRÁFICO): EDUCAÇÃO NUM MUNDO MODERNO
A evolução da humanidade moderna tem projetado uma constante readaptação
de pensamentos e práticas em torno das exigências do seu crescimento,
reformulando novas áreas para o desenvolvimento da sua transformação
contínua. Uma das áreas, refletora dessas mudanças, é o Design. Segundo
FLUSSER (2010), o Design é o conceito que está na base de toda a cultura
moderna por pronunciar-se como um corpo mutável, que se transforma e adapta
pelo meio da técnica. Pela perspetiva deste autor, posiciona-se o Design como
uma área que pode ser considerada como um constante repensar de hipóteses
críticas sobre o presente para o crescimento do futuro.
●

A terminologia apresentada como introdução deste subcapítulo, à área do
Design, não pretende ocultar a sua complexa epistemologia. Assim, segue-se a
reflexão à teoria do conhecimento deste conceito para depois ser refletido as
suas teorias em contextos atuais, na sociedade como no ensino.
Historicamente, é possível percecionar o Design a partir de 1760, nos inícios da
Revolução Industrial. Antes do aparecimento desta nova área, o ambiente
político, social e económico existente era o Capitalismo. O modo de produção
Capitalista predominava sobre a manufatura individual (utensílios e mãos). Esta
era desenvolvida num espaço fabril, onde vários operários desgastavam as suas
forças humanas (energia física) na produção de objetos. Embora os operários
estivessem todos no mesmo espaço, o único trabalho em conjunto determinavase como coletivo e parcelar. Esta produtibilidade destinava-se unicamente sobre
a combinação dos elementos produzidos ao longo de um processo de trabalho,
ou seja, na junção sequencial de peças para dar forma a um outro objeto. 5

5

FLUSSER (2010) e HARNECKER (1976).
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A Revolução Industrial, como forma de impulsionar uma transformação
revolucionária no mundo da produção capitalista, promove a reformulação nos
processos de trabalho. Na intitulada "grande indústria" (HARNECKER, 1976),
substituíam-se os utensílios e os operários pelas máquinas, como forma
aumentar a produção de objetos e torná-la mais eficaz. Desta forma, a introdução
das máquinas e das ferramentas mecânicas tornaram possível a diminuição do
tempo de produção de um objeto, assim como a força física exercida pelos
operários. Com o divórcio entre o trabalhador e a manufatura, a inovadora
produção industrial, passava a adotar um processo de produção mais de carácter
social do que económico. Ou seja, os produtos eram vistos como resultados de
uma intervenção conjunta de trabalhadores e não como resultados individuais
sem carácter identificativo.6
Na substituição das máquinas pelos operários, estes elementos mecânicos
passaram a ter uma ação sem identificação, enquanto os indivíduos passaram a
refletir sobre essas mesmas ações e do que delas resultavam. Assim, nesta
socialização, onde as forças produtivas não se centram unicamente no fazer,
mas também na reflexão sobre esse mesmo fazer, foi possível inovar
tecnologicamente os meios de produção e aumentar a especialização por
diversas outras áreas. Isto permitiu, não só a reflexão sobre um processo de
produção, mas também um repensar sobre o destino social dos produtos, ou
seja, a sua distribuição7 e a sua absorção pelos seus consumidores.8
Segundo HARNECKER (1976), a transformação dos modos de produção foi o
principal fator a condicionar a socialização, quer entre trabalhadores, quer entre
trabalhadores e consumidores. Com a massificação de objetos produzidos
(aumento crescente de objetos no mercado), tornava-se necessário organizar e
mobilizar a sociedade sobre o consumo dos inúmeros objetos. E, como tal, os
trabalhadores (desenhadores) teriam que confiar, respeitar e consultar as
massas de forma a obterem informações sobre as suas necessidades. Não só
satisfazer as necessidades dos consumidores, como também informar e educar

6

FLUSSER (2010) e HARNECKER (1976).

7

"forma como o produto é repartido pelos diversos membros da sociedade" (HARNECKER, 1976).

8

HARNECKER (1976).

a sociedade sobre este novo contexto de massificação.9 Assim, com o caos
instalado pela massificação e pela constante evolução tecnológica e mecânica,
o Design destaca-se como uma área projetista sobre as necessidades das
massas. E, consequentemente, como forma de pôr “ordem na bagunça do
mundo industrial” (CARDOSO, 2013).
Segundo FLUSSER (1976), no livro Uma Filosofia do Design: a Forma das
Coisas, refere o Design como "a produção de objetos úteis" (FLUSSER, 2010).
Esta afirmação pode ser equiparada com a definição de consumo atribuída por
HARNECKER (1976). Esta autora escreve que o consumo é o "acto de usar um
objeto para satisfazer uma necessidade" (HARNECKER, 1976) que pode ser
individual ou coletiva. Desta forma, o designer será aquele que satisfaz os
consumidores pelos critérios da utilidade, da pragmatização e da funcionalidade;
e, que dá um aspeto bonito aos objetos produzidos pelas máquinas (FLUSSER,
2010).
A sociedade moderna destacava-se, então, pelos valores consumistas. Valores
intrínsecos na massificação, onde a evolução tecnológica vai aumentando
circunstancialmente. Na consequência deste consumismo humano, tornou-se
importante gerar o Design, não só pela objetivação estética das coisas, mas
também pela sua comunicação social (publicidade e marketing). Segundo
CARDOSO (2013), esta comunicação seria uma forma de estabelecer a
simplicidade num sistema composto de muitos elementos, camadas e estruturas,
cujas inter-relações condicionam e redefinem continuamente o funcionamento
do todo. Desta forma, o designer apareceria como (re)configurador do mundo
moderno e da sua complexidade, que promove o conforto e o bem-estar de todos
os indivíduos que nele habitam.
Revisitando o que foi escrito como introdução deste subcapítulo, refere-se
novamente o Design como uma área face a muitas outras áreas, desta época
inovadora e revolucionária. As exigências, provocadas pela evolução deste
mundo moderno, reformularam os meios de produção e introduziram novos
conceitos nesta sociedade contemporânea. Assim, foi necessário recorrer à

9

HARNECKER (1975).
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formação de pessoas qualificadas nesta nova área, como forma de rentabilizar
esta evolução tecnológica.

Ilustração 1 – escola Bauhaus

Em 1907, na Alemanha, Peter Behrens, Walter Gropius e Mies Van der Rohe,
formaram uma associação alemã de artesãos intitulada de Deutscher Werkbund.
O principal objetivo, desta associação, era gerar uma união entre a arte e a
tecnologia. Influenciados pelo movimento Arts & Crafts (Artes e Ofícios),
movimento que idealizava a “cooperação entre arte, indústria e artesanato para
a melhoria da atividade comercial por meio da educação” (Droste, 2002),
reconheceram o potencial das máquinas e viram o Design como uma área
revolucionária que daria forma e significado a todas as coisas produzidas. Neste
sentido, esta nova associação pretendia, não só unir um conceito antigo com um
novo conceito, como também dar a conhecer aos jovens estudantes a época
industrial. Época onde a produção já não era apenas um processo de
manufatura, mas também um processo mecânico.10
No seguimento entre a manufatura e a mecânica, Walter Gropius (arquiteto)
substituto de Henry Van de Velde no cargo de diretor da Staatliches-Bauhaus
(uma das primeiras escolas artísticas a proporcionar a conceção do termo
10

DROSTE (2002).

Design e outros conceitos), promoveu uma reforma pedagógica quando fundou
uma nova estrutura de escola, assente em três pilares: o artesanal, o desenho e
o científico. Esta nova estrutura era constituída pela crítica entre o encontro
daqueles que consideravam o Design: como a elaboração de projetos pela
expressão artística individual e aqueles que se regiam pela sua racionalidade.
Este tipo de educação traduzia-se num sistema de reprodutibilidade, no qual,
quem sabia fazer também sabia ensinar.11
●

Portugal, enquanto o resto da europa já se encontrava envolvida em
pensamentos da industrialização e do modernismo, só nos anos 40 é que
começa a fazer parte desta mesma situação. E, só na década de 60, é que
aparece o designer como apoiante das novas estratégias de produção e como
comunicador visual e social desta massificação de produtos. No entanto,
“(...) a prática dos designers portugueses confundia-se com a dos
arquitectos e a dos artistas plásticos. Este facto deveu-se por um lado, à
primazia inequívoca da arquitectura (mesmo em relação às artes
plásticas), por outro, à ausência de um sistema educativo que
exacerbasse a visão funcionalista bauhasiana do projecto e que
conferisse à actividade uma retaguarda disciplinar fundamental.”
(ALMEIDA, 2009, p. 21).

No contexto ditatorial e de guerra, em território português, era estabelecia
determinada inconsciência sobre a precariedade imposta na prática do Design.
Desta forma, Portugal via-se incumbido apenas na necessidade de enquadrar
um ensino técnico e profissional nas escolas de artes aplicadas, como forma de
instruir técnicos competentes para o mundo do trabalho industrial. Então, neste
período do Estado Novo, era perspetivado apenas escolas preparatórias como
instituições formadoras de técnicos que ajudariam o crescimento económico do
11

FLUSSER (2010), CARDOSO (2013) e ALMEIDA (2009).
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país. Algo que se pode enquadrar no contexto passado do Capitalismo,
relativamente à preocupação do aumento do capital e não das relações sociais
entre trabalhadores ou trabalhadores e consumidores. 12
O fator da massificação e a exigência da relação social proposta pela
publicidade, provocou em Portugal, só em 1959, um período de popularização e
automatização do Design. Neste período, reconfigurou-se as consideradas áreas
artísticas e aplicadas, nomeadamente, o desenho e o Design, como disciplinas
autónomas das Artes plásticas e da Arquitetura. Apesar de ter sido verificado um
processo lento de transformação pedagógica, foi possível destacar duas
essenciais mudanças estruturais no país: a proclamação do aumento da
escolarização na sociedade (resultando na migração da população para os
grandes centros urbanos transformando a sociedade existente numa sociedade
de massas) e a manifestação da cultura e do seu novo programa moderno
delimitador da contemporaneidade.13 Com a educação portuguesa a adotar os
mesmos princípios do Design que o resto da Europa, o entendimento perante o
Design tinha-se universalizado e considerava-se como: “(...) uma actividade
profissional centrada na prática cultural (com dimensão económica e social)"
(ALMEIDA, 2009). Os designers ao adquirem hábitos padronizados através das
institucionalizações pedagógicas, ficavam ligados a uma transformação
específica desta área, que promovia uma determinada maneira de efetuar as
tarefas e as ações, baseadas na Arte e na técnica. Adquirindo novos
comportamentos institucionais, possibilitavam a assimilação e o ensinamento
sobre as suas ações a outros indivíduos provocando a evolução de uma
reprodução autónoma. Este equilíbrio entre a prática e a reflexão,
proporcionados durante a formação do designer, orienta estes mesmos
indivíduos para um entendimento da complexidade dos fenómenos culturais
existentes na sociedade moderna.14
●
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ALMEIDA (2009).
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ALMEIDA (2009).
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ALMEIDA (2009).

No contexto de estágio curricular do MEAV, a estagiária deparou-se com uma
necessária consciencialização deste novo meio envolvente. Após a investida
sobre as teorias do conceito do Design, necessariamente se perspetivou sobre
a consciencialização da área do Design Gráfico (curso e disciplina da EAPA).
Segundo CARDOSO (2013), o Design designou-se como uma área de
“unificação do sistema de fabricação, distribuição e consumo” (CARDOSO,
2013). Pela transformação inovadora causada na sociedade de massas, também
revelou ser uma área transmissora de inúmeras possibilidades pela interligação
que estabelece entre os conhecimentos e as diversificadas áreas de contexto
projetual e informacional.15 Nesta perspetiva, atualmente, o Design Gráfico
encontra-se intrinsecamente ligado ao Design como uma extensão dessas
teorias. Contudo, o aparecimento do Design teve destaque no período da
industrialização, enquanto o Design Gráfico proveio de uma época mais antiga.
Segundo HOLLIS (2005), as representações gráficas são "sinais ou sistema de
signos" (HOLLIS, 2005) que reunidas formam imagens. Refletindo sobre esta
terminologia projeta-se a palavra “Gráfico” para o momento em que o ser
humano representou imagens pela primeira vez. Datado esse acontecimento nas
cavernas, verifica-se a existência apenas da palavra “Gráfico”, mas não do
Design. A representação destas imagens pelos seres humanos pretendiam
comunicar visualmente uma mensagem. Com o passar dos tempos, esta forma
de comunicação transpôs-se em forma de linguagem, de escrita.
Num período mais recente, nomeadamente entre o século XV e XXI, este ficou
demarcado pela civilização da imagem, nomeadamente, a harmonia entre o
desenho e a escrita. Esta civilização, pronunciada através de aspetos estéticos
e retóricos, pretendia universalizar e partilhar os conhecimentos existentes como
forma de instruir o homem. Assim, era necessário produzir objetos que
contivessem esse conhecimento, por exemplo os livros. Esta produção,
constituída antigamente por um processo de manufatura, que com a Revolução
Industrial evoluiu para um processo mecânico, é intitulada de Artes Gráficas.
Segundo VILELA (2004), as Artes Gráficas diferem do Design Gráfico, por serem
15

CARDOSO (2013).
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uma área abrangente de um processo e de uma atividade de produção industrial
de cópias através de uma impressão mecânica. Para além de ser uma área
interligada às artes aplicadas, é considerada por este mesmo autor como a "arte
de imprimir", ou seja, a impressão de um produto gráfico. Nesta perspetiva,
considera-se o Design Gráfico como uma área proveniente das Artes Gráficas e
do Design (de Comunicação). Ou seja, uma área projetual que tem como
finalização a comunicação de uma imagem visual, que normalmente é impressa
para ser divulgada na sociedade moderna.16
Dito isto, o designer gráfico será um indivíduo que: atende às necessidades dos
clientes; projeta tendo em vista a produção mecânica; e faz parte da economia
e da cultura dos países industrializados. E, também, será um conhecedor da
produção gráfica e da comunicação visual, como um técnico projetista de
imagens que consolidam a harmonia entre o texto e os desenhos.
Consequentemente, os alunos de Design Gráfico serão indivíduos que se
institucionalizam com base nestes conhecimentos e competências. Indivíduos
que projetam objetos/imagens comunicativas para os seus consumidores, como
por exemplo: livros, cartazes, revistas, logótipos, economatos, embalagens, etc.
●

Na conclusão deste capítulo, refere-se algumas questões que apontam para uma
problemática entre o investigado e o observado nas aulas da disciplina de Design
Gráfico. Não se reflete para já essas problemáticas, pois projetar-se-ão,
novamente mais à frente neste documento.

Primeiras questões: centrando o Design como a intervenção conjunta de
profissionais, que possibilita a reflexão sobre o fazer pela otimização de tempo
provocada pelas máquinas, como será perspetivado isto na educação? Será que
os alunos realmente refletem sobre o que fazem ou apenas fazem para
apresentar um produto final?

16

ALMEIDA (2009), HOLLIS (2005) e VILELA (2004).

Segunda questão: Face à socialização refletida acima, será que os alunos, por
estarem dentro de um espaço fechado e se distribuírem individualmente em seus
respetivos lugares, poderão eles rentabilizar a evolução de uma produção
conjunta ou estarão novamente a produzir face a uma individualidade sem
carácter social?

Ultimas questões: face à autonomia de produção dos alunos, que por vezes de
uma ação inconsciente, será que abre espaço para o pensamento crítico dos
mesmos? Ou apenas se reverte numa prática de apresentação de um produto,
devido a um pedido?
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2.2. DESIGN GRÁFICO NUM MUNDO DIGITAL
A transformação de paradigma que mais afetou o Design e, consequentemente,
o Design Gráfico, é muito recente, datando o seu início há 50 anos atrás. Este
acontecimento pronuncia-se pela evolução (revolução) das tecnologias digitais
(novos meios de produção) no mundo moderno constituído pela massificação de
objetos (imagens) (ALMEIDA, 2009).
“As times change, man’s sensibilities change with them. A static image,
unique and final, does not contain that quantity of information sufficient to
interest the contemporary viewer, who is accustomed to live in an
environment subject to simultaneous and multifarious stimuli from the
most varied sources.” (MUNARI citado por ARMSTRONG, 2016, p. 29).17

No contexto atual, pode-se observar a transformação da terminologia da
massificação da época da industrialização, para ser considerado como uma
multidão, não apenas consumidora de imagens impressas, mas também
consumidora de imagens digitais. Antes do prolongamento por novos conceitos
da contemporaneidade digital, faz-se uma pequena introdução em volta da
evolução salientada na introdução deste subcapítulo.
A revolução das tecnologias digitais, na área do Design Gráfico, teve início no
ano 1963, quando Ivan Sutherland (cientista de computação) escreve um
programa de edição gráfica intitulado de Sketchpad ou Robot Draftsman. Este
programa permitia aos engenheiros e aos designers gráficos desenvolverem
desenhos a partir de dispositivos analógicos numa máquina eletronicamente
digital, o computador. Segundo ARISTARCO (1985), os desenhos desenvolvidos
por estes indivíduos pronunciavam-se como imagens eletrónicas, que provinham
de uma "linguagem digital" (ARISTARCO, 1985).18

17

Tradução livre: Os tempos mudam e com eles mudam as sensibilidades dos homens. Uma imagem estática, única e

final, não contém a qualidade suficiente de informação que interesse ao observador contemporâneo, que está
acostumado a viver num ambiente de simultâneos e multifacetados estímulos, das mais variadas fontes.
18

ARMSTRONG (2016) e ARISTARCO (1985).
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Na área do Design Gráfico, estes novos métodos, permitiram um maior controlo
sobre os meios de produção e de reprodução gráfica, pois vieram facilitar o
manuseamento dos elementos gráficos. Também neste contexto digital, J. C. R.
Licklider reformula uma nova ideia centrada na partilha de objetos digitais através
da intergalactic computer network (Não se pretende aprofundar a teoria deste
cientista de computação, apenas pronuncia-se a sua ideia por ter sido o início de
um pensamento que mais tarde viria a transformar-se na Internet).19
A Internet, segundo CARDOSO (2013), é um mapa que "privilegia as relações
de sequência e conexão entre as partes, configurando o sistema como uma
totalidade inteligível (...) ele reduz uma realidade altamente complexa a uma
representação simples" (CARDOSO, 2013). Esta redução de divulgação
simplista da informação transformou a Internet como uma rede de comunicação
revolucionária das tecnologias da informação. No mundo moderno, a informação
é definida por um conjunto de dados transformados numa imagem digital,
transmitidos e partilhados na sociedade através dos média (meios de
comunicação digital).20 Resumidamente, trata-se:
"do salto revolucionário em tecnologias da informação – em especial,
equipamentos e programas que possibilitam manipular com facilidade e
exatidão, assim como transmitir com extrema rapidez, grande quantidade
de dados, inclusive imagens e modelos." (CARDOSO, 2013, p. 113).

As ideias inovadoras, do desenho digital e da rede de informações, ainda
estavam longe de satisfazer as necessidades do Design. Contudo, foram as
pioneiras para um repensar sobre a computação, de forma, a que fosse possível
desenvolver experiências visuais a nível digital. Nesta perspetiva, em 1984, foi
desenvolvido um computador pessoal intitulado Macintosh, que conjugava as
ferramentas do Design e da Internet para uso pessoal e individual, locomotivo.
Apesar das melhorias e dos avanços tecnológicos transportados para um
computador

pessoal,

este

19
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sistema

continuava

a

demonstrar

pouca

acessibilidade às necessidades dos designers. Face a este problema, um grupo
de designers (programadores) e artistas criaram uma rede modular simplificada,
de fácil uso social e pessoal, que também dispunha de uma melhor organização
e compreensão do sistema, como da sua informação digital.
Em 1990, a Internet espalhou-se pela sociedade moderna entrando nas vidas
das pessoas. Desde então, o computador, o telemóvel e outros meios digitais,
têm-se tornado parte intrínseca do ser humano. Atualmente, estes meios em
conjunto com a Internet, são a nossa envolvência com o mundo contemporâneo,
sendo que são: constantes fontes de informação, aparelhos de entretenimento,
portais de comunicações e, essencialmente, ferramentas de produção como
alimento destas massas consumistas.21

Ilustração 2 – rede digital

A globalização aumentou em direção a uma perspetiva de sociedade consumista
de informação digital. Como tal, o Design começou a ganhar novos desígnios,
como por exemplo: campo essencialmente híbrido que opera na junção entre o
corpo e a informação, entre o objeto, o usuário e o sistema; área de conceitos
projetuais e informacionais, que atua na conformação de objetos (analógicos e

21
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digitais), valorizando experiências que, pelo seu uso, proporcionam interações
de ordem social e conceptual.
Tal como o Design, também a transformação de paradigma se espalhou pelas
suas subáreas, por exemplo: o Design Gráfico. Enquanto antigamente se
desenvolviam imagens comunicativas para serem impressas, atualmente o
Design Gráfico, ainda interligado com as Artes Gráficas, expande-se para o
mundo digital. Num mundo de informação e tecnologia digital reformulam-se não
só as teorias como também as práticas dos seus profissionais. Atualmente, os
designers gráficos projetam objetos para lá de uma finalização impressa, através
de novos programas e aplicações digitais, como por exemplo: Adobe inDesign,
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, etc. Estes são alguns dos programas
utilizados por estes indivíduos e, principalmente recorrentes nas práticas dos
alunos do curso Design Gráfico. Como construtor de novos mundos visuais, que
possibilitam a partilha e a troca entre usuários (socialização), o designer gráfico
passa a ser um ser mutável que adapta-se a diversos contextos na sua atividade
profissional.22 Como por exemplo: “(...) translator of verbal ideas into visual form,
technical expert who prepares art for reproduction, psychologist who sells ideas
via commercial art, aesthetic expert who orders space in an appropriate way, or
solver of communication problems.” (ARMSTRONG, 2016).23 Responsável pela
maior parte da comunicação social digital, o designer gráfico vê-se agora na
exigência de reorganizar e filtrar a informação que continua a crescer
exponencialmente. Assim, alguns designers presentes nesta relação da
tecnologia e da comunicação, começaram a repensar as suas práticas como
construtores de informação de qualidade.24
●
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Tradução livre: (…) tradutor livre de ideias verbais em formas visuais, técnico experiente que prepara a arte para a

sua reprodução, psicólogo que vende ideias pela via comercial da arte, estético experiente que encomenda espaço de
forma apropriada ou resolve problemas de comunicação.
24
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Em

síntese,

finaliza-se

este

subcapítulo

anexando

às

problemáticas

apresentadas no subcapítulo 2.1. outras referentes aos conceitos modernos
digitais, percecionados em contexto de estágio.
Este mundo moderno tem revelado, não só mudanças tecnológicas, como
sociais. Como revelado anteriormente, estas mudanças também fizeram parte
das teorias e práticas dos designers, quer gráficos quer não. Contudo, face ao
que MUNARI (1966) define como método projetual do Design Gráfico, verificase que estas mudanças podem até ser uma ilusão provocada pelas novas
tecnologias. Como parâmetros desse método identificam-se: a enunciação de
um problema pela indústria (empresa) ou cliente ou pelo próprio designer; a
análise de uma forma física e psicológica da identificação dos aspetos e funções
pretendidas; o cumprimento de limites (tempo, regulamento e exigências do
mercado); a apresentação do máximo resultado com o mínimo custo; a
criatividade como designação de uma síntese dos elementos escolhidos pela
estética lógica ou formas naturais; e, por fim, a seleção final de um protótipo final
(MUNARI, 1966).
Após a explanação da estruturação do método projetual será possível estar-se
a caminhar para um capitalismo social moderno? Será que os alunos não
passaram a ser meros operários sem carácter social?
Segundo o analisado anteriormente, o Capitalismo era visto como um fazer
individual para o aumento do capital. Visto desconhecer-se o paradeiro do
contexto profissional, reflete-se esta problemática sobre o observado em estágio
curricular. Numa sala repleta de várias fileiras de mesas com computadores
direcionadas todas no mesmo sentido, aponta-se para um capitalismo social
moderno, pela realização da maioria das propostas ser um trabalho individual,
em que os alunos procuram imediatamente responder ao pedido proposto pelo
docente. E, será que podemos apontar nessa direção, pela diferença da
atualidade estar apenas nos meios de produção utilizados pelos alunos?
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"O uso indiscriminado do tratamento de imagens e da manipulação digital,
ainda maior na rede do que nas mídias impressas ou audiovisuais
anteriores, acaba por gerar uma dissociação grande entre o que se vê e
o que se sabe." (CARDOSO, 2013, p. 106).

Nesta perspetiva refere-se sobre uma outra problemática, quer salientada na
sociedade consumidora de informação digital quer nos alunos do curso de
Design Gráfico. Embora os designers gráficos se tenham tornado indivíduos
responsáveis pela organização, produção e seleção da informação visual
existentes na comunicação social, grande parte dos alunos são aqueles que
também consomem tudo o que é publicado nas redes sociais ou em sites de
pesquisa pública. Então, reflete-se sobre essa informação, consumida pelos
alunos que, de certo modo, acaba por não ser filtrada e nem refletida pelos
próprios. Poderá isto, gerar conflitos de aprendizagem significativas nos alunos
visto que quase tudo aquilo que visualizam frequentemente no seu dia-a-dia não
ser produto de uma comunicação visual assente em terminologias de um
designer gráfico? Imagens que também são constantemente visualizadas em
sala de aula como pesquisa, ou no telemóvel ou no computador?
E será que são seres presos ao computador e aos programas digitais? Se assim
for, será que é isso que lhes tira o controlo sobre a sua expressão visual? Poderá
esta última questão estar envolvida por uma constante prática digital, assim
como pelas exigências feitas pelos clientes?25
●

Por último, apresenta-se uma última problemática. Esta define-se pela
designação adequada do curso observado, nomeadamente o curso de Design
Gráfico da EAPA. Esta designação centra-se entre Design de Comunicação e
Design Gráfico.
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Como visto anteriormente, o Design Gráfico é a relação entre comunicação
visual e impressão. Observado em sala de aula, foi percetível as inúmeras
impressões feitas, mas também se assistiu que alguns dos objetos produzidos
em contexto digital, permaneciam nesse contexto. Dado que muita da
informação é projetada no contexto digital e parte dos designers gráficos serem
os projetistas dessa mesma informação, será que a designação de Design
Gráfico faz jus a esta componente digital? Será que não é apenas um título
pragmático da educação?
Em conversa com alguns designers gráficos ficou percetível que muitas das
vezes se trata de uma categorização, pois o Design Gráfico é referente mais ao
contexto secundário e profissional e o Design de Comunicação ao contexto
superior. Contudo, segundo GATENBY (1989), gráfico ou gráficos também
podem ser vistos como pixels (formas) das imagens gráficas. E, neste sentido,
elas perdem as suas propriedades da impressão.
Então gráfico será o desígnio de ambos? E, para onde está a mover esta
mudança de terminológicas?
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2.3. ILUSTRAÇÃO: ÁREA DO DESIGN GRÁFICO
A Ilustração sempre foi um conceito que manteve um forte contacto com a
evolução da humanidade, embora nunca verdadeiramente pertencendo à Arte
ou ao Design. As suas teorias eram constantemente reformuladas face à
evolução dos tempos, posicionando-se continuamente entre o desenho
(imagem) e a escrita (texto), ou seja, na etimologia da palavra gráfico. Embora
independente, a Ilustração sempre se apoiou no mesmo conceito do Design
Gráfico, nomeadamente, no poder da comunicação através da sua própria
linguagem sobre determinado suporte.26
●

Na tentativa de um entendimento sobre a metamorfose da Ilustração,
destacamos uma cronologia onde esta área se adapta através de vários
conceitos e ideias. Maioritariamente entre o texto e a imagem, assim como na
Arte e, posteriormente, no Design Gráfico.
Demarcando o aparecimento da Ilustração há milhares de anos em formato de
papiro, nota-se a sua pouca importância face ao texto que estes manuscritos
apresentavam pois, as ilustrações eram apenas inseridas como imagens
figurativas. Mais tarde, no ano 800 d. C., a ideia de imagem ilustrativa reformulase, adotando um caráter próprio e distinto ao do texto. Nesta civilização pela
imagem, pronunciada por aspetos estéticos e retóricos, a Ilustração adota duas
novas funções: a de instruir o homem e a de tornar o mundo mais belo.27
No início do século XV, enraizada no pensamento de espírito humanista, Alberti
define a Ilustração como uma narrativa pictórica, pois acreditava que embora o
artista valoriza-se a imagem, esta devia provir da literatura. Apoiando neste
mesmo pensamento, Leonardo Da Vinci refletia nos seus cadernos a
combinação entre o desenho e a escrita, revelando os seus processos, as suas
teorias e os seus pensamentos em relação ao seu trabalho artístico. Na segunda
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metade do século XV, com a evolução da impressão xilográfica e tipográfica na
Europa, os processos de produção dos suportes e das imagens modernizam-se,
possibilitando a aceleração do método de criação de objetos gráficos. Enquanto
antigamente era tudo desenvolvido com base num processo de manufatura,
agora era possível imprimir imagens a partir de um único modelo. Contudo, esta
evolução mecânica é rejeitada pelos humanistas, quando denotam uma forte
semelhança e monotonia nas imagens produzidas. Por isso, estes indivíduos
adotam apenas elementos decorativos nos livros produzidos. Recusando esta
premissa, a Ilustração agarra-se a novos suportes, como por exemplo: cartas de
jogar, desenhos têxteis e imagens de índole religiosa. No seguimento desta
inovação Renascentista, as linguagens verbais e pictóricas reformulam-se
graficamente, transformando-se em meios distintos de comunicar visualmente a
informação. Agora que é dado a possibilidade de comunicar variados
conhecimentos, a Ilustração passa a contrastar com o pensamento humanista,
quando explora um lado mais lógico, de espírito científico. Neste novo contexto
racional, a Alemanha destaca-se pela renovação da produção gráfica, criando
livros avulso que possibilitavam a utilização de ilustrações como imagens
comunicativas e informadoras. Assim, com os livros empregues num âmbito de
teor informativo era necessário a existência de uma maior responsabilidade nas
representações, que teriam de ilustrar pormenorizada e verdadeiramente as
realidades existentes.28
Em meados do século XVI, face às ideologias científicas aparece a necessidade
de traduzir e compreender o mundo real, assim como o conhecimento empírico
existente na sociedade. Pela utilidade desta representação, através das
imagens, tornava-se necessário substituir a xilogravura pela gravura (em metal),
que possibilitava maior detalhe e realismo. Em contraste com estas preferências
científicas, mas albergando o conhecimento empírico, os humanistas
procuravam fazer representações de vistas panorâmicas das cidades onde
vivem, realizando ilustrações através do desenho à vista. Desta forma, estes
colocam-se no papel de cronistas, onde representavam as classes sociais
refletindo sobre a vivência urbana daquela altura. No final do século XVII, a
28
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modernidade nasce a partir da consciencialização de que o homem ilustrador
era o representante de uma realidade científica e social, onde a expressividade
empírica se processava através de um pensamento imaginativo, rico em ideias
e reflexões de um mundo exterior. As novas formas de pensar a Ilustração
renasceram não só dos livros, mas também de suportes publicitários como, por
exemplo: cartaz mural (anunciador de produtos) cujas pranchas serviam para
elaborar

calendários

e

anúncios;

caricaturas

e

impressões

satíricas

momentâneas, representativas das personalidades e de acontecimentos da
atualidade; tiras de banda desenhada dos jornais; e, por último, livros infantis. 29
Mais tarde, a invenção da fotografia e da tecnologia industrial tiveram um
profundo impacto nas formas de comunicação visual, pelo tratamento e
divulgação que trouxeram à informação pictórica. Para além de serem mais
eficazes na produção de uma imagem, o seu rigor e genuinidade eram maiores
quando se tratava da representação de algo. Assim, a fotografia rapidamente
ocupou o lugar da ilustração publicitária e os ilustradores tiveram de procurar
novas narrativas. As problemáticas causadas pelas evoluções tecnológicas,
rapidamente foram abafadas pelas ideologias da Art Nouveau, que permitia a
exploração da Ilustração através da subjetividade e da emoção. Na necessidade
da utilização de novas técnicas, a litografia aparece como uma nova experiência
da democratização da imagem, que possibilita a elaboração de impressões a
cores, enquanto as impressões das fotografias eram apenas a preto e branco. 30
A Revolução Industrial, veio afirmar a importância do Design Gráfico numa
sociedade consumista, pela exigência da comunicação de produtos e de
informação. Na importância refletida sobre a formação de indivíduos
competentes na área do Design, ou seja, na educação como forma de responder
a uma sociedade moderna, também se tornou necessário expandir estes novos
conhecimentos e moralidades nas crianças reformuladoras de uma sociedade
futura. Neste sentido, a Ilustração volta a albergar um sentido utilitarista quando
se projeta didaticamente em livros pedagógicos, sendo que facilitava a
aprendizagem dos conhecimentos empíricos. Como forma de defender a esfera
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sensível do homem, o ilustrador Walter Crane (influenciador do movimento Arts
& Crafts) rompe com o ideal de livros moralistas e didáticos, elaborando livros
infantis para o divertimento das crianças.31
Entre o final do séc. XIX e meados do séc. XX, com a evolução da tipografia
mecânica, possibilita-se a impressão em papel, causando uma difusão entre as
palavras e as imagens, que dariam o início de uma nova etapa para o
conhecimento, para a educação e para a literacia em geral.32
Contrastando com este lado mais gráfico, numa vertente mais artística, a
Ilustração adotou diversas expressões durante os vários movimentos artísticos
e nos anos seguintes enraizou-se sobre um processo cognitivo e de
interpretação, entrelaçando-se sobre o entendimento do ilustrador perante uma
contaminação genética de memórias e de experiências dele mesmo.
No início dos anos 70, a Ilustração continua posicionada no mesmo conceito de
entendimento pessoal sobre a cultura, através da imagem. Mas com tantos
entendimentos culturais diferentes, o texto torna-se relevante para estruturar as
diversas formas de conhecimento e expressão providas de uma autoconsciência
de todo esse processo mental. Neste sentido, esta década fica também
demarcada pela reflexão da consciencialização linguística universal, onde tudo
se transforma em discurso; não só o ilustrador proporciona um entendimento
sobre a cultura, como também este fica sujeito a múltiplas interpretações e
significações, que partem da participação do recetor/espectador e onde poderá
designar outros significados e entendimentos. 33
●

Em primeiro lugar, é importante valorizar a ilustração como um espaço
envolvente de um processo cognitivo e de pensamento. Um espaço de reflexão
crítica, de um mundo ou de momentos textuais, que permite a partilha de
significados em torno de múltiplas questões. Em segundo lugar, num lado mais
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prático, a Ilustração permite a expressão através de diversos meios, o que
possibilita diversas escolhas sobre as formas das suas revelações. Portanto, a
Ilustração não se rege a uma mera representação do texto, mas a “um processo
de transmutação, de inovação semântica, capaz de exceder o conteúdo
denotativo do texto de origem, é suplantá-lo pela significação inerente a essa
operação” (QUENTAL, 2009).

Ilustração 3 – Arte, Design e
Ilustração

No contexto de uma sociedade de informação e tecnologicamente digital, a
Ilustração continua a enquadrar-se entre a imagem e o texto. No que podemos
verificar, na prática da Ilustração, os ilustradores desenvolvem ilustrações tanto
como imagens únicas ou como imagens complementares de um texto ou
explicativas de uma interpretação ao mesmo. Estas por sua vez também podem
ser analógicas ou digitais, como por exemplo imagens expostas em galerias,
sites, livros, redes sociais, cartazes, etc. Partindo desta mesma indecisa
inclusão, também a Ilustração persiste na incerteza sobre o seu enquadramento
na Arte ou no Design. Contudo, atualmente é uma área que tendência a
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enquadrar no Design Gráfico pela proximidade com as palavras do mesmo e
também pela forte relação com as Artes Gráficas (arte de imprimir).
Em contexto de estágio curricular, a proximidade da Ilustração situa-se pelo seu
aparecimento como módulo da disciplina de Design Gráfico e por transportar
alguns dos seus conceitos, como por exemplo: “(...) the desire to communicate,
to create imagens and see that work in print” (ARMSTRONG, 2012) 34.
Acrescentando e segundo ARMSTRONG (2012), esta autora refere-se a este
módulo como “art and craft” (ARMSTRONG, 2012)35 desta disciplina.
Esta mudança de paradigma sobre a Ilustração renasce da possibilidade de
maior libertação da experimentação pessoal e coletiva. Pois, desde a Revolução
Industrial, os avanços das tecnologias mecânicas e de impressão expandiramse de forma imediata pelas sociedades, modernizando-as, tanto nas suas
práticas como nos seus pensamentos e, assim, foi possível que em meados dos
anos 80 as possibilidades digitais se tornassem mais acessíveis. Nesta
perspetiva, os ilustradores começaram a desenvolver os seus trabalhos em
variados meios analógicos e digitais, onde o computador se registava como a
união entre os dois.
“No one tool or process has had as much influence on the methods
employed by the illustrator as the computer. If it is the pencil that wields
the power, then it is the computer that harness that power and enables the
illustrator to transform the pencil mark into a seemingly never-ending array
of new marks.” (ZEEGEN, 2012, p. 44).36

O ecletismo presente na prática e teoria de um ilustrador fazem agora parte da
nossa atualidade, não só na educação como na profissão destes indivíduos. Não
se afirma porventura que todos os ilustradores contemporâneos percorram um
processo artístico de utilização de variadas técnicas nas suas ilustrações. O que
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Tradução livre: (…) o desejo de comunicar, de criar imagens e de ver o trabalho impresso.
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como o computador. Se é o lápis que lidera o poder, é o computador que ganha esse poder e possibilita ao ilustrador
transformar a marca do lápis numa indeterminada criação de novas marcas.

se entende é que a prática da Ilustração, pela facilidade de desenvolver uma
ilustração por vários meios (analógicos ou digitais), pode ser fruto de
experimentações ecléticas. Portanto, torna-se fundamental que exista uma
responsabilidade e entendimento sobre as escolhas dos variados meios
tecnológicos como forma de enriquecimento das suas ideias e temas
transmitidos através dos seus trabalhos. Ou seja, indivíduos conscientes e
refletores dos porquês das suas escolhas, visto a Ilustração ser uma imagem de
comunicação visual com significado e conceito.
●

Sintetizando este pensamento eclético na posição da Ilustração entre a Arte e o
Design Gráfico, deixa-se em aberto a reflexão da mesma com um excerto de
MUNARI (1979) do livro Artista e Designer. Portanto,

"enquanto o artista vê com a fantasia uma forma ou um conjunto, ou uma
situação, ou outra coisa qualquer e se esforça depois por realizá-lo tal
como o tinha visionado, o designer não sabe que forma terá o objecto que
está a projetar enquanto não tiver resolvido e harmonizado criativamente
todas as componentes do problema, e aceita a sua resolução contando
que se apresente como uma das melhores. Neste caso, o resultado final
é uma surpresa" (MUNARI, 1979, p. 94).

49

3. CONTEXTUALIZAÇÃO
3.1. ESTÁGIO
O curso de mestrado do Ensino em Artes Visuais no 3.º Ciclo do Ensino Básico
e no Ensino Secundário (MEAV), lecionado a partir da Faculdade de Psicologia
e Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) e da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade do Porto (FBAUP), é um curso profissionalizante
que certifica os seus estudantes na habilitação profissional para a docência no
3.º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário. Desta forma, no segundo e
último ano deste curso, o aluno deste mestrado fica habilitado à “Iniciação à
Prática Profissional”, onde aplica os conhecimentos adquiridos durante o
primeiro ano do curso numa prática de ensino supervisionada, refletindo sobre
as suas práticas de iniciação à docência. Num contexto de estágio, estes alunos
são distribuídos por diversas escolas regulares ou profissionais, integrantes da
componente artística, onde começam a desenvolver “profissionalmente” o
segundo ano dos seus estudos para a aquisição de grau de mestre. Desta forma,
a escola escolhida para o estudante deste/a relatório/dissertação é a Escola
Artística e Profissional Árvore (EAPA).
●

A Escola Artística e Profissional Árvore é uma casa antiga renovada, que partilha
uma cor quente, um bordô avermelhado, assente em paredes de uma habitação
tradicional portuguesa. Interiormente apresenta uma essência moderna de
formas simples. O portão da entrada desta escola, constantemente aberto,
transmite alguma estranheza com outras instituições sendo que, muitas das
vezes, se torna um elemento convidativo para qualquer um que passe na rua
(turistas, habitantes, etc.). Esta escola está localizada junto ao Passeio das
Virtudes e, das suas janelas, podemos observar uma vasta paisagem do rio
Douro até à ponte da Arrábida. Todo o ambiente envolto deste edifício escolar
participa de uma partilha visualmente única sobre a cidade do Porto, realçando
a habitação rural, o Jardim das Virtudes, a Alfândega, o Jardim da Cordoaria, o
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Centro Português de Fotografia (CPF) e a Torre dos Clérigos. Muitos dos
intervalos entre as aulas são passados nestes locais onde os alunos procuram
relaxar e conectar com o mundo exterior não se sentindo presos ao interior da
escola. Esta liberdade provoca um maior sentido de responsabilidade e
autonomia, sentida pelo facto de os alunos não presenciarem de momentos de
toque de entrada e de saída da escola.

Ilustração 4 – vista da sala dos
professores, torre dos clérigos e Centro
Português de Fotografia (CPF)

Relativamente aos locais desta instituição, onde a estagiária permaneceu a
maior parte do seu tempo foram: a sala 52, a sala dos professores e a cantina.
A sala 52 (particularmente conhecida por todos os estagiários de MEAV que
estagiaram nesta escola) foi frequentemente utilizada como local de observação
e de acompanhamento dos alunos. Posteriormente, também serviu como local
de leccionamento da proposta idealizada pela estagiária. A sala dos professores
foi onde se estabeleceu o convívio com outros professores de outros cursos,
bem como a partilhada de conhecimentos e de informações sobre a EAPA.
Também, serviu de local silencioso e acolhedor para a realização de um trabalho
mais pessoal, nomeadamente trabalhos artísticos e o/a relatório/dissertação. Por
último, a cantina era onde havia maior convívio, um momento de extrema
descontração.

Ilustração 5 – a fachada, o portão, a sala 52
e a sala dos professores da EAPA

A Escola Artística e Profissional Árvore está integrada e associada à UNESCO.
Esta escola foi formada em “1982, no desenvolvimento do projeto Árvore, de
educação humanística por via da arte”. No seu lado artístico, vemos referenciado
as artes visuais, e no seu lado profissional, “a formação de jovens para o mundo
do trabalho”. A junção entre estes dois conceitos, ambos projetados no processo
formativo da escola, idealizam “a formação de técnicos intermédios dotados de
competências de interpretação e execução de projetos”. Portanto, a EAPA tem
vindo a desenvolver “uma prática de atividades de projeto em contexto de aula
(…) que podem ser potenciadas para melhorar a ligação da escola ao contexto
real de trabalho.” (Projeto Educativo).37
É uma escola de “natureza privada”, que pertence à “propriedade da Escola das
Virtudes - Cooperativa de Ensino Polivalente e Artístico” e que integra um
“sistema de ensino secundário tutelado pedagógica e cientificamente, pelo
Ministério da Educação e pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
Profissional (ANQEP)”. Este sistema de ensino, também, goza de uma
“autonomia pedagógica e funcional”. Privilegiando esta autonomia como
destaque desta escola, enquadramo-nos na qualidade de observar uma

37

Ver anexo 2.

53

autorização de funcionamento aos coordenadores de cada curso profissional
relativamente à sua ministração curricular. Enquadrando esta perspetiva com a
aplicação do sistema ECVET (Sistema Europeu de Créditos de Educação e
Formação Profissional), observamos a composição de currículos por módulos.
Ou seja, a adoção de uma estrutura individual e coletiva, com o intuito de
desenvolver capacidades específicas no aluno por um curto período de tempo,
que serão avaliadas e projetadas num sistema escolar internacional. Contudo,
essas competências não se projetam apenas nesse momento modular, sendo
que depois de adquiridas são utilizadas na resolução de novos projetos
realizados nesse ou noutros módulos. (Regulamento Interno).38
A EAPA oferece, atualmente, sete cursos profissionais disponíveis para
estudantes entre os 15 e os 18 anos, o equivalente às habilitações literárias do
secundário. Nestes podemos encontrar: Design de Equipamento (DE), Design
de Moda (DM), Desenho Digital 3D (DD), Design Gráfico (DG), Animação 2D 3D
(ANI), Coordenação de Produção de Moda (CPM) e Multimédia (DM). O curso
profissional elegido como contexto principal deste estágio, foi o curso de Design
Gráfico relativamente à disciplina de Design Gráfico. Nesta disciplina, a
estagiária viu-se inserida no seu programa e sistema modular. A caracterização
do programa desta disciplina destaca-se pelo desenvolver de “técnicas e
métodos aliados ao projeto em artes gráficas” onde a componente prática é
acompanhada pela componente teórica e experimental. Assim, pretende-se que
o ambiente de sala de aula seja “um local privilegiado de experimentação e
projetação à semelhança de uma situação real e profissional”. As atividades,
como forma de incentivar esta pedagogia, deverão apropriar-se de metodologias
que transparecem uma prática e contextualização de conteúdos, de
experimentação, de pesquisa e de resolução de problemas, onde a participação
dos alunos em projetos disciplinares e interdisciplinares se torna fundamental no
alargamento de vários saberes. Estas estratégias, adotadas pelo professor,
pretendem motivar “o aluno a envolver-se na sua própria aprendizagem,
desenvolvendo a sua própria autonomia e iniciativa” (MORAIS, 2006).
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Ilustração 6 – mapa hierárquico do
programa do curso de DG

Por sua vez, o sistema modular faz parte, não só da disciplina de DG, mas
também de todas as disciplinas de cada curso. Estas são constituídas por
diversos módulos. Este sistema, comparado com os currículos de escolas
regulares, destaca-se pela maior aquisição de competências técnicas numa
determinada área. Caso não concluam o módulo, significa que não adquiriram
as competências técnicas nos determinados saberes daquela matéria. Em
questões sistémicas, o aluno que reprove a um determinado módulo não fica
imediatamente retido no mesmo, sendo que fica possibilitado à sua
compensação.

Na

impossibilidade

da

mesma,

o

aluno

não

reprova

automaticamente ao ano do seu curso, mas repetirá novamente o módulo no
próximo ano. Nesta perspetiva, frisa-se novamente que a avaliação modular é
essencial para esta escola, pois verifica as competências de cada aluno através
dos saberes e ferramentas adquiridas e aplicadas em cada módulo,
considerando cada módulo como essencial para o percurso académico de cada
aluno.
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3.2. COMUNIDADE ESCOLAR
No percurso de desconstrução estrutural e organizacional da escola, vê-se num
primeiro plano a faculdade de referência, que reflete como seu representante o
orientador de estágio, o professor Tiago Assis. O papel caracterizador deste
indivíduo situa-se no constante questionamento dos posicionamentos da
estagiária face à tradução das suas observações feitas em estágio. Assim, o
sentimento obtido pela estagiária, ao longo das reuniões com este indivíduo, foi
o de constante dúvida e incerteza sobre o pensado e o idealizado/concretizado
como certo. Neste sentido, foi percecionado que estas inconstâncias mentais
tornavam vivo o processo de aprendizagem e de investigação da estagiária, que
recorria a estas estratégias como promotoras de um pensamento crítico da turma
do 2.º DG. Ou seja, em algumas situações de orientação aos alunos, tal como
nas reuniões de estágio, eram projetadas linhas condutoras da construção de
um pensamento conceptual, na realização dos trabalhos dos alunos.
No contexto da Escola Artística e Profissional Árvore, temos presentes outros
indivíduos, sendo que uns foram mais influenciadores que outros. Num primeiro
plano, sempre em constante contacto, apresenta-se a cooperante e professora
Raquel Morais. Este indivíduo encontra-se aqui presente como acolhedor e
avaliador da estagiária. Para além disso, foi gratificante ver a sua prática como
professora titular, pois deu origem a uma aprendizagem pedagógica sobre o
repensar das práticas e orientações adotadas pela professora estagiária, face às
suas metodologias e estratégias. Como continuidade desta aprendizagem
pessoal, outros indivíduos influenciadores foram as professoras das disciplinas
de Oficina Gráfica e Geometria Descritiva, nomeadamente a professora Sara
Lopes e a professora Aurora Pinheiro. Nesta perspetiva educativa e de convívio,
adicionam-se os funcionários da cantina que também ajudaram à integração e
bem-estar da estagiária.
●

No seguimento da apresentação da comunidade escolar, surgem os indivíduos
que são parte essencial do funcionamento da escola, para além dos restantes
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apresentados. São eles, os alunos. Assim, segue-se uma caracterização
subjetiva do observado em sala de aula, à turma do 2.º ano (11.º ano) do curso
de Design Gráfico, sendo que cada turma é cada turma e cada aluno é cada
aluno.
A turma do 2. ° DG é constituída por 25 alunos com idades entre os 16 e os 18
anos. Nesta turma as raparigas destacam-se, não só pela sua maioria evidente,
mas também, por ocuparem o lugar de delegada e subdelegada. Em
comparação com a escola regular da altura da estagiária, estas duas alunas
apresentam um papel mais participativo e ativo nas decisões e práticas destes
mesmos cargos, pois as suas participações em recados e burocracias da gestão
da turma são essenciais para que parte dela funcione. Como por exemplo:
recolhas de faturas, recados para a turma e tomadas de decisões.
É uma turma, designada pelos professores, como consciencializada perante os
hábitos inseridos naquele contexto escolar e daquela sala de aula,
principalmente, na sua elevada pontualidade e assiduidade, embora não exista
campainha na escola. Em constante observação, é possível notar que a turma
apresenta um padrão comportamental adaptável a qualquer contexto escolar,
apesar das suas diversas personalidades, no qual existe um lado mais
trabalhador, mas que por vezes também tem alguns momentos de distração.
Particularmente, em sala de aula, esta turma não se estende por grupos diversos
de amizades, sendo constituída por um único grande grupo, bastante unido. Esta
característica reflete uma grande importância, pois desta forma existe uma maior
entreajuda na realização das propostas, que faz denotar um certo sentido de
autonomia, responsabilidade e experimentação pessoal/coletiva. Assim, afirmase que é uma turma trabalhadora que tenta sempre apresentar rapidamente as
suas resoluções/soluções aos problemas expostos. Contudo, esta dinâmica fez
levantar três questões em volta desta rapidez constante e imediata de resposta.
Sendo elas: porque é que os alunos não se prolongam pela pesquisa nem pelo
processo de trabalho, tentando sempre reproduzir o trabalho final de forma
imediata?; porque é que se agarram maioritariamente às primeiras pesquisas
realizadas sem tentar buscar outras?; e, porque é que se funcionar e se estiver
bonito, o que quer que façam, é aquilo que é adotado como trabalho final?

Fazendo uma reflexão simples sobre o comportamento de reação da turma a um
problema, observa-se que quando encontram obstáculos no processo de
trabalho, tentam muitas das vezes resolvê-los em conjunto, mas quando não
conseguem recorrem à orientação da professora. Nesta situação de dificuldade,
observa-se que, a turma divide-se em dois grupos: os que conseguem facilmente
perceber outro caminho para a resolução do trabalho, esforçando-se para chegar
a um resultado final, e aqueles que ficam com medo ou preguiça de continuar
em frente na realização dos seus trabalhos finais. Nesta segunda perspetiva,
também se denota um comportamento de estagnação relativamente à
continuidade do processo de pensamento e realização pessoal. Então aparece
a seguinte questão: porque é que mesmo com uma orientação mais cuidada da
professora ou com a ajuda dos colegas, o aluno se esconde ou exclui as
possibilidades de realização de algo referente às propostas?
As questões apresentadas neste subcapítulo foram pragmáticas para a
construção de inquietações que iam surgindo ao longo das observações e
podiam tornar-se fruto deste/a relatório/dissertação. Sem apresentar para já as
suas correspondentes reflexões é possível destacar outras constatadas durante
a realização das propostas quando os alunos não tinham um processo de
trabalho rico em experimentações, pesquisa e dedicação. A primeira é a
constante apresentação de um trabalho final concreto sem base conceptual e a
segunda é a transmissão de uma apresentação precária de memórias descritivas
expostas nos dossiês dos alunos.
No geral, é uma turma que apresenta jovens representativos das suas idades e
dos tempos tecnológicos que os envolvem. Comparando com os tempos da
estagiária, verifica-se um prolongamento das questões sobre o constante fazer
sem pensar no porquê do que estão a fazer e, também, se entende a ocorrência
de múltiplas brincadeiras de indivíduos jovens e em fase de aprendizagem.
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Ilustração 7 – silhueta da turma e da estagiária

Finalizando este subcapítulo, falta apresentar um indivíduo, que apesar de
pertencer a outra comunidade escolar, quando apresentado como professora
estagiária à turma do 2.º DG, passou igualmente a pertencer a este meio.
No contexto inicial de familiarização com o espaço e da socialização com os
alunos, soou-lhe estranho o constante tratamento de “você” por parte dos alunos
para com ela. E, por isso, com o intuito de se aproximar mais deles pediu um
tratamento de “tu”, já que não a tratavam como professora ou estagiária. Assim,
a estagiária passou a ser tratada pelo nome próprio, o que acabou rápido devido
à entrada do “Dona” como símbolo de não ser uma colega de turma, mas algo
mais. Numa perspetiva reflexiva sobre esta procura pela própria identificação, a
estagiária deixou que os alunos a tratassem como eles a viam, sem se preocupar
com o que ela queria ser. Num primeiro plano, pareceu ter grandes vantagens,
pelo facto da estagiária se tornar alguém que eles respeitavam e gostavam de
conversar, assim como buscar orientação para os seus trabalhos. Mas com o
passar do tempo, foi percetível que dado à falta de autoridade que a estagiária
tinha, o ser considerada como professora era uma utopia e que a evolução seria
para uma aluna mais velha com mais maturidade. Pensando sobre o futuro como
professora titular percebe-se que esta apresentação inicial não resulta para que
haja uma afirmação concreta de identidades. Isto, também foi sentido pelo
leccionamento da proposta dada pela estagiária, no qual os alunos pareciam

menos pressionados pela realização da mesma comparando com as propostas
realizadas anteriormente. Então, como é visto o papel do professor? E qual papel
afirmará a estagiária como professora e se este será o indicado para cada
turma?
Neste contexto de estágio, tratada como “Dona Inês”, embora não considerado
o papel indicado para um professor titular, pelo companheirismo sentido pelos
alunos, a estagiária era vista como alguém mais velho que ajuda a solucionar
problemas e com quem é mais fácil conversar e, também, como uma figura
familiar constantemente presente. Assim, a estagiária, ao estar incumbida do
papel de observação e de ação diminuta, percebeu que, apesar de não ter um
papel idêntico ao do professor titular, este apresentava vantagens sobre uma
identificação intrínseca procurada pela estagiária, mas ainda não encontrada.
Esta personalização vagueava sobre aspetos de uma narração, no qual
considera-se a partilha de história/experiências/conhecimentos de indivíduos
para indivíduos. Embora BENJAMIN (2012), no livro Sobre Arte, Técnica,
Linguagem e Política: Introdução de T. W. Adorno, expresse a ausência da ação
pertencente a esta palavra, a autora deste documento procurou manifestar-se
em contexto de estágio como alguém que partilha esta essência narrativa. Por
outras palavras, num processo afirmativo por via da experiência, a narração pode
constituir-se como: uma chamada de atenção, que implica a transmissão de uma
certa moralidade; ou, numa perspetiva mais prática, com a passagem de
determinados saberes sobre a realização de uma proposta; ou até na partilha de
certos acontecimentos da vida para ajudar na reflexão de um acontecimento da
vida do aluno.
Para além desta personificação narrativa paralela a um papel mais de
orientadora, a professora estagiária também adquiriu um papel de dimensão
“psicológica”. Em certos casos que o aluno parecia preso em momento de dúvida
e medo perante as suas escolhas, não conseguindo assim progredir no seu
trabalho, a estagiária adquire o papel de ouvinte para que fossem denunciadas
as ansiedades e as dificuldades. Num exemplo concreto, algumas alunas que
não só apresentam medo sobre a proposta como para com a professora titular,
preferem falar com a “Dona Inês”, porque de algum modo sentem mais facilidade
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na comunicação. Nestas situações, muitos dos alunos conseguiam resolver os
seus problemas após o desabafo, outros após um conselho e outros
prolongavam-se apenas nos pensamentos qualitativos (gosto ou não gosto).
Neste último momento, estes alunos apresentavam maior entrave na resolução
da proposta, pois dado a opinião do “gosto ou não gosto” ficavam presos nesse
pensamento sem avançar para o conceptual da proposta, aquilo que realmente
constituiria os significados das suas realizações, assim como do seu trabalho
final.
Concluindo a apresentação da professora estagiária, denota-se que embora não
tenha sido capaz de se pronunciar como professora, adaptou-se às
consequências encontradas construindo a sua própria identificação que acabou
por ser aquilo que ela tinha idealizado inicialmente, ou seja: uma figura familiar
que se encontra presente na vida do aluno e que o ajuda quando ele necessita;
um indivíduo observador, sendo que demonstra uma atenção sobre todos os
acontecimentos e momentos ocorridos em aula; um indivíduo responsável pelos
seus atos, ao ponto de ser criativamente flexível e autónomo perante as suas
ações; e, por último, um ouvinte.

3.3. PROPOSTA
No contexto de estágio do MEAV referido no primeiro subcapítulo, realizado na
EAPA, nomeadamente na turma do 2.º DG, foi realizada uma proposta projetada
pela professora estagiária. Esta proposta procurava perceber e desenvolver
certas questões que iam surgindo durante os acompanhamentos e as
observações feitas em sala de aula. Tendo em conta a descrição da escola, do
curso, dos alunos e dos métodos pedagógicos escolares, já mencionados, existe
a pertinência da descrição da planificação, da apresentação/realização e da
finalização da proposta, em busca do enquadramento de questões, pertencentes
à construção deste/a relatório/dissertação.

Ilustração 8 – planificação da proposta

A planificação da proposta partiu de um pressuposto de entrega aliado ao plano
curricular de uma Unidade Curricular (UC) do mestrado. Esta entrega fora
calendarizada em reuniões de seminário dessa disciplina para o início de janeiro.
E, nesta perspetiva, a proposta seria desenvolvida no âmbito modular do Cartaz,
o módulo 8. Sendo que a turma do 2.º DG realiza a Prova de Avaliação Final
(PAF) em meados de abril e depois frequentam o estágio em meados de
maio/junho, a cooperante salientou a pertinência pela realização da proposta nos
inícios de dezembro de 2018. Portanto, contando com os improvisos adjacentes
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e próprios da profissão docente, a proposta sofreu uma mudança de contexto
modular e curricular, assim como uma transformação metodológica e
estratégica. Desta forma, uma proposta que estava assente no módulo 8, do
Cartaz, passava a enquadrar-se no módulo 7, da Ilustração.
A

contextualização

referente

à

planificação

demonstra

um

começo

importantíssimo para o destaque daquilo que pertence às características do
papel de um professor. Como tal, nesta fase inicial de planificação, o papel da
estagiária teria de ser: alguém pensador de consequências de determinadas
ações antes de acontecerem; alguém flexível e de mente aberta a imprevistos;
e alguém responsável e comprometedor das suas próprias ações; ou seja,
alguém capaz de:
“(...) ter a elasticidade e a rapidez de preparar lições em virtude das
necessidades que de vez em quando se apresentam segundo a natureza
de vários indivíduos, de modo a que todos possam ser ajudados a
clarificar os seus problemas sobre o tema geral dado (...)” (MUNARI,
1966, p. 15).

A elasticidade e a rapidez expressa por MUNARI (1966) foram praticamente
adotadas na planificação desta proposta. Considerando que a EAPA apresenta
um ensino dinâmico, visa-se a elasticidade, pois foi necessário adotar a
proposta, já construída, a outro módulo e a rapidez, pela escassez de tempo na
planificação de uma proposta com cabeça, tronco e membros. Com a proposta
feita, as correções da professora cooperante e os ajustes que teriam que ser
feitos para um novo módulo, aumentavam a perceção de que esta não continha
nenhum objetivo final, assim como uma ligação com a Ilustração. Na resposta a
este problema, adaptou-se o concurso nacional de Ilustração39 à proposta, como
forma de gerar um objetivo próprio para os trabalhos finais dos alunos.
A estrutura externa da proposta estava bem demarcada, mas como o estágio se
prolonga num contexto escolar, era necessário que a proposta adota-se uma
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Concurso promovido pela Associação Ajudaris, intitulado “A(r)Riscar”, enviado por email à professora Raquel Morais

e, posteriormente, à estagiária.

estrutura interna significativa da escola artística e profissional. Deste modo, a
proposta também assentou sobre os componentes expressos na Planificação
Modular Anual (PMA) do curso de Design Gráfico, relativo ao segundo ano,
descritos pela professora Raquel Morais. Contudo, na proposta, apenas estão
explícitos alguns, que se destacam de forma numerada neste documento em
busca da simplicidade pela sua leitura. Portanto, como componentes da PMA
apresentam-se:
1. Conteúdos programáticos (técnicas digitais e não-digitais40, a ideia e o
conceito)
2. Competências e objetivos (expressos na proposta de forma igual ao PMA)
3. Estratégias e atividades (o projeto e a participação no concurso).
4. Critérios e instrumentos de avaliação (alguns explícitos na proposta e
outros

como

a

assiduidade/pontualidade,

a

autoavaliação,

a

evolução/atitude e a iniciativa/autonomia)
5. Horas letivas (compilação de três semanas mais dois dias, o equivalente
a 30 horas e 30 minutos)
A proposta final41, após os reajustamentos das mudanças referidas acima e as
aprovações, quer por parte dos professores de estágio quer por parte da
professora cooperante, foi colocada em formato digital (PDF) que foi partilhado
com os alunos através do servidor existente em todos os computadores da sala
5242. É uma proposta constituída por nove páginas, sendo que a partir do meio
da segunda página são divulgadas referências visuais de diversos ilustradores.
Visualmente, na primeira página podemos observar duas colunas. Na coluna da
esquerda encontra-se explicado: a envolvência dos alunos na participação do
concurso nacional de Ilustração lançado pela Associação Ajudaris, intitulado
A(r)Riscar; o link43 relativo ao regulamento do concurso; e algumas questões de
desbloqueio das pesquisas individuais de cada aluno na formalização de ideias
40

Descrito desta forma pelo PMA.

41

Ver anexo 1.

42

Apenas se tem conhecimento deste servidor nesta sala.

43

Ver anexo 13.
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e conceitos do tema geral. Na coluna da direita encontram-se explícitas as quatro
fases da proposta, que são: a análise crítica ao tema do concurso; a pesquisa
nos livros referenciados na proposta, pela escolha de um ilustrador; o
desenvolvimento de vários esboços não-digitais a serem manipulados
digitalmente, resultando numa ilustração final; e a realização da ilustração final.
Por baixo destas duas colunas, observa-se a pintura da artista Paula Rego,
intitulada de A primeira missa no Brasil pintada em 1993.
Na segunda página estão descritos: os objetivos e os critérios de avaliação
conforme a PMA; o calendário, onde estão organizadas por semanas as fases
da proposta e, também, o dia da entrega do trabalho e a sua apresentação; a
entrega, onde mostra os objetos a serem entregues para avaliação; os materiais,
que são apenas sugestões do que os alunos poderão utilizar na realização dos
esboços analógicos; e, por último, algumas referências bibliográficas e outras
visuais de ilustradores, como: Julien Vallée, Andrea Wan, Jean Julien, Jack
Hudson, Jorsh Peña, Lobulo Studio, Jordy van den Nieuwendjk, Davide Bonazzi,
Rob Pybus, Eika Ojala, Jacopo Rosati, Ana Biscaia e André da Loba.
Apesar da proposta ter encontrado uma estrutura final de apresentação, houve
diversas questões principais colocadas ao longo da sua planificação/construção,
que geraram outras questões. A primeira questão principal afirma-se sobre o
objetivo do concurso em que as ilustrações entregues deviam ser originais,
sendo que os participantes podiam escolher os materiais e os suportes. Então,
surgiram mais duas questões: como proporcionar uma escolha autónoma sobre
esses elementos de produção? E, como despertar a originalidade, sendo que os
alunos teriam de fazer uma pesquisa inicial? Referente à originalidade, não
houve nenhuma solução concreta, pois parte do lado mais subjetivo do aluno
revelar originalidade perante um desafio com objetos analógicos. Relativamente
à outra questão foi procurado salientar diversos ilustradores que utilizassem
variadas técnicas e, essas fossem uma fonte de inspiração para as escolhas
autónomas dos alunos.
A segunda questão principal era: como proporcionar uma pesquisa e
investigação centrada num pensamento crítico em volta do tema principal do
concurso? Desta forma, colocaram-se questões escritas e orais aos alunos e,

como era pretendido realizar uma ilustração, também se colocou uma imagem
refletora desse acontecimento, como elemento visual. Estes dois elementos
foram projetados para que no dia da apresentação, os alunos desenvolvessem
uma análise crítica em volta do tema do concurso e as suas ilustrações não
fossem uma mera representação desse tema, mas sim uma interpretação desse
acontecimento.
A última questão principal foi a problematização que se gerou em torno da
colocação de fases descritivas do processo de trabalho da proposta. Num
primeiro momento esta escolha e imposição das fases na proposta destinava-se
a uma realização muito concisa. A forma como as fases foram colocadas,
embora não numeradas, transmitiam a obrigatoriedade de um comportamento
linear pelo seu seguimento. Contudo, este arbítrio contrastava com outra
questão: como fazer uma proposta sem privar a autonomia criativa do aluno?
Então, a função destas fases passou a ser um guia orientador, que poderia ou
não ser seguido pela sua ordem e que ajudasse o aluno a concretizar todos os
objetos a serem entregues no final.

Ilustração 9 – apresentação da proposta

67

A apresentação/realização da proposta teve início no dia 3 de dezembro de
2018. Durante a apresentação, a proposta foi lida do início ao fim com o intuito
de esclarecer, aos alunos, todos os parâmetros descritos nela. No final da leitura,
começamos por explorar, em turma, a primeira das quatro fases explícitas na
proposta. Esta descrevia que era necessário realizar uma análise crítica em torno
do tema do concurso, “Os Descobrimentos”. Portanto, através de perguntas
(Quando? Onde? Como? Quem? O quê? E qual a importância, o seu motivo e
as suas consequências?) e da análise do quadro da Paula Rego, geraram-se
diversos conceitos que foram refletidos e discutidos em torno desse tema, quer
no passado quer no presente. Esta etapa tinha como objetivo despertar em cada
aluno um posicionamento reflexivo sobre o tema que iam investigar/ilustrar. Mas,
como já referido no subcapítulo anterior, os alunos apenas pensam na ação para
finalizar a proposta, ou seja, um constante pensar no fazer, sem refletir no que
está a ser feito, como está a ser feito e porque está a ser feito daquela forma e
não de outra. Esta ânsia de realização de uma proposta, sem realmente
pensarem nos porquês adjacentes aos seus trabalhos, foi observado em todas
as propostas realizadas até então que, quando passado para a prática ficou
esquecido e refletiu-se na apresentação desta nova apresentação com a
possibilidade de conseguir fazer a diferença relativamente a este fator. Numa
perspetiva reflexiva, destaca-se a possibilidade desta problemática estar
intrinsecamente ligada à velocidade com que tudo acontece neste mundo
moderno que, de certa forma, é transportado também para o ensino. O facto de
o objetivo principal da escola ser o de formar técnicos para o mercado de trabalho
reflete precisamente essa falta de tempo pelo aproveitamento e reflexão daquilo
que nos acontece. Basta pensar no tempo definido para cada disciplina, onde os
alunos têm que apresentar diversas propostas, também elas com um
determinado tempo. Isto proporciona uma constante falta de tempo, que nos leva
à aceleração de uma reprodutibilidade momentânea sem pensamento.
(BONDÍA, 2002).
Aliviando a pressão da apresentação e da análise crítica, os alunos partiram para
a realização da proposta, ainda nessa mesma aula. Durante o desenvolvimento
da segunda fase da proposta, que envolvia a escolha de um ilustrador a partir

dos livros referenciados na proposta, as perguntas e as opiniões dos alunos que
não surgiram durante a apresentação da mesma, finalmente começaram a
aparecer e a desafiar o papel da professora estagiária. Algumas dessas
incógnitas eram: porque é que só podemos escolher os ilustradores dos livros?
Posso escolher um ilustrador que conheça? Só posso usar, unicamente, as
técnicas que esse ilustrador utiliza? Tenho de realizar um trabalho idêntico ao do
ilustrador?
Enquanto esperavam pelos livros, foram lendo a proposta autónoma e
individualmente. Neste instante, deram conta de um outro deslocamento para
fora do processo digital, que era a realização de um primeiro esboço analógico.
Imediatamente surgiram outras questões, como: só podemos usar uma técnica?
Posso apenas fazer o esboço a lápis e trabalhar o resto em digital? Posso
desenhar as formas no digital e depois imprimir para trabalhar com outros
materiais?
Embora a estagiária tenha-se debruçado sobre as inquietações provocadas a
partir da deslocação dos alunos para fora do meio digital, como a pesquisa em
livros e a realização de um esboço analógico, não era esperado que as
perguntas fossem confrontar diretamente o que tinha sido idealizado. Mas, ao
longo da realização da proposta, desenvolvida no decorrer de três semanas e
mais um dia, muitos alunos tiveram uma resposta coerente face às fases
detalhadas na proposta, outros saltitaram de fase em fase e outros
permaneceram demasiado tempo estagnados numa só fase, atrasando todo o
seu processo de trabalho. Contudo e apesar de não salientarem, inicialmente,
muitos dos alunos voltaram a pesquisar e a refletir sobre o tema central da
proposta. No final, todos os alunos conseguiram entregar um trabalho final,
assim como o esboço, a maquete e o dossiê.
Relativamente à experimentação das técnicas analógicas a serem utilizadas
pelos alunos, após a escolha de um ilustrador que as utilizasse como criação da
sua ilustração, foi percebido pouco entusiasmo inicial por parte dos alunos. Mas,
ao longo da experimentação dessas ferramentas analógicas, os alunos
mostraram um grande interesse nessa fase da proposta, sendo que
mergulharam num mar de pelo menos oito utensílios diferentes.
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Ilustração 10 – finalização e entrega da
proposta

A finalização da proposta aconteceu no dia da sua apresentação e entrega, ou
seja, no dia 14 de janeiro de 2019. Apesar de ser adiada esta data para dois dias
depois da data prevista, dois alunos não apresentaram a sua ilustração final e
os seus processos de trabalho. Assim, como diversos dossiês que deviam ter
sido entregues no mesmo dia, foram sendo entregues ao longo das duas
semanas seguintes.
As entregas e as apresentações foram iguais às das propostas anteriores,
contudo, é importante referir que ao longo desta proposta fora percecionado
pelos alunos a elaboração de apresentações e dossiês mais explicativos do
processo de trabalho e dos seus conceitos. Estes entendimentos foram
trabalhados não apenas nas orientações dadas nesta proposta pela professora
estagiária, mas também nas anteriores dadas pelo professor titular. Contudo,
nesta proposta houve mais afirmação do que realmente foi apresentado e
realizado como final.
●

Concluindo estas três fases da proposta, ou seja, a planificação, a
apresentação/realização e a finalização, reflete-se que a concretização desta
proposta demonstrou diversas tensões e exigências modulares no responder
imediato dos parâmetros dos diversos programas e do ideal daquela escola.
Necessariamente, valores e ideais como: o profissionalismo, originalidade,
criatividade, a crítica, a pesquisa/escolha, a experimentação, o não-digital44, o
digital, o conceito, os materiais e as técnicas (conceitos estes que estão
empregues em todas as propostas das disciplinas práticas do curso de Design
Gráfico e, no qual, os alunos já têm assimilados).

44

Descrito desta forma na PMA.
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4. NUMA PRÁTICA TEORIZADA
Os alunos rapidamente digitam no telemóvel ou no computador a pesquisa
gráfica pretendida para uma nova proposta. No seu esplendor, encontram uma
panóplia de imagens traduzidas pelo motor de pesquisa Google, que os
encaminha para outras imagens e textos, assim como sites relacionados com a
mesma informação pesquisada (exemplo: Pinterest). Passando os olhos pelas
inúmeras imagens, procuram nelas algo que gostariam de transportar para as
suas criações e refletem sobre diversas escolhas face aquilo que precisam de
responder no trabalho proferido pela professora. Nalguns alunos este processo
inicial é realizado em segundos, sendo que depois perdem-se pela interação com
os colegas ou pela procura da música para ouvir durante a realização da
proposta ou até mesmo pela visualização de outras informações virtuais não
pertinentes nem para a proposta nem para o contexto de sala de aula. Neste
mesmo momento, outros alunos demonstram uma pesquisa mais demorada, que
não transportam unicamente de forma visual, mas também pelo seu conteúdo,
conceito e objeto de produção (digital ou analógico).
Os alunos, inquietados pela exigência da realização do trabalho, com data
marcada para sua entrega e pela insignificância de uma pesquisa demorada,
partem rapidamente para a ação sem pensarem muito nos passos do seu
processo de trabalho. Nesse instante, muitos dos alunos centram-se apenas no
aspeto visual pesquisado, reproduzindo-o diretamente nos seus trabalhos e não
gostando do que realizaram, voltam novamente ao motor de pesquisa para
procurar novas informações visuais. Para estes alunos, a realização da proposta
centra-se num constante gostar ou não gostar do realizado, que repetidamente
modificam quer com pesquisas visuais e pessoais feitas, quer com as
orientações da professora titular ao trabalho realizado. Em poucos casos se
consegue notar o desenvolvimento do trabalho por caminhos de pesquisas fora
do campo visual digital, como livros ou experimentações analógicas, que
promovam outros pensamentos objetivos e subjetivos sobre os seus conceitos
de trabalho.
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No final das propostas, estes alunos, que pesquisaram para além de um mundo
digital, acabam por viver um processo de trabalho rico em pesquisas e em
experimentações analógicas e digitais diversas, que ajudam na reformulação de
conceitos para a construção de um trabalho final comunicativo; os outros alunos
manifestam-se apenas pelo grafismo visual, onde a sua finalização permaneceu
sempre sobre uma escolha de estados pessoais e emocionais.45

Ilustração 11 – ilustração das problemáticas

45

Descrição feita a partir dos apontamentos do diário das observações, realizadas à turma do 2.º ano na disciplina de
Design Gráfico.

Na descrição acima podemos analisar novamente as questões que têm vindo a
ser colocadas ao longo deste/a relatório/dissertação.
Pertinentemente, temos: a problemática relacionada com o excesso do uso de
meios digitais, quer nas pesquisas quer na realização dos trabalhos e o
constante posicionamento do aluno pela realização e finalização do trabalho.
Outras questões percebidas na reflexão da proposta realizada foram: a exigência
causada pela professora estagiária sobre o uso de objetos analógicos e pela
pesquisa em livros de Ilustração; e a problemática colocada sobre mudanças que
a estagiária desejaria ter efetivado face ao igualitário automatismo de realização
das diversas propostas.
Dito isto, neste capítulo apresentam-se três subcapítulos geradores de uma
teorização à prática pedagógica da proposta lecionada pela professora
estagiária e refletora destas problemáticas.
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4.1. EXTERIOR AO DIGITAL
Nos dias de hoje, a globalização tecnológica digital revelou possível que, quase
todos os habitantes portugueses (e não só) tenham pelo menos um meio digital
(telemóvel, tablet, computador) com Internet. Diariamente, esta massificação
torna-se parte integrante na vida das pessoas, sempre presente, desde o acordar
até ao deitar. É difícil não reparar no uso constante destes dispositivos/objetos
em casa, nas atividades de lazer, na escola, na vida cultural, etc. E, também, é
difícil pensar numa sociedade sem estes dispositivos, assim como toda a
informação que estes transportam e facilmente é acessível a todos os seus
usuários.46
A massificação da informação por variados expoentes, originou uma crescente
mercantilização em volta do crescimento económico, pois certas potências
perceberam, nos inícios da evolução tecnológica, eventuais projetos futuros, não
apenas no seu crescimento diacrônico, mas também comercial. Nesta
comercialização, a evolução tecnológica tornou-se pragmática e evolutiva face
às novas exigências da sociedade consumista. Assim, embora já existisse uma
exagerada colonização de informação em certas sociedades, esta rapidamente
se espalhou por todo o mundo. Segundo MARTINHO & et al. (2016), a
colonização da informação é considerada como a configuração “das formas
simbólicas e das trocas comunicacionais que se constituem as instituições
culturais e materiais que definem o mundo social”. Segundo estes autores, a
problemática encontra-se na forma como a educação ensina a usar, a criar e a
controlar a comunicação da informação que atravessa as nossas redes.
Num contexto educacional de uma escola artística e profissional, observa-se que
toda a comunidade escolar prevalece sob os mesmos efeitos da sociedade
consumidora da tecnologia digital, por exemplo: pelo uso de uma plataforma47,
de telemóveis e do computador nas pesquisas durante a realização das
propostas. Relativamente a estes exemplos, posicionam-se principalmente os
alunos que, atualmente, já nascem agregados a este mundo e, à medida que

46

MARTINHO & et al. (2016).

47

Sistema digital utilizado pela comunidade escolar para escrever os sumários, marcar faltas, escrever atas, etc.
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crescem, ficam habilitados automaticamente a participar nele pela partilha e
receção de informação.
●

No curso de Design Gráfico, já referido anteriormente, os alunos são indivíduos
que respondem às propostas com o objetivo principal de criar e comunicar uma
informação para a sociedade atual. Mas, antes da realização desses objetos
gráficos, estes realizam uma pesquisa, quase sempre no contexto digital e por
apenas um motor de pesquisa, o Google. Este motor de pesquisa apresenta
inúmeras informações, partilhadas por inúmeras fontes, que muitas das vezes
não são creditadas ou fiáveis. Esta afirmação é certificada por CARDOSO
(2013), quando este faz uma pesquisa da palavra peixe, na secção das imagens
do Google e, digitalmente, aparece uma imensidão de informações variadas e
de diversas autorias desta mesma palavra.
À realidade transmitida por este autor, foi percecionada durante a observação
em sala de aula na realização das propostas. Assim, igualmente previa-se que,
com a pesquisa que os alunos iriam fazer ao tema do concurso e aos
ilustradores, o comportamento dos alunos seria idêntico. Mas, em vez de
obterem um universo de peixes, o computador dos alunos iria transformar-se
num mar de caravelas, infantes, especiarias e, também, de ilustradores e dos
seus trabalhos.
Na perspetiva de uma colonização informacional, referiu-se já no capítulo 2 que,
como qualquer indivíduo é capaz de produzir e partilhar uma imagem, muitas
das vezes a pesquisa visualizada nos dispositivos pode conter falácias face à
aprendizagem dos conceitos pragmáticos da área do Design Gráfico. E, como
analisado na pequena descrição inicial das pesquisas realizadas por alguns dos
alunos, estas passam por um processo emocional, ou seja, uma escolha
posicionada entre o gosto e o não gosto. Face ao problema encontrado, de uma
pesquisa digital sem carácter investigativo, fora proposto aos alunos um
deslocamento para fora deste contexto, nomeadamente a deslocação dos
olhares dos alunos para fora do ecrã do computador.

Segundo BRÁS (s.d.), a descolonização da informação digital pode ser vista
como deslocamentos não apenas da sua forma (da matéria/corpo), mas do corpo
inteiro, do pensar/fazer, do ser/estar. Embora tenha sido perspetivado
deslocamentos, estes não podem ser considerados como uma descolonização
visto partirem de uma imposição de um outro processo, neste caso, de análise e
de pesquisa. Deste modo, a palavra descolonização seria mal empregue neste
documento. Sem conclusão sobre uma reflexão contínua a esta terminologia no
contexto educativo, verifica-se a dificuldade da sua possível existência. Pois,
normalmente, esta encontra-se associada “muitas vezes a descolonização aos
colonizados, aos locais, porém o colonizador também está afetado. Os
colonizados e colonizadores não estão em espaços opostos, nem num momento
histórico passado." (BRÁS, s.d.). A interpretação obtida a partir deste excerto é
que existimos dentro de um processo consequente de colonização, pois as
informações são passadas de indivíduos para indivíduos e as interpretações que
fazemos a essas informações têm por base informações anteriores. Portanto,
será possível utilizar uma nomenclatura de descolonização neste mundo
moderno? E se é mesmo esse ideal que procuramos obter?
Sem resposta a estas duas perguntas, reflete-se e posiciona-se a nomenclatura
desta fase inicial da proposta como um deslocamento sobre a capacidade de um
pensamento crítico. E intitulamos a ação da professora estagiária como um
egocentrismo ingénuo, pois o deslocamento foi ao encontro da sua zona de
conforto, mas nunca fora considerado como colonizador devido à inconsciência
da mesma na sua ação pedagógica.
Segundo o coletivo UNIPOP (2014), através dos escritos de Theodor W. Adorno
e Edward W. Said, respetivamente, referem que o pensamento crítico é: um
pensamento que não se deixa travar e uma forma de ler o mundo, de viver no
mundo. No primeiro posicionamento, afirma-se ainda que o pensamento pode
ser considerado como uma travessia desfeita, pois ela projeta-se para lá do que
se sabe e do que se pensa. Ainda dentro desta conceitualização, o coletivo
UNIPOP define algumas condições para que seja possível gerar esse tipo de
pensamento, sendo elas: a experiência, a ação e a crítica. A soma entre a
realidade do diagnóstico e a experimentação de novas formas de articulação
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podem, assim, renovar e fortalecer a crítica no pensamento empírico. No
segundo posicionamento, este mais pós-colonialista, afirma que o pensamento,
também, é uma recusa de outros pensamentos já desenvolvidos, perspetivando
novos como consciência da existência dos outros. Refere que serão necessárias
múltiplas experiências e contextos que possibilitarão questionar as fronteiras
entre lugares e saberes ou fronteiras e limites. 48
Dito isto, foi procurado realizar dois momentos desse mesmo deslocamento
gerador de um pensamento crítico. No primeiro momento, em grupo, era
esperado um pensamento e uma análise crítica a algumas perguntas e a um
quadro relativo ao tema principal. No segundo momento proporcionar-se-ia a
pesquisa em livros sobre ilustradores, de forma a estes tornarem-se referência
para as ilustrações dos alunos. Portanto, em primeiro lugar, foi pedido aos alunos
que deslocassem os seus olhares da frente dos ecrãs e os colocassem sobre a
imagem que se apresentava no quadro interativo. Esta imagem era a pintura A
primeira missa no Brasil da artista Paula Rego. Este momento, realizado na aula
de apresentação da proposta, fez com que os alunos saíssem dos seus
computadores individuais desviando a visão para a projeção de uma outra
imagem. Ainda presente a componente digital, neste momento, a deslocação
destes olhares sobre uma outra tela tinha a intenção de gerar um novo olhar
sobre uma imagem que se apresentava de forma diferente à dos seus
computadores. Antes da análise crítica ao quadro colocaram-se, como
anteriormente

referido,

algumas

questões

como

forma

de

investigar,

coletivamente, o tema central: “Os Descobrimentos”. As opiniões e discussões
feitas a partir dos múltiplos pensamentos, tinham como objetivo promover uma
ação satisfatória, sendo que gerariam um pensamento mais vasto de múltiplas
mentalidades do que um pensamento único individual e pessoal (MUNARI,
1966). No entanto, quando iniciada esta fase, não se obtiveram muitas
respostas, possivelmente, devido ao pouco conhecimento que os alunos
demostravam ter sobre aquele tema ou devido à forte timidez pela participação
ou até pelo não entendimento da ação daquela atividade. Contudo, com a
iniciativa de alguns alunos pela participação neste momento, resolveram fazer
48

UNIPOP (2014).

uma rápida pesquisa disfarçada na Internet do telemóvel. Desta forma,
evidentemente, começaram a surgir respostas rápidas e diretas, embora,
maioritariamente sobre a positividade deste acontecimento. Na procura pela
crítica construtiva, a professora estagiária salientou uma outra perspetiva, que
fez gerar outras reflexões. Estas transmitiam, agora, os desastres das
navegações e os infortúnios em terra colonial. Podemos verificar que, neste
acontecimento momentâneo, muitos alunos se regeram apenas à informação
descrita nos motores de pesquisa, não realizando um pensamento crítico e
reflexivo para além do que era visível. No momento seguinte, da análise crítica
ao quadro da Paula Rego, obteve-se uma resposta igualitária ao acontecimento
anterior, sendo que poucos alunos revelaram reflexões e pensamentos sobre o
que estavam a observar. Assim, como a pesquisa discreta realizada
anteriormente no primeiro momento, também foi necessário recorrer a
estratégias de desbloqueamento das mentes dos alunos, por exemplo através
da divulgação de certas perspetivas já pensadas e pesquisadas pela estagiária
para aquele momento.
Na reflexão feita a estes dois momentos, de análise e pensamento crítico sobre
o tema do concurso para a obtenção de conceitos e pensamentos individuais
sobre o mesmo foi percetível o não entendimento, por parte dos alunos, sobre o
objetivo desta fase. Ou seja, os alunos face a estes momentos tiveram uma ação
cumpridora daquilo que eles pensavam ser obrigatório responder, sem verem os
seus atos como geradores de hipóteses conceptuais para a criação das suas
ilustrações. Estas ações, também se prolongaram pelo acontecimento sugerido
pela cooperante, durante a construção da proposta, o de relacionar este feito
com a globalização atual. Na descrição desse acontecimento, a estagiária
começou por salientar alguns fatores, tanto nos seus aspetos positivos como
negativos. Por exemplo: a facilidade de viajar por todo o mundo, a simplicidade
de exportação e importação de produtos, o aumento turístico e a readaptação
das cidades face às novas sociedades consumistas, etc. Embora fosse esperado
a continuação sobre uma reflexão e um pensamento crítico sobre os conceitos
referidos, foi percetível o desinteresse dos alunos. E, embora esta discussão
fizesse gerar um pensamento/ideia próprio/a para a construção das ilustrações,
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como já tinha sido apresentada a proposta, a atenção dos alunos começava a
dispersar e a discussão já se apresentava como afirmativa e conclusiva.
Dito isto, foi interessante observar que o comportamento dos alunos face à
apresentação desta nova proposta foi igual a todas as apresentações das
propostas anteriores, pois é possível notar um comportamento imutável apesar
das inúmeras abordagens diferentes da estagiária e da professora titular.
“O habitat comunicacional atual infunde ruturas com os capítulos
precedentes da cognição humana, com alterações profundas na memória
e na atenção. O novo padrão de compreensão e interação é determinado
pela dispersão rápida entre estímulos e tarefas, pela dificuldade para o
esforço contínuo e fidelizado num mesmo objeto e pelo fluxo contínuo e
ininterrupto entre conteúdos e imagens. Descontinuidade e rutura são as
condições do novo processo da relação cognitiva com o mundo
informativo. Num ambiente informacional de acesso rápido, imediato, com
conteúdos sempre mutantes, a atenção nunca permanece por muito
tempo no mesmo assunto, na mesma matéria.” (MARTINHO & et al.,
2016, p. 26).

Segundo MARTINHO & et al. (2016), a falha de atenção e memória provêm desta
sociedade atual colonizadora de informação. Na perspetiva da colonização,
entende-se que poderá existir uma relação entre a colonização do acontecimento
histórico e a colonização informacional atual relativamente aos valores
económicos e sociais. Do lado do feito histórico, está presente a descoberta da
rota marítima como controlo dos mares e da exportação dos produtos, como
forma de melhorar financeiramente o país. Contudo, só os ricos usufruíram de
todas as regalias, sendo que os pobres eram aqueles que navegavam para
poder contribuir financeiramente para o país e ajudar as suas famílias.
Atualmente monopolizam-se as redes, como forma de comercializar os
dispositivos digitais, contribuindo financeiramente para a evolução tecnológica,
colonizadora de imagens e informação, que altera constantemente e
consecutivamente

o

cognitivo

dos

indivíduos.

Também,

antigamente,

enriqueceram-se os conhecimentos dos portugueses com os valores culturais
através de outras culturas, mas interferimos nas culturas nativas pela imposição
de uma nova religião, a nossa. Nos dias de hoje, através da vasta informação
sobre qualquer cultura existente e com a facilidade de dar a conhecer a nossa
cultura, estamos presentes em atos de questionamento sobre a nossa própria
identidade cultural referente ao Design português. Ou seja, na criação de
imagens

gráfica

acumuladoras

dos aspetos

das informações

digitais

constantemente visualizadas.

Ilustração 12 – individuo polvo, participativo
da colonização de informação

A identidade cultural de alguns designers portugueses e alguns alunos de Design
Gráfico, também está refletida sobre a precariedade da existência de
experiências intrínsecas e construtoras do indivíduo na educação. Apesar da
estratégia

pedagógica

baseada

numa

prática

de

experimentação

de

experiências pessoais e coletivas, salientadas pela EAPA, concorda-se com
BONDÍA (2002), quando este autor afirma que a informação e a opinião
danificam o aumento de experiências numa sociedade moderna refletindo nas
comunidades educativas. Sendo a experiência algo “que nos passa”, “que nos

83

acontece” e “que nos toca”, devido aquisição da informação afirmar-se que nos
sentimos informados sobre determinada coisa, mas que na realidade não nos
aconteceu nada para enriquecimento do nosso saber da experiência, ou seja,
para o real saber das coisas.49 Também relativiza-se este problema com a
diminuição do pensamento crítico, sendo uma das condições para a sua
existência a experiência e a ação.
Nesta perspetiva de conhecimento e da aprendizagem significativa, a informação
é muitas vezes confundida como parte integrante destes dois conceitos, ou seja,
“como se o conhecimento se desse sob a forma de informação, e como se
aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar informação.”
(BONDÍA, 2002). Deste modo, entende-se aquilo que, por vezes, partilhamos
sobre a forma de conhecimento, muitas das vezes é apenas uma opinião
produzida através da exagerada aquisição e absorção de múltiplas e diversas
informações. Constantemente, os alunos (no geral as pessoas) opinam de forma
supostamente pessoal e própria sobre tudo o que julgam saber, que adquiriram
momentaneamente sem refletir adequadamente sobre as novas aquisições.
Neste processo autónomo de obtenção de informação e fabricação imediata de
opinião denota-se que os indivíduos ficam pouco capazes de viver determinados
acontecimentos e de viver experiências variadas, devido à falta de tempo que
têm para refletir sobre esse aglomerado de informações de forma a ter um
pensamento crítico e construtivo sobre as mesmas. Esta velocidade empregue
nos acontecimentos reflete a redução do estímulo fugaz e instantâneo, pois no
momento do seu acontecimento, imediatamente lhe sucede outro com igual
estímulo.
“O acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da
sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e fragmentada.
A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão
pela sociedade, pelo povo, que caracteriza o mundo moderno, impedem
a conexão significativa entre acontecimentos.” (BONDÍA, 2002, p. 23).

49

BONDÍA (2002).

Esta desintegração do indivíduo pelo aproveitamento do momento, um estar em
constante consumismo sobre as novidades do mundo, o tornou num ser
incapacitado de viver o silêncio e de obter memórias. Segundo BONDÍA (2002),
num contexto educativo de obtenção de variadas experiências para que o
indivíduo consiga absorver uma aprendizagem significativa, este autor sugere
uma hipótese solucionadora para os indivíduos e alunos desta sociedade de
informação. Portanto,
“(...) nos tempos que correm: requer parar para pensar, parar para olhar,
parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar
mais devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos
detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade,
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir
os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a
lentidão, escutar os outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter
paciência e dar-se tempo e espaço.” (BONDÍA, 2002, p. 24).
Na acentuação das palavras “parar” e “devagar”, é reforçado o segundo
momento da deslocação para fora da informação digital, onde a pertinência e a
preferência pela pesquisa dos alunos, se refletia sobre os livros com inúmeros
ilustradores. A intenção desta pesquisa refletia-se sobre o incentivo dessa
mesma vagareza e paciência pelo virar das folhas e pelo olhar detalhado sobre
componentes e produções gráficas dos livros. Mais precisamente a impressão
que os alunos teriam que fazer posteriormente à construção digital da ilustração.
Segundo MARTINS (2017), “procura-se pensar o livro como forma de traduzir a
fragilidade destas manifestações num objeto de imediata interação com o
usuário.” (MARTINS, 2017). Embora se manifeste nos telemóveis esta interação
imediata, é nos livros que se consegue tocar nos trabalhos impressos. Sentir as
texturas, que provocam, em nós, memórias que podem ser extensas ou curtas
conforme os nossos interesses de pesquisa. Desta forma, este entendimento
analógico pretendia ajudar os alunos na relação entre a impressão e a criação
da ilustração digital, que relativamente ao regulamento do concurso, era
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necessário uma entrega física, a ilustração final impressa. A fase do
entendimento sobre a impressão, embora explorada pelos alunos depois da
realização da ilustração digital, dava uma perspetiva prévia de como poderia ser
o resultado final a partir das escolhas das determinadas técnicas analógicas e
digitais. Ou seja, como nos livros eram demonstradas diversas obras de vários
ilustradores com distintas técnicas, os alunos tornavam-se capazes de perceber
o processo técnico de impressão que por eles teria que ser executado. Sem
extrair por completo a componente digital, os livros discriminavam diversos
blogues de ilustradores e dos objetos analógicos por eles utilizados como forma
de facilitar a pesquisa no Google. Posteriormente, também, facilitava na
transportação, dessa mesma informação digital, para os diapositivos do
PowerPoint que seriam demonstrados nas suas apresentações.
●

Concluindo este subcapítulo, que se magnifica pela aprendizagem significativa
a partir do saltar para fora do computador, em direção a um outro elemento do
Design Gráfico, o livro, e também pela discussão coletiva sobre um determinado
assunto, foi percecionado que ambos os momentos tinham um valor de salvação
pragmatizado pela professora estagiária face às observações feitas. A
idealização sobre um deslocamento para fora do digital e informacional, entrando
num pensamento crítico, fora referido como forma de incentivar uma paragem
reflexiva sobre uma nova aprendizagem. Consequentemente e igual às
respostas dadas nas pesquisas das propostas anteriores, os alunos nem
conseguiram parar para refletir, nem parar para folhear e nem parar para
procurar os componentes necessários para a realização da proposta.
Rapidamente escolheram o que pretendiam fazer, como queriam fazer, sem
pensar bem no porquê das coisas. E, como alguns alunos já tinham efetivado as
suas escolhas pelos objetos analógicos de preferência, antes sequer de abrir o
livro, os ilustradores escolhidos, foram de acordo com o objeto analógico e não
com os conceitos e aquilo que o ilustrador queria transmitir com as suas
ilustrações.

Num sentido contraditório ao que a sociedade designa como Design Gráfico, é
necessário haver um primeiro entendimento de que esta área não é uma fixação
constante num ecrã. Esta desenvolve indivíduos muito para lá de meros técnicos
produtores de coisas, conceptualmente, percebidas pela sociedade. O estudo
feito por cada aluno, neste curso, é uma constante apreciação e entendimento
por acontecimentos e coisas observadas. Embora, exista uma velocidade
eminente neste novo mundo tecnologicamente digital, em termos de estratégias
educativas, é necessário provocar um abrandamento reflexivo sobre aquilo que
os alunos observam. E, por isso, não basta ver e ter uma vasta informação sobre
algo, é preciso conhecer as suas consequências; não basta ver imagens digitais
colonizadas e darmos uma mera opinião qualitativa sem as compreendermos, é
preciso arranjar uma forma de as agarrarmos, com um pensamento crítico, para
que estas não passem a ser apenas coisas colonizadas, mas sim conhecimento
construtor de uma aprendizagem significativa, promotora de uma identidade
cultural própria do aluno.
Nesta lógica e em resumo, na experiência de uma pesquisa demorada revê-se
a narração pela sua liberdade de interpretação sobre tudo, proporcionadora de
um momento significativo. Esta situação se prolonga para uma narração
posterior de experimentações vividas de momento enriquecedores, partilhados
como conhecimentos de conceitos refletidos e adotados como próprios.
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4.2. ENTRE O MUNDO DIGITAL E O MUNDO FÍSICO
Este segundo subcapítulo é o entendimento sobre a segunda fase da proposta,
estimuladora da terceira fase, a da concretização. Sendo a segunda fase a
pesquisa em três livros, por um ilustrador que desenvolva, inicialmente, o seu
trabalho pelo meio analógico e, posteriormente, pelo meio digital, a tarefa que se
seguia era a de criar um esboço analógico seguido pela sua manipulação digital.
Na aula da apresentação desta proposta, antes de dar início à pesquisa do
ilustrador, a professora estagiária preparou a comunicação generalizada de treze
ilustradores, de forma a partilhar e proporcionar dois entendimentos sobre
algumas das práticas da Ilustração atual que os alunos poderiam aplicar nos
seus processos de trabalho. O primeiro entendimento estava definido pela
transição do analógico para o digital e vice-versa, e o segundo pela
demonstração de um processo construtor fundamental na área da Ilustração e
determinado como um dos critérios de avaliação, ou seja a existência do conceito
nas ilustrações dos alunos. Embora não clarificado, estes dois entendimentos
(falha da professora estagiária, que foi corrigida ao longo das orientações feitas
na realização da proposta), a demonstração dos ilustradores manteve-se na
apresentação da proposta, mas de forma simplificada há que será apresentada
agora. Assim, é necessário perceber que a distinção destes ilustradores por
estes dois tópicos, não parte do princípio de uma categorização e que serve
apenas para salientar alguns detalhes de cada ilustrador.
No primeiro entendimento destacam-se os ilustradores Julien Vallée, Andrea
Wan, Jack Hudson, Lobulo Design, Eiko Ojala, Jacopo Rosati, Ana Biscaia e
André da Loba. O primeiro ilustrador destaca-se como sendo o ícone da
transição do analógico para o digital, neste caso, pois foi uma das principais
referências para o processo de montagem desta proposta. E, revela
objetivamente um processo de trabalho equivalente às fases da mesma.
Portanto, Julien Vallée é um ilustrador e designer gráfico que iniciou a sua
carreira com o desenvolvimento de maquetes tridimensionais. No seu processo
de construção, o designer recorta geometricamente pedaços de cartolina, papel
e cartão que depois são montados de forma a construir imagens tridimensionais.
Posteriormente, estas imagens são captadas para o digital, onde são
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manipuladas e editadas a fim de obter a imagem visualizada mentalmente.
Atualmente trabalha em conjunto com a sua mulher, Eve Duhamel, no estúdio
Vallée Duhamel, onde se ligou mais à criação de vídeos e animações. O seguinte
ilustrador referido foi a artista visual Andrea Wan. Primeiramente, esta artista
realiza experiências visuais sobre papel com tinta-da-china e aguarelas, que a
ajudam na expressão dos seus pensamentos durante o seu processo de
trabalho. Posteriormente, Wan transfere as suas obras para o digital que depois
publica no seu blogue ou são impressas noutro suporte como meio de
comunicação. Noutra perspetiva, o designer gráfico Jack Hudson utiliza lápis de
grafite, tinta preta indiana e guache no seu processo de trabalho com a finalidade
de encontrar texturas através desses mesmos objetos. Posteriormente, estes
esboços são digitalizados e manipulados digitalmente até serem considerados
uma ilustração final. Este designer considera as suas ilustrações divertidas, não
só pela sua textura e cor, mas também pelo movimento que estas proporcionam.
No estúdio Lobulo Design, referente a outro ilustrador, desenvolvem-se
ilustrações a partir da assemblagem de recortes de papel e, também, realizamse animações a partir dos objetos e imagens visuais. Por sua vez, o ilustrador
Eiko Ojala, também, realiza ilustrações tridimensionais, mas simplistas, feitas a
partir de recortes. Outro ilustrador mencionado foi o Jacopo Rosati. O interesse
da pesquisa por este ilustrador foi pela utilização do feltro nos seus trabalhos
mais antigos. Nesses trabalhos, Rosati procurava representar uma forma de ver
a realidade a partir das texturas têxteis, num estilo colorido e geométrico. Em
penúltimo, apresentou-se o ilustrador André da Loba, que desenvolve ilustrações
tridimensionais, onde utiliza o cartão, e bidimensionais, onde explora a técnica
do carimbo. Para finalizar este primeiro entendimento, estende-se a pesquisa
pela ilustradora Ana Biscaia, que realiza ilustrações com uma linguagem técnica
e estilística moldada ao desenho. Assim, destaca-se a sua preferência pelo
grafite que acompanha consequentemente as suas ilustrações.

Ilustração 13 – passagem do
analógico para o digital e vice-versa

Segundo ZEEGEN (2012), o primeiro passo do processo de trabalho na criação
das ilustrações por parte dos ilustradores “must come quickly”50.
“Ideas need to be visualize through sketching, mapping, doodling and
drawing. Initial thoughts and ideas must be recorded as notes or lists as a
useful starting point. (...) Even for the digital artist, paper is normally the
starting point. Paper comes in a multitude of formats, weights and finishes
and the choice of stock is dependent on the usage.” (ZEEGEN, 2012, pp.
60 e 153).51

No desenvolvimento dos esboços analógicos, os alunos podiam escolher
qualquer metodologia para os seus processos de trabalho, como por exemplo:

50

Tradução livre: deve ser rápido.

51

Tradução livre: As ideias precisam de ser visualizadas através do esboço, do mapeamento, do rabisco e do desenho.

Pensamentos iniciais devem ser gravados em notas ou listas com uma necessidade de um começo. Até para os artistas
digitais, o papel é uma forma de começo, o papel vem em múltiplos formatos, pesos e finalizações, tudo depende da
escolha do utilizador.
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começar por desenvolver um esboço analógico e depois passar para a
manipulação digital; optar por realizar a ideia inicial da sua ilustração em contexto
digital, que depois passaria por experiências analógicas, para de novo
transportar para um contexto digital; ou até mesmo realizar um esquiço analógico
e depois fazer toda a sua ilustração no digital. Mas, tal como este autor explica
no livro The Fundamentals of Illustration (2012), o poder que o ilustrador tem
sobre o lápis (ferramenta essencial no estojo de um designer) e o desenho é o
que define a prática atual da Ilustração.
Dentro desta ideologia, adotou-se uma estratégia de realização obrigatória de
um esboço analógico. Pretendia-se que os alunos mexessem a mão e o corpo,
como forma de alargar os movimentos automatizados da específica utilização do
rato. Quando em relação com outros objetos analógicos e outras técnicas,
tornava-se necessário o recorrer de uma reflexão mental interligada com a
prática realizada. Esta harmonia entre o pensamento e o físico procurava
estabelecer um equilíbrio e uma interligação entre a criação e a imaginação
momentânea do aluno durante as experimentações. A provocação de sensações
e memórias intrínsecas nos alunos refletiam-se neste processo de aprendizagem
longe do automatismo prático já existentes neles.
Para além do entendimento sobre a relação entre o corpo e a mente, durante a
realização duma imagem, também se percebe e conhece através do corpo e da
mente, o objeto analógico. Segundo QUEANTAL (2009) “conhecer um objeto
pressupõe senti-lo; ser afetado por ele”, ou seja, somos um ser que precisa de
sentir primeiro os objetos organicamente para conseguir projetá-los quer no
suporte analógico, quer digitalmente. A simplicidade do tocar e utilizar um lápis
ou um pincel permite de imediato perceber as suas características que
determinam a sua forma de utilização e as suas potencialidades, como o seu
peso, a sua forma, a sua textura e qual o movimento corporal que realiza para
conseguir determinada expressividade no que será criado. Desta forma, quando
compreendemos, analogicamente, estes objetos e as suas capacidades, a partir
de um simples dispositivo digital, o rato, digitalmente será mais percetível o
funcionamento de determinadas ferramentas expostas pelos programas digitais
para melhor expressão das imagens visualizadas mentalmente. Esta perceção

de novas técnicas podem determinar novos conhecimentos sobre o mundo e as
coisas intrínsecas nele, transformando esses novos entendimentos sobre os
objetos analógicos.
Não considerando nem o analógico ou o digital como primazia, por estes estarem
constantemente interligados, apenas se destaca que ambos apresentam
características complementares, que não deveriam estar completamente
distantes. Desta forma, ambos deveriam trabalhar em conjunto para um melhor
funcionamento do corpo e da mente. Segundo QUENTAL (2009),
“(...) é no corpo, enquanto organismo sensível, que se fundam as noções
de identidade e de pessoalidade, donde se deduz que os traços de
originalidade visíveis através do desenho são manifestações de
diferenças que começam efetivamente a estabelecer-se na singularidade
do design interno do organismo.” (QUENTAL, 2009, p.145).

O aluno de Design Gráfico, considerado como esse ser sensível, constitui-se
como parte integrante dessa singularidade artística e tecnológica. A
peculiaridade do deslocamento do seu corpo para o interior desta disciplina faz
revelar a sua transparência natural e orgânica às propostas dadas pelo professor
titular e pela professora estagiária, pela perceção de interesse sobre as técnicas
e expressividades encontradas durante um processo de trabalho analógico. Os
seus

autónomos

entendimentos

destacam

estas

experiências

como

interessantes e oportunas para o seu processo de criação singular, ou seja, o
reconhecimento de diversos caminhos e escolhas na construção do seu íntegro.
Numa perspetiva de experiência já evidenciada no subcapítulo anterior, pelo
estímulo de um momento de pausa e reflexão, e novamente neste subcapítulo
pelo mesmo motivo e, também, pela deslocação sobre uma experimentação
analógica, esmiúça-se quatro sentidos deste mesmo conceito, internamente
ligados ao conhecimento e à aprendizagem, expressos no livro Dicionário de
Psicossociologia de LEVY et al. (2005). Assim destaca-se:
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1. O conhecimento pelo contacto com a realidade ou com a prática;
2. A formação adquirida pelo facto de se ter vivido um acontecimento
particular;
3. A aquisição de determinados conhecimentos ao longo do tempo;
4. A acumulação de conhecimentos por tentativa/erro.

Em relação com estes tópicos, relaciona-se o observado em sala de aula,
respetivamente:

1. O entendimento sobre os objetos analógicos e digitais, para além da
utilização automática;
2. O desenvolvimento de trabalhos singulares com os objetos escolhidos de
forma pessoal e individual;
3. A aprendizagem significativa durante os diversos módulos e as
metodologias utilizadas nos processos de trabalhos de cada aluno;
4. O deslocamento para experimentações analógicas, que podem evidenciar
erros ou falhas técnicas na realização dos esboços analógicos.

Os vários conceitos de experiência, descritos neste documento por diferentes
autores, serve como forma de perspetivarmos diversos pontos de vista desse
mesmo conceito, assim é apresentado uma nova perspetiva por DEWEY (1976)
no livro Experiência e Educação, que descreve que uma experiência só é
educativa “(...) na medida em que se apoia sobre a continuidade do
conhecimento relevante e na medida em que tal conhecimento modifica (...) a
perspetiva, a atitude e a habilitação do aprendiz ou aluno.” (DEWEY, 1976). Num
contexto de contraste entre a educação tradicional e a educação nova ou
progressista, DEWEY (1976) esclarece a teoria de experiência como algo
sequencial, ou seja, como uma sequência de experiências educativas,
designada como “continuum experiencial” (DEWEY, 1976). Neste seguimento, o
pensamento da estagiária durante a criação e idealização de uma possível
realização desta nova proposta de Ilustração, debruça-se sobre este mesmo
conceito, pois era procurado que os alunos definissem um processo de trabalho

baseado numa continuidade de experiências. Num mundo abundante de
experiências sem carácter ou como afirmam atualmente num mundo sem
experiências, o objetivo era tornar possível a transmissão de experiências
qualitativas, quer de aspeto agradável quer de aspeto desagradável. Portanto, o
previsto seria conseguir gerar um ciclo de experiências enriquecedoras das
personalidades e singularidades do aluno, conseguindo provocar novos
pensares qualitativos sobre aquilo que os alunos utilizassem e criassem. O
conceito de DEWEY (1976), embora se fixe sobre uma democratização empírica
e experimental num ciclo de experiências, neste contexto educativo apenas se
objetiva este conceito como uma perspetiva sobre as escolhas livres dos alunos.
Ou seja, longe da ordem e da organização procura-se que seja o aluno a
estabelecer o seu próprio caminho de experiências, com a ajuda e orientação do
professor. Os alunos, através de um pensamento crítico e reflexivo sobre os
acontecimentos experienciados, tornam-se indivíduos autónomos capazes de
escolher o percurso seguinte repleto de outras experiências. Assim,
perspetivamos que o crescimento implícito na educação deve ser um processo
contínuo e do presente, no qual, as condições objetivas propõem experiências
presenciais construtoras das caraterísticas individuais e pessoais do aluno.
“(...), o sujeito da experiência seria algo como um território de passagem,
algo como uma superfície sensível que aquilo que acontece afecta de
algum modo, produz alguns afectos, inscreve algumas marcas, deixa
alguns vestígios, alguns efeitos. (...) é um ponto de chegada, um lugar a
que chegam as coisas, como um lugar que recebe o que chega e que, ao
receber, lhe dá lugar. (...) é sobretudo um espaço onde têm lugar os
acontecimentos.” (BONDÍA, 2002, p. 24).
●

Concluindo este primeiro entendimento, que partia do pressuposto que os alunos
experienciassem os dois meios (analógico e digital) e percebessem a sua
transição, fazendo diversas questões suscetíveis de um pensamento crítico ao
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longo do seu processo criativo, foram reveladas diversas questões sobre esta
passagem por parte dos alunos. Por exemplo: só podemos desenvolver o esboço
com um material? Não podemos apenas usar o lápis como material não-digital52?
Temos de desenvolver todo o esboço com materiais, ou também posso
transportar o digital para esse processo de trabalho?
Durante a realização do esboço analógico e da ilustração digital, estas
inquietações foram clarificadas pela perceção da professora estagiária sobre o
medo de alguns alunos sobre a experimentação do meio analógico pela precária
habilidade que tinham sobre esse meio. Deste modo, alguns alunos
demonstraram diversas dificuldades nesta transição acabando por realizar uma
ilustração final apenas no contexto digital. Outros esforçaram-se pelo
entendimento destas transições, sendo que realizam várias experiências
analógicas que depois, através de digitalizações, transportavam para um
contexto digital como forma de aperfeiçoamento dessas imagens visuais. Nestas
passagens, entenderam as diversas expressividades dadas pelo analógico,
assim como os acertos visuais que deveriam ser feitos após as impressões.
Nesta perspetiva, eram vivenciadas e experimentadas memórias intrínsecas na
singularidade dos sujeitos, através de acontecimentos presentes e ocasionais
que faziam parte de um ciclo de experiências sequenciais.
●

O segundo entendimento que, é a referência de processos de trabalhos movidos
a partir dos conceitos idealizados pelos artistas, torna-se pertinente exemplificar
alguns processos de trabalho que se baseiam em diversos tipos de conceito e
como estes se constroem através dele. Este segundo entendimento surgiu como
uma ramificação do primeiro entendimento, pela premissa de dar significado
àquilo que é idealizado e criado. Assim, neste entendimento, destacam-se os
ilustradores Jean Julien, Jorsh Peña, Jordy van den Nieuwendijk, Rob Pybus e
Davide Bonazzi. Relativamente ao artista gráfico Jean Jullien, o interesse por
este artista nasce pela curiosidade sobre o seu ecletismo, pois o artista
52

Referente assim na proposta.

desenvolve as suas ilustrações em diferentes suportes e meios. A complexidade
destas múltiplas referências promove uma maior escolha na utilização de
diversas linguagens expressivas nas suas ilustrações, gerando assim várias
conceptualizações de múltiplos significados. Outro artista e ilustrador é o Jorsh
Peña53, que transmite através das suas ilustrações uma crítica social, repleta de
sarcasmo e humor negro. Noutra perspetiva de conceito sobre o processo de
trabalho apresenta-se Jordy van den Nieuwendijk pois é um ilustrador que
acredita que, para se ser um bom artista, é necessário haver investimento no
processo de trabalho e praticar muito. No ponto de vista experimental, destacase o ilustrador Rob Pybus pela sua grande consideração sobre a experimentação
como parte essencial do processo de trabalho. Por último, refere-se o ilustrador
David Bonazzi pelo detalhe das técnicas e estratégias utilizadas no seu processo
de trabalho. Bonazzi no início de cada projeto pega num pedaço de papel, onde
escreve algumas palavras-chave e onde esboça as suas ideias. Esta estratégia
ajuda-o a explorar metáforas e conceitos para melhor responder à proposta
lançada pelo cliente.
●

Sendo a ilustração uma imagem visual gráfica, que procura sempre comunicar
com o recetor/espectador, é necessário perceber a existência de um conceito
interligado com essa mesma imagem. Desta forma, estes ilustradores foram
apresentados aos alunos como forma de compreenderem certas metodologias
do processo de trabalho, que podiam ajudar nessa conceptualização, como por
exemplo: a aquisição de múltiplas referências, como forma de possibilitar mais
escolhas sobre os objetos analógicos e as ideias mentais; o posicionamento do
indivíduo sobre uma criação transmissora de uma mensagem forte e direta; um
maior pensamento crítico sobre as ilustrações feitas para que estas não fossem
uma mera representação do real; e a existência de motivação e esforço pessoal
na experimentação e realização de um trabalho final.

53

As suas ilustrações digitais pronunciam-se através de figuras geométricas com características do monocromático e

das cores quentes, que transmitem valores de sensações místicas.
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Ilustração 14 – um critério de
avaliação: o conceito da ilustração

Durante o processo de trabalho de cada aluno foi possível observar que, ao
longo das experimentações analógicas, alguns dos alunos se esforçavam para
concretizar um esboço conforme as suas ideologias, o que aumentava a
motivação para a realização de um trabalho final. Contudo, quando a professora
estagiária questionava sobre a mensagem que os alunos queriam comunicar,
poucos eram os que realmente conseguiam responder a essa questão,
acabando por revelar aspetos meramente representativos do tema geral. Por
isso, embora entusiasmados por um fazer e usar, tecnicamente, bem os objetos
analógicos escolhidos, alguns alunos ficavam presos no aspeto do trabalho, ou
seja, no apresentar de um trabalho bonito aos seus olhos. Neste caso, podemos
afirmar que os alunos demonstraram uma forte motivação pela utilização da
técnica, mas não pela sua conceptualização.
Concluindo este segundo entendimento pela prática pedagógica da professora
estagiária, foi importante perceber as exigências e as questões sobre a
realização de uma proposta. A orientação implicativa destes momentos passava
por um escutar e ouvir a problemática dos alunos para que estes fossem capazes

de responder às suas incertezas de forma crítica e autónoma. O ideal que a
professora estagiária procurava transmitir era a apresentação de múltiplos
caminhos, que o aluno podia escolher de forma a encontrar as suas soluções.
Constantemente, relembrava a importância de múltiplas experiências analógicas
e digitais para que tivessem um ecletismo de possibilidades, ajudando assim na
construção de um processo de trabalho rico em decisões e justificações de
escolhas.
A realização de uma proposta não se restringe unicamente ao processo de
trabalho, mas também à apresentação do mesmo como forma de tornar plausível
os resultados obtidos através da experiência, narração e reflexão. Desta forma,
numa justificação perante o entendimento de ambas as técnicas, poderiam
facilitar num pensamento crítico sobre o conceito, visto já terem refletido
posteriormente sobre outros assuntos. Com uma mente em funcionamento com
o corpo, tanto podem surgir resultados graficamente “bonitos” ou que tenham o
grafismo e o conceito. Consequentemente a esta realização, fruto de inúmeras
tentativas e escolhas, a transmissão de um conceito nas apresentações, tornase fácil e imediata.
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4.3. REFLEXÕES SOBRE O FINAL DA PROPOSTA
Neste último subcapítulo, será relembrado as diversas expectativas iniciais da
professora estagiária face à realização da proposta e aos resultados finais
obtidos. Desta forma, serão mencionadas, analisadas e demonstradas as
ilustrações finais de cada aluno. Também, se pretende relacionar estes trabalhos
com as fases da proposta e as avaliações nelas implícitas, como: a análise
crítica, a pesquisa, a escolha dos ilustradores, a experimentação (analógica e
digital), o conceito, o processo de trabalho, a originalidade, a criatividade e a
apresentação do trabalho.
●

Na criação de um propósito real e de aprendizagem significativa para os alunos
do 2.º DG, no módulo 7 de Ilustração, foram perspetivados e implementados os
conceitos posteriormente mencionados na realização e apresentação da
proposta. Durante a construção da proposta foram previstas certas similitudes
em relação a como o aluno, possivelmente, abraçaria a proposta e se resolveria
positivamente sobre as suas escolhas autónomas em relação à realização da
mesma. Portanto, esclarecendo e contextualizando a proposta resumidamente
aviva-se as várias fases da mesma. Na apresentação inicial promoveu-se um
olhar sobre um quadro relacionado com o tema principal de um concurso. Este
quadro, embora contenha uma história explícita e concreta dos momentos do
tema apresentado, era suposto que nesta fase, os alunos sentissem um
desconforto sobre os seus pensamentos relativamente ao tema. Portanto, foi
realizada uma análise crítica ao tema que promoveu alguns caminhos distintos
sobre a forma de ver este acontecimento. O objetivo principal desta fase era
gerar nos alunos ideias e conceitos sobre esse assunto que, como já descrito,
não decorreu como esperado. Na segunda fase, os alunos eram deslocados para
fora do computador, pela obrigatoriedade de pesquisar em livros, de um
ilustrador com o qual se identificassem. Desta forma, teriam de desenvolver
esboços analógicos com base nas ferramentas utilizadas por esse ilustrador e
digitalizar o esboço para o contexto digital, onde seriam manipulados
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digitalmente. Durante o processo de trabalho dos alunos foi observado a
essência de apenas realizar a ilustração sem desenvolver nenhum pensamento
crítico sobre o que estava a ser criado, havendo inúmeros alunos que não
conseguiam explicar o conceito do seu trabalho, cingindo-se ao seu pensamento
qualitativo: do gosto e do não gosto. Desta forma, eram apresentados momentos
onde os alunos não tentavam explorar nem discutir para além daquilo que
conheciam ou tinham na mente ou que tinham visualizado rapidamente nos livros
e na Internet. No momento de deslocamento sobre um outro método de
pesquisa, o livro, já estava previamente concebido que os alunos chocariam com
um real desconforto e revolução interior, pois muitos não queriam realmente sair
do computador para realizar a pesquisa e muitos não viam qualquer interligação
com os possíveis 120 ilustradores apresentados nos três livros de referência.
Assim, a pesquisa foi sempre realizada em função de uma possível resposta
imediata sobre os gostos que queriam transpor durante a realização da proposta.
Neste percurso, muitos alunos não escolheram o ilustrador, inicialmente,
passando logo para a concretização, outros apenas se preocupavam com o
objeto analógico que iriam usar na realização da proposta e outros realmente
pensavam na história e no conceito que queriam transmitir, por exemplo na
apresentação, quer aos alunos quer à professora Raquel Morais e à professora
estagiária. Na passagem para a terceira fase da proposta, surpreendentemente,
foi ver a alegria que os alunos demostraram, quando passaram para a ação.
Rapidamente se distribuíram por outra mesa de trabalho maior, onde expuseram
os objetos analógicos da sua escolha e preferência. Embora as escolhas tenham
tido tendência para as ferramentas aquosas, foi satisfatório ver o gosto pela
experimentação de outros utensílios e de outras técnicas. Neste momento,
também ficou no entendimento que o empenho e esforço da não desistência
sobre um processo de trabalho, aumentava pelo desenvolvimento coletivo
(várias pessoas numa mesa grande a trabalhar individualmente, mas em
conjunto) e o querer mostrar competências e conhecimentos que iam
absorvendo de forma pessoal e autónoma, sempre com uma ligeira orientação
das professoras. Nesta ação, houve alunos que se demoraram nas
experimentações e realizações dos esboços analógicos, como houve alunos que

não quiseram demorar-se nesta etapa, acabando por saltar de novo para o
computador e trabalhar maioritariamente no mundo digital. No dia da
apresentação e entrega da ilustração, foi necessário relembrar o que deviam
colocar nos diapositivos do PowerPoint e, também, o que deveria conter no
dossiê para entrega. Igualmente às propostas anteriores, foi perspetivado que
vários alunos (os mesmos alunos) não tinham idealizado nenhum conceito,
formulando rapidamente um com base numa pesquisa feita na Internet; outros,
que não tinham escolhido nenhum ilustrador nas pesquisas iniciais, também
fizeram uma pesquisa fugaz na Internet para conseguir apresentar de que forma
fizeram as suas escolhas pelos objetos analógicos.
Finalizado o breve resumo para relembrar os momentos de todas as fases da
proposta, segue-se a fase final da mesma para o docente após a finalização dos
alunos. Esta fase intitulada de avaliação. Pelo senso comum, esta palavra adota
imensas características e é vista não como um processo de aprendizagem, mas
algo que define o aluno e é final. Definição esta que pode consequencialmente
destruir o indivíduo ou construí-lo. Deste modo, neste documento e na
planificação da proposta, a avaliação foi sempre perspetivada como uma
ferramenta de investigação, quer para os professores como para os alunos.
A investigação implícita como uma avaliação, procura revelar dados sobre
variados momentos educativos para que sejam refletidos e repensados como
forma de melhoramento desses mesmos momentos. Segundo ROSALES
(1990), embora centrado numa avaliação mais generalizada do ensino não
apenas aquele entre professor e aluno, refere a avaliação como uma
componente essencial do ensino, que se desenvolve globalmente, recebendo
estímulos de diversas áreas do conhecimento, em constante relação. Ou seja, a
avaliação não pode pragmatizar-se apenas sobre os conhecimentos da
disciplina em questão, mas expandir-se para todos os restantes envolventes.
Portanto, ROSALES (1990) define três metodologias de avaliação investigativa,
que neste documento se transporta em forma de tópicos.
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1. RACIONAL-POSITIVA: avaliação centrada nas dimensões previsíveis,
programáveis e nos resultados observáveis. Esta requer uma análise
relativa a outros momentos. Apesar dos problemas éticos e do
esquecimento das diferenças, é uma metodologia que percorre uma
estratégia igualitária a todos os indivíduos;
2. PENSAMENTO ALUNO E PROFESSOR: avaliação centrada nos
processos mentais de ambos. Análise particular de cada aluno, onde os
processos mentais se refletem como carácter intelectual e transportam
componentes atitudinais e sócio-afetivas.
3. CONTEXTO: avaliação de contributo etnográfico, sociológico, psicológico
e curricular.

Relativamente, à primeira metodologia, nesta proposta, recorreu-se aos critérios
de avaliação por revelarem resultados precisos. Segundo ROSALES (1990) os
critérios de avaliação permitem a existência de pontos de referência para tornar
possível a qualificação do que vai ser avaliado. Não só por este motivo que eles
foram gerados, mas por também serem adotados em propostas anteriores. Na
sequência das propostas criadas pela professora titular seguiram-se os mesmos
parâmetros, adotando-os ao módulo a que se dirigia a proposta. Os valores
atribuídos foram o único elemento atribuído autonomamente. Visto a proposta
ser partilhada com os alunos, projetaram-se determinados valores para que os
alunos deixassem de pensar apenas no final e se aplicassem mais no processo
de trabalho e nos conceitos implicados pela Ilustração. Dito isto, apresentam-se
os critérios de avaliação:

1. Trabalho de pesquisa (2 valores);
2. Experimentação não-digital e digital (4 valores);
3. Escolhas e adequação ao conceito (2 valores);
4. Criatividade/Originalidade (4 valores);
5. Processo de trabalho (4 valores);
6. Apresentação à turma (2 valores);
7. Dossiê em PDF e maquete impressa (2 valores).

Relativamente à segunda e terceira metodologia são ambas condicionadas pelas
perceções, juízos de valor, teorias e decisões. E, por serem metodologias
subjetivas, de indivíduo para indivíduo, reflete uma maior interação entre
indivíduos de forma a revelar questões provenientes de uma avaliação
investigativa. Problemáticas que devem ser consequentemente melhoradas e
aperfeiçoadas de forma a não corromper a aprendizagem significativa do
aluno.54
●

Na generalidade de todas as notas finais foi percetível uma média acima de 15
valores. Os alunos com uma nota entre 5 e 11 valores foram alunos que não
apresentaram ou não entregaram dossiê; não desenvolveram um processo de
trabalho rico em ambas as experimentações; não tiveram o devido
aproveitamento; e não apresentaram qualquer tipo de conceito. O número total
de alunos apresentados nesta classificação foram três, sendo que dois desses
alunos não tiveram qualquer interesse sobre esta proposta, realizando-a apenas
por ser uma obrigatoriedade. Estes alunos são indivíduos que apresentam
dificuldades técnicas e apresentam algumas dificuldades de realização das
propostas no geral da disciplina. Contudo, todos os alunos entregaram as suas
propostas finais, podendo participar no concurso proposto.

Imagem 1 – Três ilustrações finais dos alunos.

54

ROSALES (1990).

105

Os alunos com uma nota entre 11 e 16 valores, foram os que desenvolveram um
trabalho de pouca experimentação e desenvolveram pouco os seus conceitos
afetando assim o seu processo de trabalho. Também, dado à falta de conceito
as suas ilustrações acabaram por ser uma mera representação de um
acontecimento sem pensamento crítico. Contudo, são alunos que são
tecnicamente competentes na realização de qualquer proposta.

Imagem 2 – Oito ilustrações finais dos alunos

Os alunos com uma nota entre 16 e 20 valores foram alunos que desenvolveram
um trabalho rico face a todos os critérios de avaliação. Foram alunos que
constantemente procuravam orientações e questionavam-se sobre o que tinham
de fazer e porque tinham de fazer daquela forma. São alunos que, perante
qualquer proposta, apresentam regularmente um posicionamento crítico
desenvolvendo tecnicamente e expressamente os seus conceitos e ideias.

Imagem 3 – Nove ilustrações finais dos alunos
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Imagem 4 – Cinco ilustrações finais dos alunos

Face aos valores atribuídos e aos critérios de avaliação apresentados, até agora,
é pertinente relacionar também os conceitos empregues na construção da
proposta com o resultado partilhado nas apresentações dos alunos.
Durante as observações das apresentações dos trabalhos a outras propostas,
verificou-se a falta de interesse e importância em salientar o conceito e o
processo de trabalho por parte dos alunos. Desta forma, os valores dos critérios
de avaliação apresentados nesta proposta tiveram tendência a apresentar-se de
forma elevada, como forma de provocar mais atenção sobre estas duas
componentes. No dia antes da apresentação, pelo facto de haver uma constante
orientação sobre a importância de uma apresentação descritiva e explicativa de
todas as envolventes do trabalho, os alunos mostraram-se preocupados em
realizar uma apresentação mais completa. Nesta perspetiva, também se
destacam os pedidos de ajuda sobre a escrita das memórias descritivas, a
colocar nos dossiês.
No dia da apresentação, os PowerPoints criados revelaram maior explicação
sobre os trabalhos finais do que nas outras propostas, mas rapidamente, durante

a mesma, os alunos revelavam o trabalho final explicando o seu conceito ou a
sua realização técnica.
Os dossiês enviados, embora feita uma orientação para que descrevessem de
melhor forma o desenvolvimento e finalização dos trabalhos, muitos foram os
alunos que continuaram no mesmo registo de escrita. Portanto, embora
houvesse uma maior preocupação em volta desta problemática, os alunos
acabaram por se manter no mesmo registo após terem perguntado na orientação
da professora estagiária pela realização de melhoramentos acerca destes
componentes.
●

Finalizando este subcapítulo descreve-se que os alunos são indivíduos que
desenvolvem tecnicamente um bom trabalho, ou seja, são indivíduos que
respondem concretamente e eficazmente às propostas. Desta forma, acabam
por responder diretamente com o principal objetivo da escola, que é o de criar
técnicos profissionais para o mundo do trabalho. Também, são curiosos por
outros conhecimentos, mas não gostam de perder tempo a pensar nas inúmeras
possibilidades de resposta, agarrando-se a uma única que ajustam conforme o
necessário para a finalização do trabalho.
Sendo que podiam apresentar um trabalho final analógico ou digital, quase todos
optaram por apresentar um trabalho digitalmente impresso, tirando cinco alunos
que mudaram a sua opinião de entrega após uma reflexão feita em conjunto,
com a professora estagiária e a professora Raquel Morais. Presencialmente
existem duas negativas por desvalorização do processo de trabalho e não
execução da apresentação onde imediatamente são retirados dois valores na
nota final. No geral, embora sempre em questionamento sobre o que fazer e
como fazer, seguiram as suas intuições por uma proposta com fases
desdobráveis, em que todos contribuíram para um final surpreendente
satisfatório tanto para a professora estagiária como para a professora Raquel.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nas múltiplas reuniões, leituras, ilustrações e análises gráficas (paginação) feitas
durante este/a relatório/dissertação, foi possível refletir de mente mais aberta e
crítica sobre acontecimentos concretos na prática de estágio curricular. Essas
reflexões foram destinadas, maioritariamente, a duas práticas: à dos alunos e à
da estagiária. Ainda muito presente, na memória da estagiária, os momentos
escolares vividos por ela enquanto aluna, julgava-se assim que estas duas
práticas seriam diversas e destintas. Ou seja, o aluno era aquele que responde
a propostas idealizadas pelo professor, sendo estas inquestionáveis face às
ações dos alunos e albergando todo o conhecimento existente sobre a matéria
explorada nessa tarefa.
Dito isto, após a experiência e a prática de uma professora estagiária, é possível
verificar momentos de discordância sobre esta última afirmação. Em primeiro
lugar, nota-se que ambos os papéis são exigentes faces às suas ações, que
podem ser autónomas e reflexivas, mas acima de tudo atos responsáveis. Ou
seja, ambas têm obrigações, mas unicamente compete ao indivíduo abraçar
esses mesmos compromissos. Ao afirmar como obrigações, não se obstem a
característica que estes não sejam questionáveis e fruto de múltiplas reflexões
críticas. Este último excerto, reflete um outro momento de contradição, que
também na altura da escolaridade da estagiária, não era tão percecionado pela
mesma. Ou seja, a possibilidades dos alunos questionarem o que lhes é pedido,
que em relação ao leccionamento desta proposta, foi constatado exatamente o
contrário. Verificamos também neste contexto de uma escola diferente, que os
alunos usam maioritariamente o digital, mas que também são conhecedores do
mundo analógico.
Assim, por já termos refletido sobre a prática dos alunos, na maior parte da
proposta promovida pela estagiária, vemo-nos num momento espelhado, onde
se relativizará estas duas componentes como consciencialização de um meio
educativo (comunidade e espaço). Dito isto, o seguinte entendimento será de
conclusão reflexiva e apresentará dois momentos diretos, questionáveis. O
primeiro momento centrar-se-á na prática pessoal da estagiária, em que será
questionada as mesmas problemáticas vistas neste contexto de estágio, ou seja,
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o constante pensamento sobre a realização do trabalho final de forma imediata
e a utilização/escolha de objetos analógicos, do livro e do ilustrador. O segundo
momento será a explicação da expressão “egocentrismo ingénuo”, referida com
pouco detalhe neste documento.
Nas práticas pessoais das construções das ilustrações e deste documento, foi
percetível que embora apresentada como problemática, também a estagiária
apresentava a ânsia de ter as coisas prontas e finalizadas. A premissa era tão
evidente, que se demonstrava a partir das múltiplas impressões feitas a este
documento onde eram revistos e questionados, numa multiplicidade de vezes, a
ortografia, os pensamentos transmitidos e o aspeto gráfico deste documento.
Mas embora, a prática da estagiária, parecesse igualitária à prática dos alunos,
no contexto pessoal, esta ansiedade era vista como um pensamento crítico
constante, em que a investigação partia em volta do esclarecimento de todos os
envolventes deste documento, enquanto na prática de alguns alunos apenas se
apresentava como uma reflexão prática de como tornar “bonito” o realizado, ou
seja, só em relação ao aspeto da ilustração final. Desta forma, vê-se explícito,
que embora o trabalho de um designer gráfico seja o de dar significados às
coisas criadas como forma de comunicar visualmente uma informação, vê-se a
maturidade como um ideal desse crescimento sobre a criação de significados e
não apenas de imagens. Contudo, ambas as maturidades (alunos e estagiária)
eram postas à prova quando eram questionados os porquês das coisas, que a
estagiária procura obter e alguns alunos nunca obtém, pois não percebem a sua
importância e a sua necessidade.
Relativamente à utilização dos objetos analógicos, do livro e da realização de um
esboço analógico, esta teve como base a educação passada da estagiária.
Revivendo um passado centrado numa aprendizagem significativa pessoal em
volta destas componentes, viu-se pertinente partilhar as metodologias e
estratégias de uma outra educação artística regular, não obstante de uma
educação artística e profissional, centrada no meio digital. Desta forma, a
estagiária podia destacar ensinamentos que lhes eram próximos, aumentando
assim a sua zona de conforto sobre um acontecimento. Não só a nível pessoal,
que se promoveu este deslocamento, mas também como resposta aos

parâmetros apresentados no Plano Modular Anual (objetivos, competências,
conteúdos, estratégias, avaliação e horas).
Avivados momentos de ansiedade e de não perceção de uma ação colonizadora,
a professora estagiária teve de se confrontar com episódios falsificados
relativamente às memórias que esta obtinha desses momentos. Ou seja, da
obrigação empregue numa proposta, sobre as formas de realização e das
técnicas, pertencentes à educação escolar da estagiária. Longe de se apresentar
como uma colonizadora do saber e do conhecimento, a estagiária tornou-se
numa figura defensora dos seus princípios e daquilo que queria transmitir aos
alunos. Desta forma, sem se relacionar a sua prática ao tema do concurso,
nomeia-se como “egocentrismo ingénuo” esta ação ligada à colonização. Pois,
dentro de uma imposição, a proposta dada pela estagiária, não maltratou nem
renegou as personalidades singulares dos alunos, sendo que eles podiam
crescer através das suas próprias experiências resguardadas pelas suas
memórias e conhecimentos. Este último parágrafo pretende esclarecer um
subentendido gerado na planificação e leccionamento da proposta, no qual, não
se pretendia ligar internamente esta questão colonizadora a este documento,
embora explícito este acontecimento como deslocamento gerador de um
pensamento crítico.
Conclui-se, que face aos ideais de uma proposta, foi interessante a perceção
dos alunos pelas escolhas das suas ações pelas suas zonas de conforto,
igualmente assinalado na prática da professora estagiária. Assim, conclui-se que
apesar de terem experienciado objetos analógicos, a maior parte dos alunos
preferem ter consciência de uma imagem digital, como facilidade nos ajustes e
nas finalizações das suas ilustrações.
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