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Resumo 
 

O presente texto apresenta e analisa uma experiência de estágio na Escola 

Artística e Profissional Árvore, passado maioritariamente com a turma do 2.º ano 

de Design Gráfico. O documento contextualiza a prática de estágio, relativamente 

ao espaço e ao tempo, relacionando-a com as minhas escolhas e condicionantes 

das mesmas durante esta experiência. 

São objeto de análise e reflexão os documentos utilizados ao longo do estágio 

como orientação para a minha posição enquanto estagiária/professora, que 

ajudam à compreensão do contexto específico onde estive inserida, bem como do 

contexto das aulas e a negociação da própria prática e espaço, enquanto 

estagiária. Procuro também refletir sobre as regras e leis que tanto o meu 

contexto de formação como o dos alunos seguem.  

Como objetivo final, este documento tenta encontrar um espaço de liberdade, 

possivelmente condicionada naquelas que foram as práticas e propostas durante 

o estágio, mas que se procurou construir na prática da escrita. 

 

Palavras-Chave: Estágio Curricular; Ensino Profissional Artístico; Sociedade 

Contemporânea; Tecnologias da Comunicação; Identidade Profissional 
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Abstract 
 

This text presents and analyzes an internship experience at Escola Artística e 

Profissional Árvore, mostly spent with the class of the 2nd year of Graphic Design. 

This document contextualizes the practice of internship, in relation to space and 

time, relating it to my choices and conditioning factors during the experience. The 

documents used throughout the internship are the object of analysis and reflection 

as an orientation for my position as a trainee/teacher, which help to understand 

the specific context in which I was inserted, as well as the context of the classes 

and the negotiation of my own practice and space as an intern. I also try to reflect 

on the rules and laws that both my training context and that of the students follow.  

As a final objective, this document tries to find a space of freedom, possibly 

conditioned by those that were the practices and proposals during the internship, 

but which was sought to build on the practice of writing. 

 

Keywords: Curricular Internship; Artistic Vocational Education; Contemporary 

Society; Communication Technologies; Professional Identity 
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Abreviaturas 
 
1DG - 1.º ano de Design Gráfico 

2DG - 2.º ano de Design Gráfico 

3DG - 3.º ano de Design Gráfico 

DG - Design Gráfico 

Escola Árvore - Escola Artística Profissional Árvore 

Cooperativa Árvore - Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas CRL 

PAF - Prova de Avaliação Final 

PAP - Prova de Avaliação Profissional 

FCT - Formação em Contexto de Trabalho 

PMA - Planificação Modular Anual 

DGEST - Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

POCH - Programa Operacional do Capital Humano 

FSE - Fundo Social Europeu,  

IGF - Inspeção Geral de Finanças 

IGEC - Inspeção Geral de Educação e Ciência 

MEAV - Mestrado em Ensino das Artes Visuais 

FPECEUP - Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do 

Porto 

FBAUP - Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto  
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Introdução 
 

Ao longo da prática de estágio, várias foram as posições que fui ocupando 

paralelamente à situação de estágio em si. Todas estas posições influenciaram 

direta ou indiretamente a minha prática no estágio e tiveram poder para alterar a 

“lente” com que a observava e analisava. 

 Estando este relatório focado em achar uma identidade profissional, por 

quem não é ainda professor, nem tem experiência em tal prática, o contexto em 

que o estágio foi realizado tem especial importância, seja o contexto da escola 

seja do curso em questão, etc., pois nesta procura estará inicialmente uma 

curiosidade pelo funcionamento geral do contexto específico, que implica um 

aprofundamento em várias questões; sejam questões históricas, sejam 

relativamente à própria escola ou práticas pedagógicas, ou ainda à realidade atual 

da mesma. A prática de estágio e a sua vivência estiveram marcadas por elas. 

 Inicialmente começo por contextualizar esta mesma prática, relativamente 

ao lugar onde aconteceu, refletindo sobre as várias tensões que se sentem num 

primeiro embate com a própria prática pedagógica atual na Escola Árvore. 

Procuro perceber o que acontece hoje na Escola Árvore a partir de teorias que fui 

identificando como possíveis orientações para a prática e teoria, mas também 

com a própria história da Escola Árvore, cujas heranças parecem-me marcantes 

no seu presente. Contudo, a Escola não está isolada no mundo e é permeável a 

fenómenos sociais atuais que acabam por justificar determinadas decisões em 

todos os contextos em que o estágio se desdobra. Falo, por exemplo, das 

questões relacionadas com o aceleramento do tempo; das novas diretivas sociais 

estabelecidas que possivelmente seguem aparentemente em velocidade; da 

relação com as tecnologias da informação e o que elas representam na sociedade 

atual; e uma questão mais transversal, da escola como simulação da vida no 

trabalho. 
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 No fim desta contextualização inicial, o texto entrará na particularidade do 

estágio relativamente à área de estudos onde este se desenvolveu, ou seja, do 

Design Gráfico, à relação com as turmas, à cooperação e à idealização da 

didática e escolhas das temáticas, bastante precoce por motivos de planificação e 

assumidamente também ela adaptada às nossas questões no momento.  

 Como experiência para o desenvolvimento deste texto, e numa fuga de 

utilizar os jovens presentes nas turmas de Design Gráfico da Escola Artística e 

Profissional Árvore para uma qualquer experimentação prática das questões que 

me têm inquietado desde o início do estágio, decidi colocar-me na posição do 

professora/estagiária que tenta negociar o seu espaço de “liberdade” com o 

sistema de modo a criar uma didática—que não justifica ou as ilustra de algum 

modo—mas que me coloca numa posição privilegiada, de observação, prática e 

pensamento simultâneos, sobre a minha posição dentro das turmas ao longo do 

período do estágio. 

 Paradoxalmente, a procura de uma identidade profissional para mim 

mesma acontece através da crítica dessa mesma procura pelos alunos, que tive a 

oportunidade de acompanhar, certamente em níveis diferentes, mas ambas em 

situação de simulação da vida no trabalho. Porque apesar de me encontrar num 

contexto de ensino superior, também é-me obrigatória a frequência deste mesmo 

mestrado, para que me sejam reconhecidas competências para o ato de ensinar, 

logo, para que seja colocada num contexto real de trabalho, uma exigência do 

Governo atualmente em atividade, como estipulado no artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 79/2014:  

 

“Têm habilitação profissional para a docência em cada grupo de 

recrutamento os titulares do grau de mestre na especialidade 

correspondente constante do anexo ao presente decreto-lei, que dele faz 

parte integrante.” (Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de Maio do Ministérios da 

Educação e Ciência, 2014, p.2821) 
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E assim sendo também limitado às exigências do governo que orienta a 

formação, estipulando alguns princípios gerais a seguir, tendo como referência: 

 

“a) Os princípios gerais constantes do n.º 1 do artigo 33.º da Lei de Bases 

do Sistema Educativo;  

b) As orientações curriculares para a educação pre-́escolar e os currículos 

e matrizes curriculares do ensino básico e do ensino secundário;  

c) Os programas e as metas curriculares; 

d) As orientações gerais de política educativa.” (Decreto-Lei n.º 79/2014 de 

14 de Maio do Ministérios da Educação e Ciência, 2014, p.2821) 

 

Neste encontro entre duas realidades que se aproximam, mas que têm 

entre elas grande distância, procurei aproximar-me mais do que separar-me, o 

que por consequência terá também me colocado em situações em que a minha 

busca pela identidade profissional, frágil, se coloca mais perto do aluno do que do 

professor. 

Por fim, devo esclarecer que os assuntos aqui tratados são transversais, na 

maioria das vezes, a todo o ensino atual, sendo o estágio uma experiência que 

me ajuda a constatar e a analisar tais realidades. É um texto que pretende pôr em 

evidência as ideias contraditórias que vários documentos que orientam as práticas 

pedagógicas e que normalizam o sistema de ensino atual expõem, num discurso 

retórico que tem como finalidade única a promessa da formação de jovens 

autónomos, criativos e empreendedores, através da disciplina, punição, e 

adoração aos mestres.  

 

Gostaria ainda de clarificar ao leitor o porquê da estrutura deste relatório. 

Olho para este como um objeto e, de fato, houve a intenção inicial de o 

transformar nisso mesmo. No entanto, é verdade que este já o é, e assim sendo, 
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mais que o conteúdo, a forma foi pensada para dar ao leitor a sensação da minha 

própria experiência de estágio. Não sendo as sensações possíveis de serem 

transmitidas, mas sim sentidas, e podendo ser descritas, mas apenas operando 

na imaginação daqueles que lêem, quis colocar a sensação de aborrecimento 

(sensação transversal a todo o estágio e formação) implícita na leitura deste 

relatório, por isso a estrutura aparece em versão “cliché” de relatórios deste 

género, que têm o objetivo final de nos atribuir uma espécie de passaporte para a 

carreira de docente.  

Se por um lado os autores ajudam no pensamento, os documentos 

explicitam o que está por detrás daquilo em que queremos pensar e assim sendo 

não poderiam estar ausentes do texto. Não os quis transformar inicialmente em 

interpretação, por isso aparecem em descrição. Assim o leitor pode interpretar ele 

próprio o que lê e a partir daí pensar comigo através da interpretação final.  

Este texto tem o objetivo de aproximar o leitor da prática do estágio e não 

apenas da minha interpretação da mesma. Considero que o meu posicionamento 

é ele próprio, questão a ser pensada pelo leitor. Existe, portanto, a expetativa que 

o meu posicionamento seja entendido através da realidade experienciada e 

descrita do estágio, não só na procura da identidade profissional do professor de 

artes visuais, mas também enquanto estudante num mestrado que me confere 

competências para lecionar.  

Penso que para se entender o espaço onde por algum motivo se está 

inserido, é essencial que se conheça esse mesmo espaço, visto que este 

funciona com base não apenas em documentos atuais, mas com base em 

heranças que foram ficando com o passar do tempo. Com isto não quero dizer 

que devemos ficar presos ao passado, mas que para entendermos as ações 

presentes é essencial que se encontrem os padrões que operam por detrás das 

aparentes realidades atuais. A partir dai, constrói-se um pensamento através da 

nossa lente presente.   
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Não tenho como objetivo facilitar a vida do leitor e transformá-lo em 

elemento passivo no texto, ou seja, aquele que apenas lê uma interpretação e 

opina sem de fato conhecer não só a realidade externa como a interna. Este não 

é um relatório que me posiciona num lugar de construção de pensamento que 

tenta desvendar as inquietações dos alunos ou professores, mas que me 

posiciona num lugar de construção de identidade, por isso penso nas minhas 

questões. Este é, a meu ver um ato solitário de construção, pois a vida dos que 

estão presentes segue na direção que eles próprios designam e não com base 

nas minhas inquietações. As pessoas que estiveram presentes no estágio podem 

parecer ausentes neste relatório, mas afinal para que seria esta procura de 

identidade se não estivessem presentes? 

Apesar de todas estas minhas vontades, quero também elucidar o leitor 

das possíveis contradições com que se que irá deparar ao longo do texto, pois 

apesar de estar consciente das minhas ações e das razões que as motivam, não 

me coloco na posição de ser que observa para baixo os que se deixam capturar 

no aparelho, muito pelo contrário, assumo desde já essa captura, e início o 

exercício de resistência à corrente.  

Quero ainda alertar o leitor para o conteúdo altamente aborrecido que o 

texto pode-lhe proporcionar, pedindo desde já desculpas pela ausência de 

harmonia expectável num texto deste género. Penso que, apesar das questões, 

não consigo, para já, encontrar-lhes resposta de útil e rápida aplicação. 
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O Ensino Profissional em Portugal 
 

Os Cursos Profissionais de nível secundário são cursos orientados para a 

formação de indivíduos, valorizando o desenvolvimento de competências 

profissionais, ministrados em escolas profissionais, públicas ou privadas, ou ainda 

em escolas secundárias da rede pública. Têm, portanto, uma forte ligação com o 

meio empresarial, sendo assim cursos mais práticos e voltados para o mundo do 

trabalho. A formação é direcionada para o desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais para a prática de uma profissão e a saída para o 

mercado de trabalho. Existe ainda, a possibilidade da progressão dos estudos 

para o nível superior ou formação pós-secundária. 

Os cursos profissionais são compostos por três componentes presentes no 

plano de estudos, sendo estas, a componente sociocultural, composta por 

disciplinas de formação essenciais, como o Português, a Língua Estrangeira I, II, 

III, etc. Existe a componente Científica, onde estão disciplinas opcionais e que 

dependendo da organização que for feita, pelo órgão responsável para tal, nas 

escolas, podem ser de 2 a 3 disciplinas, como, por exemplo a História e Cultura 

das Artes e a Geometria Descritiva. E por fim, a componente Técnica que também 

pode variar de 3 a 4 disciplinas específicas dos cursos, direcionadas para a área 

de estudos. A componente técnica também é composta pela formação em 

contexto de trabalho (FCT), ou seja, o Estágio que os alunos têm que realizar no 

final do curso.  

A FCT realiza-se em empresas ou outras organizações, sendo esta 

formação para aquisição de uma experiência de trabalho, que dependendo do 

contexto específico do curso da própria Escola, pode ser realizado em períodos 

de duração variável ao longo da formação, ou sob a forma de estágio, ou então, 

na fase final do curso.  

Para a concretização da FCT, o aluno, juntamente com os responsáveis na 

escola para o efeito, a entidade de acolhimento, e com o encarregado de 
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educação, tem que traçar um plano de trabalho individual que deverá por fim ser 

aprovado e assinado por todas as partes envolvidas na sua realização. Este 

estipula “os objetivos, o conteúdo, a programação, o período, horário e local de 

realização das atividades, as formas de monitorização e acompanhamento, com a 

identificação dos responsáveis, bem como os direitos e deveres dos diversos 

intervenientes, da escola e da entidade onde se realiza a FCT.” (Portaria n.º 74-

A/2013 de 15 de Fevereiro dos Ministérios da Economia e do Emprego e da 

Educação e Ciência, 2013, p.976- (6) 

O ano escolar é organizado segundo as orientações do governo, ou seja, 

pelo membro do governo responsável pela área da educação. O ano escolar é 

estruturado de maneira que existam no mínimo duas interrupções das atividades 

escolares, no Natal e na Páscoa. Por questões de compatibilidades, as escolas 

que organizem o seu próprio calendário, ou seja, que têm autonomia para tal, 

devem respeitar as datas que possibilitam a compatibilidade com possíveis datas 

importantes de ingresso, por exemplo, no ensino superior ou ingresso em Cursos 

de Especialização Tecnológica. 

O Estágio culmina numa apresentação presencial, designada por Prova de 

Aptidão Profissional (PAP), onde os alunos têm que defender um projeto perante 

um júri, designado pelo órgão competente da direção ou gestão da escola, sendo 

composto pelo diretor da escola ou diretor pedagógico, ou por alguém que os 

represente, o diretor de curso, o professor orientador de projeto, um representante 

das associações empresariais ou das empresas e das associações sindicais dos 

setores de atividade específicos do curso e por fim, por uma personalidade de 

reconhecido mérito da área específica do curso.  

É na PAP que os alunos demonstram as aprendizagens realizadas ao 

longo do curso através de uma apresentação oral e da entrega de um relatório 

final que deve conter:  
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“a) A fundamentação da escolha do projeto; 

b) Os documentos ilustrativos da concretização do projeto;  

c) A análise crítica global da execução do projeto, considerando as 

principais dificuldades e obstáculos encontrados e as formas de os superar;  

d) Os anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes 

fases do projeto e das avaliações intermédias do professor ou professores 

orientadores.” (Portaria n.º 74-A/2013 de 15 de Fevereiro dos Ministérios 

da Economia e do Emprego e da Educação e Ciência, 2013, p.976-(6) 

Para efeitos de conclusão de curso, o plano de estudos deverá ser cumprido e os 

alunos estão obrigados a ter uma assiduidade não inferior a 90% da carga 

horária, de cada módulo, de cada disciplina. Em FCT, a assiduidade do aluno não 

pode estar abaixo de 95% da carga horária prevista.  

Relativamente à avaliação esta incide e tem como finalidade, como exposto 

na Portaria n.º 74-A/2013:  

“a) Sobre os conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver no 

âmbito das disciplinas respeitantes a cada uma das componentes de 

formação e no plano de trabalho da FCT; 

b) Sobre os conhecimentos, aptidões e atitudes identificados no perfil 

profissional associado a ̀respetiva qualificação.  

2 - A avaliação assume carácter diagnostico, formativo e sumativo, 

visando, designadamente:  

a) Informar o aluno e o encarregado de educação e outras pessoas ou 

entidades legalmente autorizadas, quando for o caso, sobre os progressos, 
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as dificuldades e os resulta- dos obtidos na aprendizagem, esclarecendo as 

causas de sucesso ou insucesso; 

b) Adequar e diferenciar as estratégias de ensino, estimulando o 

desenvolvimento global do aluno nas áreas cognitiva, afetiva, relacional, 

social e psicomotora;  

c) Certificar a aprendizagem realizada;  

d) Contribuir para a melhoria da qualidade do sistema educativo, 

possibilitando a tomada de decisões para o seu aperfeiçoamento e reforço 

da confiança social no seu funcionamento.” (Portaria n.º 74-A/2013 de 15 

de Fevereiro dos Ministérios da Economia e do Emprego e da Educação e 

Ciência, 2013, p.976-(5) 

A conclusão e certificação do aluno acontece quando estes têm 

aproveitamento a todas as disciplinas, na FCT e na PAP. É-lhe atribuído um 

diploma que certifica a conclusão do nível secundário de educação, indicando o 

curso concluído e a classificação final deste, e também o nível de qualificação do 

Quadro Nacional de Qualificações, que neste caso é o nível 4.  
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Enquadramento da prática do Estágio 
 
Contexto histórico e atual da Escola Árvore 
 

 

 
Figura 1 Escola Artística e Profissional Árvore 

 

Foi nos anos 80 que, como Laura Castro referencia no seu texto no livro “Árvore 

das Virtudes”, através de Henrique Silva se “alargou de forma substancial os 

horizontes da Árvore (Cooperativa), que, de instituição essencialmente 

divulgadora passou a produtora de objetos artísticos, mas também porque 

implicou a formação de profissionais da serigrafia e da gravura, a quem transmitiu 

um conjunto de saberes e experiências sem paralelo no meio artístico de então.” 

(Castro, 2001, p.23) 

No entanto, o ensino na Árvore, segundo Calvet Magalhães, aconteceu 

ainda no primeiro período da Árvore, onde surgiram as primeiras experiências de 

ensino artístico, nesta altura direcionada para as crianças, realizando-se então 

Cursos de Expressão Artísticas e também Cursos de Preparação para o acesso à 

ESBAP, pelo Arqtº Carlos Ramos. Foi ainda nesta época que se desenvolveram 

os primeiros cursos de Gravura e Serigrafia. Em 1975, são criados os cursos de 
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Formação Artística Infantil ARBUSTO e o Curso Secundário CIESA. O ARBUSTO 

por Ursula Zanger, Conceição Rios e Jacinto Rodrigues assente na Escola 

Waldorf-Steiner que tem um tipo de pedagogia bastante particular, com base na 

teoria de Rudolf Steiner. E ainda os cursos de Design de Moda e o Curso 

Superior de Fotografia, da responsabilidade de Helena Matos e do Arqtº Júlio de 

Matos, respetivamente.  

Na fase seguinte houve a passagem dos cursos de formação artística de 

nível secundário para o nível superior “através de Cursos de valor académico 

reconhecidos pelo Ministério da Educação” (Calvet de Magalhães, 2001, p.50) 

A Escola Artística e Profissional Árvore criada em 1989, descende da 

Cooperativa Árvore II, criada na altura em que a legislação obrigava à separação 

de cooperativas de ensino superior e não superior, esta agora, separada 

legalmente da Cooperativa-mãe, habitando o mesmo edifício até ao final dos anos 

90 com a Cooperativa Árvore I, quando a Árvore II mudou a sua designação 

social para Escola das Virtudes. Cooperativa de Ensino Polivalente e Artístico, 

C.R.L., ocupando até hoje, todo o edifício do Passeio das Virtudes, separada mais 

uma vez por imposição legal da Árvore I. 

A entidade que é proprietária da escola profissional é também proprietária 

do Centro Qualifica, que vai penetrando aos pouco no edifício da “casa mãe” 

ocupando as áreas à volta das oficinas da Cooperativa por conveniência 

económica. O espaço é uma das muitas preocupações da própria escola, que 

tenta garantir um espaço adequado às atividades letivas e não só. Sendo o 

edifício da Escola Árvore, um edifício que não foi concebido para dar lugar a salas 

de aulas, é natural que o espaço seja um dos problemas apontados. 

Atualmente, a Escola, separada do “edifício mãe” e assumindo o nome de 

Escola das Virtudes é, mais uma vez, uma adaptação aos tempos, que exigem 

profissionalismo, velocidade e eficácia. Sendo uma escola profissional, a Árvore 

tem uma vinculação forte com a preparação para um mercado de trabalho, e são 

esses ‘problemas’ de um mundo lá fora que entram pelas portas das salas de aula 
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sob a forma de propostas de trabalho cuja resolução passa por uma solução 

rápida e eficaz a um problema colocado. A escola precisa formar pessoas que 

satisfaçam as necessidades locais de emprego, e para isso é necessário que os 

alunos desenvolvam competências complexas num curto espaço de tempo. Aos 

alunos é exigido um ritmo rápido na resolução das atividades propostas, sendo a 

componente técnica a mais exigente, portanto, está implícito um modo de fazer 

que se ajusta às necessidades locais de emprego, havendo pouca abertura para 

outras práticas. O sucesso escolar dos alunos encontra-se assim, também ele 

condicionado por todas as exigências que a escola deve cumprir, existindo grande 

pressão na realização com sucesso das tarefas das aulas, garantindo os números 

que mais tarde servirão de prova para um possível novo certificado ou 

financiamento para a escola. É uma espécie de “círculo vicioso” onde o sucesso 

da escola se confunde com o sucesso do aluno. 

 

As heranças pedagógicas da Árvore 
 

A Bauhaus 
 

“Aprender com a Bauhaus: Aprender a aprender. Desenvolver a 

experiência criativa formulando as condições institucionais e organizativas 

que melhor disponham a erupção da subjetividade criadora sem abandonar 

o controlo dos meios e das técnicas... Procurar na diversidade a riqueza 

pedagógica”. (Projeto Educativo 2020/2024, da Escola Artística e 

Profissional Árvore, p.2) 

No projeto educativo da Escola Árvore é referido, como principais fundamentos do 

processo pedagógico da escola, a Escola Bauhaus, icónica escola alemã do 

século XX, bastante influente até aos dias de hoje. Walter Gropius diretor da 

escola de Weimar, considerava que se as artes não se podem ensinar, então 
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estas teriam que se unir à oficina. A arte teria então que se ligar ao artesanato, e 

à indústria. A ideologia da Bauhaus é ainda hoje influente no ensino das artes e 

principalmente no ensino do design, pela união entre a funcionalidade e a forma.  

 Para Gropius não existia arte por profissão, não havendo diferença entre 

artista e artesão, pois o primeiro seria uma elevação do segundo. Assim, o artista 

e o artesão enquanto a mesma pessoa estaria mais dotada de um saber fazer 

que seria uma mais-valia para momentos de fraca inspiração divina. Os dois 

estariam colocados no mesmo patamar, acabando mesmo por se fundir. 

 O artista sem ‘ofício’, seria, portanto, um artista incompleto, sendo a 

formação técnica essencial, face a uma descrença numa ideia romântica e 

romantizada sobre o papel único da inspiração na criação. Nesta perspetiva, 

estava também muito presente a ‘utilidade’ quer dos objetos produzidos, quer da 

figura daquele que era o seu produtor, procurando-se um equilíbrio entre a 

subjetividade criadora e o mundo objetivo, possivelmente uma harmonia tensa, 

entre duas realidades aparentemente opostas, provocando um aumento na 

produtividade, mas que também poderia implicar um evidenciar da inexistência de 

uma tensão entre o próprio homem e o mundo. 

 Olhando para o currículo da Bauhaus de 1923, essa tentativa de fundir as 

duas áreas, não é muito evidente, havendo um amplo foco na formação para a 

técnica e para o que esta implica num sentido utilitário. Ou seja, para a utilização 

das materiais e ferramentas, direcionando o aluno para o estudo dos materiais 

que este poderia considerar mais adequados para materializar as ideias em 

objetos. Contudo, parece partir-se de um princípio de que o aluno já terá uma 

predisposição para as artes, logo apto a praticar atos de inspiração divina na sua 

união com a técnica.  

Estes serão os traços gerais da pedagogia da Bauhaus, contudo podemos 

estar a cometer uma simplificação abusiva quando tentamos definir uma 

pedagogia da Bauhaus, porque afinal, várias foram os métodos de 

ensino/aprendizagem utilizados pelos vários professores/artistas que passaram 
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pela escola, como Johannes Itten, Wassily Kandinsky, Paul Klee, Joost Schmidt, 

etc. Estaríamos, portanto, a falar, não de uma pedagogia da Bauhaus, mas de 

uma coletânea de pedagogias praticadas por várias personalidades que faziam 

parte dos grupos de professores da Bauhaus o que também se assemelha à 

abordagem da Escola Árvore.  

Segundo a Diretora Pedagógica da Escola Árvore, Rita Martins, com a qual 

pude conversar em modo de entrevista, quando questionada sobre estas 

influências, esta refere que de fato a prática pedagógica da Árvore, para além de 

se ir adaptando ao tempo, aos alunos e ao espaço, é bastante influenciada pela 

prática individualizada de cada professor. À semelhança da escola alemã, a 

abordagem pedagógica da Escola Árvore segue em direção à formação de 

técnicos/criativos, e possivelmente se propõe a desenvolver uma determinada 

subjetividade criadora, que embora represente a subjetividade do próprio sujeito, 

pode facilmente cair uma espécie de discurso retórico que tenta pôr em evidência 

um espaço de desenvolvimento que realmente não está presente na prática 

pedagógica da mesma. Podemos, mais uma vez, ir em direção a um discurso que 

valoriza a ideia de génio criador, que alia técnica e inspiração divina, partindo do 

pressuposto que o aluno vem dotado de tal capacidade de inspiração e 

idealização, sendo apenas necessário o aperfeiçoamento da técnica para que 

este as materialize. Já na Bauhaus, o Curso preliminar existia para o direcionar o 

aluno para o autoconhecimento e também para a compreensão de questões 

artísticas, possibilitando ao aluno a experimentação. No entanto, este curso tinha 

fraca expressão, comparado ao espaço ocupado pelas oficinas no currículo.  
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Figura 2 Diagrama do currículo da Bauhaus, 1923 

 

 E o que será essa subjetividade criadora de que se fala no projeto 

educativo da Árvore? Aqui podemos recorrer a autores como Hegel e ao Volume I 

da sua obra “Cursos de Estética”, onde este, relativamente à obra de arte e aos 

artistas, argumenta que a subjetividade criadora implica uma subordinação a 

critérios de objetividade, de modo que a obra de arte se materialize. Sendo que é 

a imaginação que permite uma atividade subjetiva criadora, para a produção de 

fantasias, que relacionadas com o mundo, justificam o exercício artístico: “(...) a 

obra de arte pertence ao interior subjetivo enquanto um produto seu (do artista) 

que ainda não nasceu para a efetividade, e sim primeiramente se configura na 

subjetividade criadora, no gênio e no talento do artista.” (Hegel, 2001, p.281).  

Adorno pegando na crítica de Hegel de que o artista deveria ser mais que a 

sua obra, defende o seguinte:  

 

“(...)nenhuma obra de arte pode ter êxito a não ser que o sujeito a encha de 

si mesmo. Não reside no sujeito, enquanto «órganon» da arte, o 

ultrapassar a separação a ele augurada, que não é a separação do estado 

de espírito e da consciência ocasional. Através, porém, desta situação, a 

arte enquanto elemento espiritual é compelida à mediação subjectiva na 
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sua constituição objectiva. A parte subjectiva na obra de arte é em si 

mesma um fragmento de objectividade.” (Adorno, 2011, p.71) 

 

Segundo Hegel, a fantasia é uma faculdade criadora que o autor distingue 

de imaginação a qual diz ser meramente passiva. Munari olha para a fantasia 

como uma capacidade que nos permite “imaginar tudo aquilo que queremos” 

(Munari, 2015, n.p.), já a imaginação é a capacidade que o artista tem de criar 

imagens mentais que se podem realizar ou não (Munari, 2015, n.p.). Já a 

criatividade é a capacidade utilizada pelo designer, pois esta Munari define como 

uma capacidade produtiva, que aliada à imaginação resulta sempre em algo 

realizável como o autor defende. As realidades exteriores ao sujeito produzem 

nele, através da imaginação, fantasias, que este materializa através do 

amadurecimento da subjetividade criadora. As conceções pessoais do sujeito não 

devem ser um princípio para esta materialização. Mas de fato um designer, na 

perspetiva de Munari, não é um artista, nem produz obras de arte, “(o) artista 

trabalha de forma subjetiva, para si mesmo e para uma elite, enquanto o designer 

trabalha em grupo para a sociedade em geral, com o objetivo de melhorar a 

produção quer em sentido prático, quer em sentido estético.” (Munari, 2015, n.p.)  

O designer produz, portanto, produtos que comunicam e são produzidos 

para serem entendidos instantaneamente por um público alvo, utilizando 

estratégias de comunicação que atraem esses grupos estudados e catalogados 

que ditam os seus próprios interesses. Os artistas, por sua vez, não produzem 

obras de arte para comunicar Deleuze diz o seguinte: “A obra de arte não é um 

instrumento de comunicação. A obra de arte não tem nada a ver com a 

comunicação. A obra de arte não contém, estritamente, a mínima informação. Em 

compensação, existe uma afinidade fundamental entre a obra de arte e o ato de 

resistência. Isto sim. Ela tem algo a ver com a informação e a comunicação a 

título de ato de resistência.” (Deleuze, 1987, p.13). Possivelmente a obra de arte é 

uma inutilidade útil, e o artista não é um publicitário que expõe informação sobre 
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um “dever ser”, mas mostrar possibilidades, não verdades desejáveis. Cria 

ordens, não as transmite como que obrigando o outro a aceitá-las (o que os 

designes fazem bem) dá a possibilidade ao outro de ter uma interpretação 

própria, não o induzindo numa interpretação conveniente. O artista não pretende 

convencer ninguém de informação alguma, mas exaltar a vida em sua obra. 

Sendo a vida um absurdo como Camus o diria, há que se revoltar contra esta e 

resistir, e a arte é por isso e como Deleuze refere relembrando Malraux, “a única 

coisa que resiste à morte.” (Deleuze, 1987, p.13). Ao contrário do Designer o 

Artista não tem a intensão de agradar, de ser compreendido para ser aceite. O 

trabalho do artista que não provoca conflito não é obra de arte, pois é através do 

conflito que as fundações das ideias trabalhadas são questionadas. O ensino 

artístico deve acontecer do mesmo modo, proporcionando o conflito entre 

conhecimentos, pois as lógicas harmónicas não produzem saber, apenas inércias.  

 

A Pedagogia Waldorf de Rudolf Steiner 

 

Nas experiências inicias de educação para crianças da Árvore, nomeadamente a 

experiência do projeto ARBUSTO, foi aplicada na prática a Pedagogia Waldorf de 

Rudolf Steiner, tendo esta sido uma experiência pioneira em Portugal depois de 

1976. Esta experiência vislumbra um caráter experimental relativamente às 

práticas pedagógicas, que por várias imposições económicas e sociais está hoje 

distante das práticas pedagógicas da Árvore. No entanto, a Escola Árvore “goza 

de autonomia pedagógica” (Estatutos 2020 – Escola Artística e Profissional 

Árvore, p.3), o que de um certo modo poderia proporcionar novos modos de olhar 

para a educação e de a praticar. Porém, neste estado de autonomia pedagógica 

está prevista a aprovação de projetos educativos e regulamentos internos, sendo 

estes aprovados pelos serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência 

o que poderá ser uma grande condicionante, visto que vários são os interesses do 

Governo, em manter um tipo de ensino dirigido às massas. 
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Portanto, uma pedagogia como a de Waldorf a ser aplicada seria realmente 

desafiante, visto que esta privilegia a liberdade cultural e educativa, sem uma 

ligação aos âmbitos políticos e económicos. 

Para além de mostrar uma prática completamente diferente do que a 

Escola Árvore pratica hoje, é interessante perceber-se que a Árvore tem no seu 

“ADN” a vontade pioneira de aplicar diferentes visões de ensino e educação. 

Esta pode ser uma herança que não influencie diretamente a prática 

pedagógica atual da escola, mas ajuda a perceber o “espírito” que está implícito, 

nessa mesma prática.  

Para um melhor entendimento do que esta pedagogia de Rudolf Steiner 

defende é necessário referir que esta se baseia na Antroposofia, que foi uma 

teoria filosófica desenvolvida pelo próprio Steiner, que olha para o sujeito não 

apenas como corpo físico, mas também como “corpo astral”: “The third member of 

the human body is what is called the Sentient or Astral Body. It is the vehicle of 

pain and pleasure, of impulse, craving, passion, and the like.” (Steiner, 1965, n.p.) 

Steiner olhava a forma como a entidade humana é interpretada no seu 

tempo, como uma interpretação da ciência moderna, que a tenta enquadrar 

segundo regras que esta mesmo define. Regras do reino considerado pelo autor 

como inferior. Ou seja, do mundo mineral, vegetal e animal, portanto a ciência 

aplicando-lhe as leis dos reinos inferiores, vigentes na química, na física, na 

biologia e na psicologia animal. Steiner procura um olhar mais amplo, para além 

do mundo físico, defendendo que para que haja uma mudança relativamente ao 

sujeito e ao seu meio, o conhecimento sobre a vida não pode ser apenas 

superficial, mas investigado e aprofundado.  

“(…) the men of our age are in the position of trying to meet the demands 

involved in modern life with means which are utterly inadequate. Many are 

setting about to reform life, without really knowing life in its foundations. But 

he who would make proposals as to the future must not content himself with 



 26 

a knowledge of life that merely touches life's surface. He must investigate 

its depths.” (Steiner, 1965, n.p.) 

Para que esse aprofundamento aconteça já a partir da escola, a 

preparação profissional não pode passar pela formação inicial do sujeito, visto 

que até aos 18 anos este encontra-se em fase de desenvolvimento crucial da sua 

personalidade, ou seja a desenvolver um conhecimento profundo sobre a sua 

natureza humana. 

Lanz (1915) põe em evidência, através da análise da pedagogia Waldorf a 

resposta da mesma à crise do ensino do século XX, que, a meu ver se estende ao 

século XXI e também relata o distanciamento da pedagogia da disciplina da 

filosofia assumindo posteriormente um curto período de autonomia, e dos seus 

atuais “empréstimos” “à psicologia, à psiquiatria, à biologia, à cibernética, à 

zoologia experimental e outras ciências” (Lanz, 1979, p.70) distanciando-se 

completamente do seu objetivo principal de formar o ser humano e aproximando-

se de uma ideia de automatização deste. A crise na educação é evidenciada no 

desnorteamento relativamente às próprias metas pedagógicas que se confundem 

entre as materiais, cognitivas, sociais ou afetivas (Lanz, 1979, p.69). A pedagogia 

Waldorf opõe-se ao “conceito biologista do ser humano e à cosmovisão 

materialista que dominam a educação.” (Lanz, 1979, p.70). 

Se a escola forma indivíduos para os colocar no mundo profissional, então 

o que é para a escola o conhecimento, visto que estes conduzem o aluno para um 

determinado percurso profissional? Lanz cita Illich e a obra “Deschooling Society” 

que nos pode orientar nesta questão: 

 

“O conhecimento é uma mercadoria que se oferece no mercado da 

instrução...”, “Os valores institucionalizados que a escola instila são de 

natureza quantitativa. A escola introduz os jovens num mundo em que tudo 

é mensurável, também sua fantasia e até o próprio homem...”, A escola 
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pretende desmembrar o ensino em compartimentos, embutir no aluno um 

currículo composto desses blocos pré-fabricados e ler o resultado numa 

escala internacional.” (Lanz, citando Illinch, 1979, p.69) 

 

Se a educação é mercadoria e a escola lugar de compra e venda de 

instrução, em breve podemos estar a assistir a uma transformação da escola em 

empresa de modo assumido, onde os produtos produzidos são diretamente 

comercializados no mercado do trabalho, sejam objetos, sejam humanos, sendo 

que a escola começa a ser lucrativa tanto através da formação que vende, como 

do trabalho produzido gratuitamente para a empresa escola e por fim através da 

venda de “força de trabalho”.  

Esta abordagem que, aparentemente absurda, começa a vislumbrar-se no 

horizonte não só do ensino profissional, mas de modo geral, ou seja a vários 

níveis de ensino, é oposta aos princípios que Steiner defende na Pedagogia 

Waldorf. 

 

“A escola está ao serviço da criança, e não vice-versa. E o sistema 

educacional deve ser moldado de tal forma que qualquer ser humano, até à 

idade de dezoito anos, tenha a possibilidade de aprender e de receber uma 

formação que visa ao pleno desenvolvimento da sua personalidade e não 

ao preparo profissional.” (Lanz,1979, p.105)  

 

O ensino orientado para o desenvolvimento de competências profissionais 
no caso específico da Escola Árvore 
 

“No contexto específico da Árvore, a escola vai de encontro com um dos 

grandes objetivos dos cursos profissionais de nível secundário, ou seja, 

“satisfazer as necessidades locais de emprego e contribuir para o 
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desenvolvimento económico e social da região norte de Portugal.” (Projeto 

Educativo da Escola Árvore 2020-2024, p.3) 

 

 A Escola Artística e Profissional Árvore é uma escola profissional privada, 

de natureza cooperativa, equiparada a instituição de utilidade pública, com uma 

oferta atual de sete cursos de nível secundário artísticos profissionais, um dos 

quais, o Curso de Técnico de Design de Comunicação Gráfica, no qual a minha 

experiência de estágio acontece principalmente. Para além destes, desenvolve 

ainda formação no Centro Qualifica e dá Formação de Adultos. A escola oferece 

aos seus alunos uma dupla certificação, promovendo, como é referido no projeto 

pedagógico, quer “a continuidade de estudos quer a formação direta para o 

mundo do trabalho” (Projeto Educativo da Escola Árvore 2020-2024, p.4-5) 

 Como é também referido no Projeto Pedagógico da escola, as artes visuais 

são uma referência transversal a todo o processo formativo, por isso, a escola 

promove a formação de "técnicos intermédios dotados de competências de 

interpretação e execução de projetos, de modo a serem capazes de fazer a ponte 

entre os criadores e os trabalhadores da produção.” (Projeto Educativo da Escola 

Árvore 2020-2024, p.5) 

O plano de estudos é comum a todos os cursos profissionais oferecidos 

pela Escola Árvore, relativamente às componentes Sociocultural e Científica, à 

exceção do Curso Profissional de Multimédia, que diverge na substituição da 

Geometria Descritiva por Física, na componente Científica. Esta é composta por 

três disciplinas, a História e Cultura das Artes, a Matemática e a Geometria 

Descritiva e por quatro disciplinas na componente Técnica à exceção do Curso de 

Design de Comunicação Gráfica, composto por três, Desenho e Comunicação 

Visual, Design Gráfico e Oficina Gráfica, que têm uma carga horária superior 

nesta componente relativamente aos outros cursos. Por fim, o plano de estudos é 

composto pela FCT. 
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 A organização escolar segundo o projeto educativo tem vindo a ser 

dificultada pelas “sucessivas alterações na gestão do currículo, alterações 

legislativas, incompatibilidades de horário dos professores que acumulam funções 

e dificuldades de gestão dos espaços e equipamentos” (Projeto Educativo da 

Escola Árvore 2020-2024, p.15), o que condiciona a criação de equipas e da sua 

comunicação e relação direta.  

 Estas dificuldades estão ligadas às grandes responsabilidades associadas 

às várias regras que a escola tem que seguir por questões de financiamento e 

certificação. A Escola Árvore “é financiada por fundos públicos (Orçamento de 

Estado e Fundo Social Europeu) e, como tal, encontra-se sujeita às regras 

impostas pela tutela do Ministério da Educação e União Europeia” (Projeto 

Educativo da Escola Árvore 2015-2020, p.6), o que implica várias 

responsabilidades a nível pedagógico, nomeadamente a relação direta das 

aprendizagens com as realidades económicas e políticas atuais nacionais e 

europeias. É sujeita ao “controlo de execução física e financeira dos projetos pelo 

POCH (Programa Operacional do Capital Humano), FSE (Fundo Social Europeu), 

IGF (Inspeção Geral de Finanças) e auditores externos” (Projeto Educativo da 

Escola Árvore 2015-2020, p.6).  
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Figura 3 Estrutura do PO CH - Eixos Prioritários 

 

O POCH apresenta uma estrutura com vários eixos prioritários como a 

figura 3 expõe. No caso específico da minha experiência de estágio, o Eixo 1 é 

importante para se perceber as exigências a que a escola está sujeita em prol dos 

cumprimentos das obrigações do programa, mais concretamente nos cursos 

profissionais. O Eixo 1 refere-se a um dos objetivos base do programa, de 

promover o sucesso educativo, de combater o abandono escolar e de reforçar a 

qualificação dos jovens para a empregabilidade. O POCH exige da escola forte 

carga burocrática, tendo como obrigação a prestação de contas ao longo das 

várias etapas do processo de implementação do projeto até à fase do pós-projeto. 

Os projetos POCH são cofinanciados em 85% pelo FSE, que é o principal 

instrumento financeiro da União Europeia para apoiar o emprego e promover a 

coesão económica e social nos Estados Membros e em 15% pela contribuição 

pública nacional, previsto no Orçamento de Estado. A escola é ainda sujeita a 

“fiscalização e avaliação pela IGEC (Inspeção Geral de Educação e Ciência)” 
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(Projeto Educativo da Escola Árvore 2015-2020, p.6). A atividade da IGEC, 

relativamente aos cursos profissionais visa: 

 

“-Promover uma escola que se mobiliza e organiza para proporcionar uma 

educação inclusiva, para todos e cada um, tendo como referencial da sua 

ação educativa o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória; 

-Assegurar o controlo da legalidade no âmbito da organização dos cursos 

profissionais; 

-Apreciar os procedimentos de operacionalização do currículo e de 

avaliação e certificação das aprendizagens de modo a aferir o impacto do 

percurso formativo dos alunos na inserção no mercado de trabalho ou no 

prosseguimento de estudos; 

-Verificar a adequação da realidade ao quadro normativo, identificando 

eventuais constrangimentos legais, com vista à elaboração de propostas de 

alteração.” (Inspeção-Geral da Educação e Ciência, 2008) 

 

O projeto pedagógico da Árvore é alvo de constante aprovação, estando 

também condicionada na formação de novas turmas pela DGEST (Direção Geral 

dos Estabelecimentos Escolares), que tem como missão: 

 

“ (...) garantir a concretização regional das medidas de administração e o 

exercício das competências periféricas relativas às atribuições do Ministério 

da Educação (ME), sem prejuízo das competências dos restantes serviços 

centrais, assegurando a orientação, a coordenação e o acompanhamento 

das escolas, promovendo o desenvolvimento da respetiva autonomia, 

cabendo-lhe ainda a articulação com as autarquias locais, organizações 

públicas e privadas nos domínios de intervenção no sistema educativo, 

visando o aprofundamento das interações locais e o apoio ao 

desenvolvimento das boas práticas na atuação dos agentes locais e 
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regionais da educação, bem como assegurar o serviço jurídico-contencioso 

decorrente da prossecução da sua missão.” (DGEST - Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares) 

 

A escola está condicionada na abertura de turmas que por várias razões 

podem diminuir o financiamento, nomeadamente numa situação em que as 

turmas registem um número inferior a 8 alunos, quando existam alunos em 

processo de desistência, ou seja, alunos que não concluam a frequência do ano 

letivo e formalizem a anulação da matrícula durante o ano letivo, alunos que 

apresentem faltas injustificadas que justifiquem a sua retenção  e ainda alunos 

que são transferidos por decisão do Encarregado de Educação ou pelo próprio 

aluno caso este seja maior de idade. 

 Estas imposições refletem-se, consequentemente, na maneira como os 

professores olham para os alunos, e como os próprios alunos olham tanto para os 

professores como para a escola. Estas responsabilidades influenciam a gestão do 

tempo e conteúdos, para um atingir de todos os objetivos exigidos à escola. No 

fundo, sente-se uma grande pressão em garantir esses mesmos objetivos que 

podem pôr em causa a própria “sobrevivência” da escola.  

 

“(...) the arts and the art schools are under attack, in need to justify their 

funding and their existence. The forces are hard to face as it is a matter of 

survival and, at the same time, the neoliberal politics uses some of the arts’ 

world more welcome words: freedom and critique. Not surprisingly, the arts 

are being instrumentalizes under the rhetorics of creativity and 

entrepreneurship (Kalin, 2008)” (Martins, 2018, p.107) 
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Olhar previsto da escola sobre os alunos e destes sobre a escola  
 

Qual é maneira como os professores olham para os alunos?  

O objetivo principal é dar-lhes ferramentas para que estes sejam produtivos e a 

enfâse nesta caraterística provoca várias cedências durante o processo de 

ensino/aprendizagem. As aprendizagens que dependem do tempo e não de uma 

técnica ficam aquém de serem trabalhadas. Competências estas que estão 

referidas no projeto educativos da Escola Árvore e também nos documentos 

produzidos pelo Governo que determina as competências gerais que os alunos 

devem ter adquirido à saída da escolaridade obrigatória, nomeadamente no Perfil 

dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 São estas as capacidades de: “analisar e questionar criticamente a 

realidade, avaliar e selecionar a informação, formular hipóteses e tomar decisões 

fundamentadas no seu dia a dia.” (Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade 

Obrigatória, p.15) O que irá de encontro com as finalidades educativas e 

princípios pedagógicos apresentados no projeto educativo da Escola Árvore de 

formar “cidadãos conscientes e participativos na sociedade centrada na vivência 

dos valores da democracia e da liberdade de expressão e pensamento”. (Projeto 

Educativo da Escola Árvore 2020-2024, p.4)  

 Já aqui encontramos várias questões, por exemplo, em que medida está a 

escola a formar cidadãos para serem capazes de questionamento autónomo se a 

própria escola está condicionada no seu projeto educativo por tantas entidades, 

que a direcionam para a formação de “trabalhadores empenhados e dotados de 

competências sociais e técnicas”? (Projeto Educativo da Escola Árvore 2020-

2024, p.4) Podemos olhar para um equilíbrio entre as duas realidades, no entanto, 

sendo que as competências técnicas são sobrevalorizadas no currículo destes 

cursos específicos, em que medida o questionamento crítico, autónomo se 

verifica? Que competências sociais estão a ser trabalhadas? Existem várias, 

como a comunicação a empatia, a cooperação, a gestão de tempo, a resolução 
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de problemas e conflitos. Falta saber em que medida estas competências estão a 

ser trabalhadas. Fácil de se perceber, por ser amplamente trabalhada é a 

resolução de problemas e conflitos, numa lógica harmónica. Como referido no 

Projeto Educativos: “aprendizagem centrada na prática, pela via da resolução de 

problemas e pela experimentação segundo a metodologia de aprender fazendo.” 

(Projeto Educativo da Escola Árvore 2020-2024, p.4) E esta poderá não estar de 

acordo com as competências de questionamento crítico, que implicará uma 

tensão entre uma ou várias partes.  

 Outra questão é a referência aos valores da democracia no Projeto 

Educativo da Escola Árvore, que vai de encontro com a outro objetivo referido no 

Perfil do Aluno, que refere que os alunos deverão ser capazes de “conhecer e 

respeitar os princípios fundamentais da sociedade democrática e os direitos, 

garantias e liberdades em que esta assenta”. (Perfil dos Alunos à saída da 

Escolaridade Obrigatória, p.15) Em que democracia estamos a falar, sendo que 

esta assenta no pilar importantíssimo da liberdade, dos direitos e garantias? O 

que é esta liberdade a que se está a referir? Quais os deveres para existir direitos 

e garantias? Quem é este homem democrático?  

 Para colocar em diálogo, democracia e educação, recorro ao texto de 

Biesta, “We need better Democracy, not better citizens”, de 2011. O autor começa 

por definir o que é possivelmente um bom cidadão, se aquele que segue o 

“rebanho”, se aquele que se destaca deste, uma espécie de ovelha “negra” ou 

então uma ovelha surpreendente “produtiva” e destaca os dois olhares que se 

podem ter sobre este cidadão dependendo se a cidadania é percecionada do 

ponto de vista social ou político. Do ponto de vista social seria a “ovelha” 

seguidora do rebanho ao qual pertence, do ponto de vista político, a “ovelha” que 

se destaca. O que uma visão procura é a ameaça da outra.  
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Outra ideia que Biesta expõe é o fato da democracia ser um projeto político 

entrando em concordância com a filósofa Chantal Mouffe. Se assim o é, este 

homem democrático em vez de uma imposição nos projetos educativos deveria 

ser uma opção, pois a construção desta identidade deverá partir desta como o 

autor defende: 

“I believe that democratic practices do indeed provide important learning 

opportunities, bearing in mind that we should not understand such learning 

opportunities in terms of socialisation but rather in terms of subjectification. 

Whereas the first always runs the risk of domesticating the citizen by taking 

the existing socio-political order as its point of departure and frame of 

reference, the second has a more explicit focus on the more difficult and 

more complex ways in which, through the engagement with the experiment 

of democracy, political agency and democratic subjectivity can be promoted 

and supported. To highlight the role of learning in the experiment of 

democracy - something that follows from the fact that democracy is 

fundamentally a process of transformation - does not imply a requirement or 

a demand for such learning, and particularly does not mean that the state 

should require or demand such learning from its citizens.” (Biesta, 2011, 

p.33) 

Biesta faz referência a Rancière afirmando que o autor defendia que 

qualquer ordem social é all-inclusive. Na lógica de Rancière até os que parecem 

excluídos são “incluídos como excluídos”, o que olhando para as lógicas de 

funcionamento da educação é claro quando está previsto que haja alunos que 

falhem as metas, por isso existem com antecedência medidas para o isolamento 

destes consoante as suas “patologias”. A democracia que contém em si o 

discurso atraente da liberdade e igualdade manifesta-se na educação não como 

potenciadora de tais valores, mas como uma imposição para a construção deste 

“homem democrático”. 
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Rancière recorrendo ao Manifesto Comunista de Marx, decreve este com 

um “indivíduo egoísta” que consequentemente será um “consumidor ávido” sendo 

que os seus direitos são precisamente “os direitos dos indivíduos egoístas da 

sociedade burguesa.” (Rancière, 2014, p.28) Este teve o poder de transformar o 

“reino da exploração” em “reino da igualdade”. Ou seja, o objetivo é de promover 

uma aproximação a esse “homem democrático”, cujo poder advém do seu poder 

de consumo. Logo se este tem poder de compra, para além de objetos, compra 

também força de trabalho. No entanto, esta força de trabalho “depois de sofrer a 

exploração do fabricante e de receber seu salário em dinheiro (...) torna-se presa 

de outros membros da burguesia” (Marx, 2005, p. 47), ou seja, de outros “homens 

democráticos”, mas apostando neste discurso de igualdade todos somos “homens 

democráticos”, ou pelo menos almejamos ser. Nessa corrida por poder de 

consumo existe sempre a possibilidade de captura, visto que a vontade de 

consumo incutida pela própria sociedade pela procura de um status é 

normalmente superior à realidade efetiva. É uma sociedade onde o poder vem de 

um “ter” e esse caracteriza o próprio sujeito, ou seja, o “ser”. Portanto, uma 

sociedade capitalista, uma sociedade organizada para a acumulação de riqueza 

através do trabalho, utilizando o trabalhador como meio para atingir um só fim, a 

obtenção de lucros cada vez maiores. Como Byung-Chul Han refere, relacionando 

o pensamento de Hegel e Marx, é um animal laborans, ou seja, o trabalho é o 

homem e não o seu pensamento como Aristóteles defendia.  

“Aristóteles distingue três tipos de vida que um homem livre pode escolher. 

A forma de vida mais alta é a bios theoretikos — uma vida que se dedica à 

contemplação. (...) A relação contemplativa com as coisas pressupõe que 

se esteja livre do trabalho. Interrompe o tempo, que é trabalho. Pra 

Aristóteles, nesse sentido, a vita comtemplativa é divina, uma vez que é 

alheia a qualquer impulso ou interesse.” (Byung-Chul Han, p.116) 
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 Então em que liberdade assenta esta sociedade dita democrática? A 

liberdade poderá estar limitada ao poder que possibilita a aquisição e acumulação 

de riqueza. Esta levará o indivíduo a aproximar-se do homem democrático, 

supostamente, porque o atingir deste patamar estará apenas nas suas mãos, ou 

seja, é de sua responsabilidade, utilizando as ferramentas que supostamente 

todos terão acesso, porque afinal estamos numa sociedade que aposta na 

igualdade. No entanto, essa igualdade é possivelmente uma, a “igualdade 

mercantil, que repousa sobre a exploração cínica e brutal, sobre a desigualdade 

fundamental da relação entre “prestador” de serviço de trabalho e o “cliente” que 

compra a sua força de trabalho” (Rancière, 2014, p.30)  

 Por fim estará a grande questão – estará o ensino subjugado às regras de 

entidades externas, que primam por valores económicos e sociais, realmente a 

formar indivíduos autónomos, críticos e criativos, para que perante os desafios 

incertos do futuro, como tantas vezes é referido, não sejam dificuldades 

avassaladoras, mas sim possibilidades de crescimento e inovação?  

 Foucault fala, em Vigiar e Punir (1987), sobre os modos como instituições 

de correção como a prisão, mas também aplicável a outras instituições de raiz 

moderna como a escola, orfanatos ou instituições médicas, trabalham a partir de 

técnicas de poder que produzem ‘corpos dóceis’. A docilização dos corpos 

corresponde a um adestramento a partir do qual o poder se infiltra no corpo de tal 

modo que se naturaliza e deixa de ser questionado. Este é um poder que não se 

baseia na coerção, mas antes em princípios de uma vigilância permanente do 

outro sobre o sujeito e do sujeito sobre si próprio. O sujeito que se auto vigia e 

age apenas consoante os deveres é um sujeito obediente suscetível de ser 

transformado e aperfeiçoado. Foucault descreve todo o processo de 

institucionalização e transformação do sujeito “livre” em sujeito “sequestrado” e a 

metamorfose do corpo selvagem em corpo dócil. No campo da educação esta 

transformação acontece de forma evidente, no entanto, atualmente essa disciplina 

do corpo não acontece da mesma maneira. Se em tempos esta disciplina 
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acontecia através de um elemento externo ao sujeito com o objetivo de o fazer 

interiorizar a disciplina única, atualmente não existe um “Pavlov” como Bauman 

na obra “Capitalismo Parasitário” descreve, a determinar “a sequência de 

movimentos” (Bauman, 2010, p.51) designados como aceitáveis. Existe sim um 

conjunto de indivíduos que criam padrões, influenciando-se mutuamente para um 

atingir de um comportamento único e socialmente aceite que a tecnologia hoje em 

dia proporciona. Ou seja, este “vigiar e punir” não acontece agora apenas por 

uma entidade externa ao sujeito, mas pelo próprio indivíduo em constante trânsito 

com outros onde os limites parecem inexistentes. Deleuze ilustra esta ideia da 

seguinte forma: “Com uma estrada não se enclausuram pessoas, mas, ao fazer 

estradas, multiplicam-se os meios de controle. Não digo que esse seja o único 

objetivo das estradas, mas as pessoas podem trafegar até o infinito e 

“livremente”, sem a mínima clausura, e serem perfeitamente controladas. Esse é 

o nosso futuro.” (Deleuze, 1987, p.12) 

 Então onde ficam novamente capacidades como criatividade, onde ficam 

as competências para resolução de problemas nunca solucionados quando o 

ensino funciona por “estradas pré-concebidas”? Porque é que este ensino é 

sempre privilegiado? Talvez a criatividade se tenha transformado em uma 

tecnologia de governo dos sujeitos. Na “esperança” de que este sujeito criativo 

seja um “contemporary hero” ou então empresário bem-sucedido de si mesmo 

(Martins, 2918, p.115).  

 Torna-se evidente essa mesma instrumentalização da criatividade quanto o 

ensino profissional de nível secundário e especialmente o artístico, tem como 

objetivo a inserção de jovens no mundo do trabalho, tendo estes que estar 

dotados de competências que possam possibilitar um bom desempenho 

profissional, principalmente quando estes cursos dão competências para 

profissões com elevado grau de desenvolvimento técnico, por isso serem cursos 

de formação de técnicos e principalmente de sujeitos criativos. Estes, em 

princípio, terão que ter elevado grau de disciplina e rigor para o cumprir das 
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exigências que estas profissões possam exigir. À partida, esta abordagem seria 

coerente, no ensino profissional, no entanto, torna-se problemático quanto este 

mesmo ensino é artístico, quando a criatividade não é interpretada do ponto de 

vista da arte, mas do ponto de vista económico (Martins, 2018). Quando as bases 

do processo de ensino-aprendizagem estagnam em repetições de ensinamentos 

técnicos, e utilizam a criatividade num discurso atrativo para um futuro não como 

criativos, mas como produtivos, pondo em causa o desenvolvimento de uma 

prática de trabalho realmente crítica e criativa, pois a repetição não implica 

questionamento e este é também, uma prática que ao contrário da repetição 

técnica, para além de ser produtiva, tem implícito um questionamento que 

ultrapassa o objeto em si. 

 No entanto, sendo a criatividade agora uma das competências mais 

desejadas a nível profissional, e não apenas nas áreas artísticas, esta entra em 

processo de transformação e passa a ser instrumentalizada na educação, ou no 

preparo para a vida no trabalho de modo geral. Da criatividade de cada um 

dependerá a sua própria sobrevivência. Quanto mais criativo, mas produtivo, ou 

seja, mais capaz de produzir o seu próprio capital humano pronto a ser 

comercializado. O sujeito transforma-se ele próprio em empresa de venda de 

capital pronto a adaptar-se a qualquer realidade proposta, ou então como Martins 

sugere em “camaleões”, “lizards that are distinguishable from other lizards by their 

capacity to change colour, by the fast tongue for capturing prey, by moving their 

eyes independently of each other, potentiating a 360 degree sight and also by the 

prehensile capacity of their tail.” (Martins, 2018, p.118) 
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A educação enquanto investimento – O homo economicus 
 

Embora o ensino não seja assumidamente organizado segundo a teoria do capital 

humano é evidente que a estrutura do ensino atual está “impregnada” com esta, o 

que é visível nas medidas implementadas pelo governo na educação.  

A teoria do capital humano surgiu nos anos 60 com Theodore Schulz, e 

embora tenha havido até à atualidade várias manifestações desta em várias 

áreas, mas especialmente na educação, é importante que se perceba que esta 

teoria partiu de um economista e portanto é necessário que se entenda que as 

prioridades desta seriam o desenvolvimento económico com base na exploração 

das capacidades humanas através da evolução destas não só ao nível da 

educação na escola.  

Assim as capacidades humanas transformam-se em capital, um bem 

económico suscetível de ser utilizado para a produção de outros, sejam esses 

produtos ou serviços. É então um ensino organizado para o trabalho, ou seja, 

para a produção de trabalhadores. Apesar desta teoria ter grandes vantagens no 

que diz respeito ao desenvolvimento económico—sendo que por desenvolvimento 

económico se está a considerar apenas o crescimento económico, ou seja, um 

aumento da capacidade produtiva o que pressupõe uma maior qualidade de vida 

através desta—quando esta se limita apenas ao desenvolvimento de capacidades 

explicitamente para a execução de um determinado trabalho, a educação perde a 

capacidade de desenvolver a singularidade de cada sujeito reduzindo-o ao seu 

papel funcional. Às capacidades humanas é agora atribuído um valor económico. 

Falamos de uma sociedade tecnocrática, que no nosso tempo, onde os avanços 

tecnológicos seguem a passo largo e o conhecimento científico demostra-se cada 

vez mais influenciador no poder político, a produção de indivíduos adestrados 

para as tecnologias e para o discurso científico tona-se imperativo para sobreviver 

à crise onde a nossa geração está constantemente a ser colocada. As discussões 

que servem como momento de deliberações face às várias questões que 
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envolvem a sociedade, de modo a se chegar a uma solução justa com base não 

apenas nas respostas científicas, mas também com base na imprevisibilidade, ou 

na subjetividade do ser humano são substituídas pela “verdade” científica. Um 

governo que apenas toma decisões com base em cálculos científicos, sendo que 

estes são supostamente neutros, relativamente a interesses políticos e não só, 

produz também uma sociedade que vê o seu progresso limitado ao materialismo, 

à aquisição de riqueza e demostração de poder, sendo que estes são agora 

sinónimo de liberdade.  

Ao longo da história, a humanidade já se deparou com os efeitos nocivos 

deste sistema enfeitiçado com as possibilidades da tecnologia que rapidamente 

se transformam em manifestação de superioridade do homem face à natureza, 

desrespeitando-a com base numa assertividade científica tida como a única 

verdade. 

 

A disciplina de Design Gráfico dentro do Curso de Técnico de Design e 

Comunicação Gráfica 

 

Poderíamos dizer que no contexto da Escola Árvore, o Curso de Técnico de 

Design de Comunicação Gráfica é atualmente o curso com mais sucesso dentro 

da escola, bastante bem colocado ao nível profissional, com alto grau de sucesso 

e empregabilidade, tendo uma reputação bastante alta no panorama do Design 

Gráfico do Porto. A oferta na cidade deste curso específico ao nível 

secundário/profissional, é pouca na cidade, segundo a diretora pedagógica, Rita 

Martins, com quem tive a oportunidade de conversar, havendo pouca 

concorrência e portando, é bastante procurado pelos jovens que vêm parar à 

Árvore. É, portanto, um dos cursos da Escola Árvore com mais afluência de 

alunos. 

 A coordenação do curso é da responsabilidade da Prof.ª Raquel Morais, 

autora do Programa da Disciplina de Design Gráfico, produzido em 2006/2007, da 
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componente técnica do mesmo. A Prof.ª Raquel foi também a professora 

cooperante do meu estágio, portanto, a pessoa com quem tive mais contato 

dentro da Escola Árvore.  

 A minha posição enquanto estagiária aconteceu principalmente na 

disciplina de Design Gráfico, onde a didática foi desenvolvida. Assim é essencial 

que se perceba a interpretação do programa da disciplina, pela Prof.ª Raquel, de 

modo a se entender as práticas desenvolvidas nas turmas e também nas 

escolhas que foram feitas durante o planeamento das didáticas que o estágio 

implicou.  

 A disciplina de Design Gráfico tem como objetivo principal, o 

desenvolvimento de técnicas e métodos a aplicar em projetos de artes gráficas 

que mesmo em contexto escolar, se devem assemelhar o máximo possível, com 

projetos em situação real de trabalho. Assume-se como uma disciplina 

fundamentalmente prática e experimental. Todavia, essa mesma prática pretende-

se contextualizada e como previsto no programa, deve sempre ser acompanhada 

de uma contextualização teórica. Este pretende-se que seja um espaço de 

criação, ou seja, onde os alunos aliem a criatividade à execução técnica, 

garantindo um contato com as técnicas e suportes mais utilizados nas artes 

gráficas e no design como mencionado no programa da disciplina.  

 É previsto que os alunos resolvam exercícios/problemas que simulem a 

realidade do mundo profissional e/ou abordem temáticas que possam ser do 

interesse do aluno ou da própria comunidade onde estes se incluem. Através 

destas resoluções é indispensável que os alunos desenvolvam competências 

como: 

 

“- No âmbito da aplicação de conhecimentos ao nível conceptual e 

projectual na logica da profissão de técnico de design gráfico, pretende-se 

que o aluno seja capaz de:  
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- Usar adequadamente a linguagem gráfica e os elementos que a 

constituem;  

- Usar correctamente a linguagem especifica ao serviço do projecto gráfico;  

- Utilizar programas de computador como ferramentas ao serviço do 

projecto gráfico;  

- Usar adequadamente ferramentas não digitais e entender a sua 

importância ao longo do projecto gráfico;  

 -Dominar a metodologia projectual de forma adequada a ̀solução de 

problemas;  

 -Trabalhar em equipa, desenvolvendo um espírito crítico e interventivo.” 

(Programa da Disciplina de Design Gráfico - 2006/2007, p.3) 

 

Relativamente às orientações que o professor responsável pela disciplina deve 

seguir, este deverá “adoptar estratégias que motivem o aluno a envolver-se na 

sua própria aprendizagem e lhe permitam desenvolver a sua autonomia e 

iniciativa.” (Programa da Disciplina de Design Gráfico - 2006/2007, p.4) 

Mais objetivamente, para o desenvolvimento das atividades de aula, o 

professor deve realizar um enquadramento teórico, recorrendo a apresentações 

digitais e material auxiliar, ou seja, produtos relacionados assim como com a 

ajuda do computador, revistas e produtos das artes gráficas, como explícito no 

programa da disciplina. O professor deve ainda privilegiar as aulas práticas de 

modo a colocar o aluno em situação de experimentação com as várias 

ferramentas digitais e não digitais. O trabalho em grupo pode ser estimulado e as 

atividades de pesquisa sobre soluções tecnológicas devem ser fomentadas 

criando-se pontes entre a vida do aluno ou do meio empresarial. O trabalho 

prático é, portanto, privilegiado, devendo incluir experimentação e pesquisa.  

Relativamente à avaliação, o professor deve privilegiar um método de avaliação 

que permita calcular, através da observação direta do trabalho desenvolvido em 

aula as seguintes capacidades: 
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“-Interesse e participação no trabalho; 

-Capacidade de desenvolvimento de trabalho em grupo; 

-Capacidade de exploração, investigação e mobilização de conceitos em 

diferentes situações; 

-Qualidade do trabalho realizado e a ̀gestão, organização e auto-avaliaçaõ 

do mesmo.” (Programa da Disciplina de Design Gráfico - 2006/2007, p.6) 

 

Por fim cabe-me afirmar que os momentos de autoconhecimento, de 

procura de identidade, embora estejam implícitos em conceitos como a autonomia 

e criatividade, são escassamente previstos. Nomeadamente quando as aulas 

poderiam inicialmente passar pela discussão em vez da descrição de uma 

temática, não partindo do princípio de que os alunos não terão capacidades para 

entender, ou participar, atribuindo-lhes sempre a característica da infantilidade, 

mas incentivando a discussão para que num momento mais prático não se 

percam em receitas desencontradas de si.  

Com isto não estou a colocar as aprendizagens técnicas num patamar 

inferior à discussão ou teoria, mas sim a tentar pensar sobre o contexto em que 

ambas aparecem e em que medida estão estas a ser trabalhadas, visto que tanto 

uma como a outra se podem encontrar mais que se separar. A técnica não como 

condicionante de um determinado modo de fazer, que poderá ter o objetivo de 

encerrar determinado modo de fazer numa só categoria, não possibilitando o 

pensamento para além desta. Por outro lado, também a técnica poderá ser 

utilizada como ferramenta de pensamento e, aí, poderá também ela não se limitar 

ao que é (de um ponto de vista funcionalista) e transformar-se numa outra coisa 

qualquer que fará sentido no contexto onde surgir.  
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O uso de tecnologias digitais na educação e no caso específico da Escola 

Árvore — O fenómeno da criatividade 
 

O uso das tecnologias digitais tem vindo a mostrar-se cada vez mais essencial no 

ensino, visto que o adestramento para estas conectam o sujeito ao mundo da 

informação e por consequência aos outros, mas não só. Este está amplamente 

difundido pelo globo, o que faz com que a sociedade atual receba o título de 

sociedade da informação. Assim o ensino tenta adaptar-se a esta nova realidade, 

através da implementação de medidas que proporcionam a aquisição de novas 

competências, como a procura seletiva útil e a aprendizagem de novas 

linguagens, principalmente das linguagens que permitem a criação de realidades 

virtuais, as linguagens de programação, e não só as linguagens de “navegação”. 

Ou seja, as linguagens que proporcionam uma simples utilização do aparelho. No 

entanto, estas aprendizagens demoram na sua aplicação e é difícil ainda de se 

perceber em que medidas estão elas inseridas nos currículos escolares atuais se 

é que a programação existe em contexto inicial de formação. 

 Esta, no entanto, não é a realidade do caso específico da Escola Árvore, 

muito pelo contrário. O acesso às tecnologias digitais é fundamental para o 

desenvolvimento das propostas das disciplinas da componente técnica do curso, 

estando acessíveis para os alunos para qualquer projeto dentro da escola, 

independentemente da disciplina.  

 No curso de Técnico de Design de Comunicação Gráfica o computador 

assume papel de destaque na sala de aula, e principalmente no trabalho 

desenvolvido pelos alunos. No entanto, as aprendizagens relativamente ao 

mesmo, ficam muitas vezes limitadas à manipulação de softwares, havendo uma 

certa preocupação em os utilizar corretamente, dentro do expectável, 

normalmente mais por parte dos alunos do que dos professores que lhes dão 

abertura para experimentar as várias ferramentas que têm disponíveis. Portanto, 
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mais do que explorar as possibilidades “criativamente”, os alunos procuram 

“receitas” para projetar e produzir objetos. 

 Durante o meu estágio, pude perceber que as “receitas” funcionaram para 

um cumprir as propostas segunda regras específicas, no tempo expectável, no 

entanto, não foram completamente viáveis quando lhes o pedido se prendia com 

o desenvolvimento de um objeto criativo. A questão da criatividade é decerto a 

grande problemática da formação, porque afinal, estes indivíduos muito mais que 

“Apparatmenschen”, estão a ser formado para ser criativos, e então o que será 

essa criatividade? O conceito de criatividade está completamente “desfigurado” e 

não é mais o que de início se estaria à espera. Coloquemos a criatividade então 

como esta se define no dicionário. Seria então uma “faculdade de encontrar 

soluções diferentes e originais face a novas situações”1, ou ainda, dentro da 

psicologia, a “capacidade de produção do artista, do descobridor e do inventor 

que se manifesta pela originalidade inventiva”2, portanto, este conceito de 

criatividade carece de um ser autónomo e dotado da capacidade de imaginar 

soluções novas (criativas) para problemas já existentes ou também nunca 

resolvidos, ou seja, uma faculdade natural ao sujeito. Portanto, criatividade estará 

ligada à questão da novidade, do imprevisível e também ligada a uma resposta 

natural que ou se tem ou não tem. Como podemos imaginar uma formação em 

que tais capacidades estejam implícitas na mesma? Que pressupõem de fato 

estas definições de criatividade? 

 Poderemos encontrá-la assim, mas para ser objetivamente trabalhada. A 

criatividade nada mais tem que ver com a subjetividade criativa, e é também ela 

uma “receita”. Importa saber que produto surgirá desta, ou então em que esta 

objetividade criativa se fundamenta. Vaneigem defende que esta é estimulada 

 
1 criatividade in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-
2020. Disponível através do link: https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-
portuguesa/criatividade  
 
2 Ibidem 
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pela “promessa de empregos de utilidade pública” (Vaneigem, 1995, p.67), 

comprometendo assim a criatividade na “alienação económica, separando-se na 

criação de si que cabe a cada pessoa” (Vaneigem, 1995, p.67). Uma definição 

única do que é um sujeito criativo, pressupõem a necessária exclusão daqueles 

que não se encaixam nesta definição. No campo educativo, os sujeitos que não 

se encaixam nesta definição de criatividade, tem o seu sucesso escolar posto em 

causa, não por aquilo que desenvolve e demostra, mas por aquilo que já está pré-

definido a seu respeito pela escola. 

 Mais do que aquilo que é exterior ao individuo, é necessário que este, 

dentro da sua subjetividade, procure pela sua identidade, Flusser fala de 

imaginação (Einbildungskraft), “singular capacidade de distanciamento do mundo 

dos objetos e de recuo para a subjetividade própria, é a capacidade de se tornar 

sujeito de um mundo objetivo.” (Flusser, 2007, p.163). Este, possivelmente um 

dos grandes desafios do ensino em geral, é fazer despertar a curiosidade não 

apenas pelo mundo exterior a si, mas também na procura de uma singularidade 

própria inserida num “espaço” comum.  

 

O computador – Da experiência com máquina às teorias de Flusser e Lévy 

 
“Deixe-se (...) de excluir do campo educativo a criança que se interessa 

mais pelos sonhos e pelos bichos de estimação do que pela história do 

Império Romano. Para quem se recusa a deixar-se programar pelos 

computadores de promoção de vendas, todos os caminhos vão dar a si 

mesmo e à criação.” (Vaneigem, 1995, p.73) 

 
 Foquemo-nos na máquina que se colocou sempre entre mim e os alunos, 

os quais a utilizavam, na maioria das vezes para a manipulação de imagens. Os 

alunos como “cirurgiões estéticos”, manipulando a máquina para a produção de 

imagens manipuladas, através da correção e/ou transformação da perceção 



 48 

destas. Porém, eles próprios não sabem o que observam e a manipulação 

inverte-se. Pois, essa mesma manipulação que os alunos produzem foi já prevista 

pelo criador do software. Se o que é produzido, supostamente, criativamente, foi 

já antevisto pelo criador do software e o seu consumo também, então que poder 

pode ter este na “programação” do indivíduo? Se um aparelho de simples 

manipulação é tão complexo no seu funcionamento interno, este pode estar a 

funcionar como uma espécie de “cavalo de troia” à espera de uma programação 

massiva de indivíduos. Através da transformação do aluno num determinado tipo 

de aluno através da tecnologia, está necessariamente implícita a exclusão dos 

que não se encaixam nesta definição que a educação produz à certa de um 

“dever ser” que se opõe à inclusão, palavra que frequentemente aparece em 

textos que orientam as práticas educativas, como Assis refere “(este) dever-se 

está presente na política global e emerge, uma vez mais, nas recentes 

orientações nacionais e em particular, no novo Perfil do Aluno.” (Assis, 2017, 

p.789) O documento que Assis refere e analisa no texto é o Perfil do Aluno à 

Saída da Escolaridade Obrigatória, uma matriz para padronizar a 

educação/ensino e que segundo Assis está grande parte dele “absorvido por uma 

perspetiva instrumental das competências” (Assis, 2017, p.790) que o aluno 

deverá ter desenvolvido à saída da escolaridade obrigatória.  

“O Perfil dos Alunos a ̀Saída da Escolaridade Obrigatória, homologado pelo 

Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, afirma-se como referencial para as 

decisões a adotar por decisores e atores educativos ao nível dos 

estabelecimentos de educação e ensino e dos organismos responsáveis 

pelas políticas educativas, constituindo-se como matriz comum para todas 

as escolas e ofertas educativas no âmbito da escolaridade obrigatória, 

designadamente ao nível curricular, no planeamento, na realização e na 

avaliação interna e externa do ensino e da aprendizagem. Despacho n.º 
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6478/2017, 26 de julho (Perfil do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória, p.2) 

Pouco surpreendente é que a tecnologia domine este processo de 

padronização que Assis, recorrendo à sua experiência enquanto docente verifica 

que se sobrepõe “ao estudante, ao seu tempo e ao próprio espaço de construção 

e conhecimento de si.” (Assis, 2017, p.789)  

E os discursos à cerca da tecnologia e do seu uso adequado, partindo de 

uma metodologia de adestramento, denunciam o sentido deturpado de palavras 

como criatividade e critica. Falta questionar para que finalidade. Flusser fala do 

programar “a sociedade para um comportamento propício ao constante 

aperfeiçoamento dos aparelhos.” (Flusser, 2002, p.42) ou seja, uma “nova magia 

(que) não visa modificar o mundo lá fora, como o faz a pré-história, mas os 

nossos conceitos em relação ao mundo. É magia de segunda ordem: feitiço 

abstrato.” (Flusser, 2002, p.16). Os aparelhos têm, portanto, uma dupla 

funcionalidade, para além de serem programados, são também programadores. A 

sua utilização promove o seu aperfeiçoamento de programar, logo de manipular. 

 Lévy na obra “Cibercultura” de 1999, defende que possivelmente o 

computador, não é mais a máquina que cada um usa para aceder ao 

“ciberespaço”, mas o “ciberespaço” em si. Assim como o próprio argumenta, o 

computador não é mais um centro, é uma espécie de “portal”, pois este é mais 

complexo do que a própria máquina, palpável e real. Sendo este, no limite o 

“ciberespaço”, então não é mais possível calcular o seu limite. O ciberespaço é 

constantemente alimentado pelos “navegadores”, supostas arcas no dilúvio da 

informação/comunicação, sem terra prometida à vista, como Lévy ilustra a sua 

atualidade e mais ainda a nossa. Nesta visão de Lévy, então qualquer limite 

expectável se torna inexistente e, assim sendo, apenas seremos arcas fechadas 

em si a navegar segundo as tendências de determinado momento, ou então, 
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segundo tendências planeadas, padrões que nos colocam em posição de 

programador e/ou de programados.  

 No ensino, se o sujeito programa para ser programado, por um lado o 

interesse na aprendizagem da programação de base não pode acontecer, pois, aí 

o sujeito seria manipulador, que de uma maneira consciente ou inconsciente 

acaba por ser, dando resposta a estímulos do aparelho que o acaba por capturar 

nesse “ciberespaço”. Existe, portanto, uma aproximação ao que os behavioristas 

praticavam no século XIX e XX, ou seja, apreender os métodos melhores para 

condicionar o comportamento do sujeito, através das respostas do mesmo aos 

estímulos, neste caso da máquina. Máquina esta que estará ligada a uma rede 

comum, tornando todas as respostas acessíveis e manipuláveis, ancoradas ao 

sujeito e prontas a ser utilizadas a seu favor ou contra dependendo do contexto 

onde estas possam fazer sentido, promovendo assim um controle total do 

indivíduo. 

 Semelhante ao que acontece nas fábricas, onde o trabalhador desenvolve 

o seu trabalho, provendo dados aos seus superiores para que através do seu 

trabalho este se transforme em cada vez mais produtivo, e por consequência se 

transforme a ele próprio segundo as demandas profissionais, a escola já é lugar 

onde essa transformação é prevista. Pois, na escola começa o desenvolvimento 

das capacidades para um bom desempenho profissional, dotando-o, 

principalmente, de conhecimentos tecnológicos. Ou seja, para a aprendizagem do 

manuseamento fácil dos aparelhos eletrónicos quando esse futuro profissional 

implica o manuseamento destes, como é o caso específico que trata este texto. 

Flusser na obra “Mundo Codificado”, dirigindo-se às fábricas, argumenta que essa 

aprendizagem tem a finalidade de substituir o homem na promoção da 

transformação da natureza e da cultura. 

 Se as fábricas são lugares de produção de sujeitos adestrados numa 

determinada tecnologia para o aumento da produtividade e consequentemente do 

lucro, de forma a garantir a produção, as escolas que seguem esta ideia de criar 
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esse “homem tecnológico”, têm como objetivo um lucro maior, visto que para além 

da existência da própria escola, estará a perpetuação de um sistema social, 

económico e político que se alimentará desta massa cada vez mais jovem e 

produtiva e esta disciplina tecnológica tem como vantagem, precisamente, a 

produtividade e lucro. No entanto, põe em causa a liberdade do sujeito, 

aumentando o controle sobre o mesmo. Feenberg diz isso mesmo: (…) 

technologically enforced labor discipline increases productivity and profits by 

increasing control.” (Feenberg, 2010, p.17). Portanto, a disciplina que as 

aprendizagens tecnológicas implicam, aumenta o controle do sujeito, do qual cada 

vez mais é exigida maior produtividade.  

 Portanto, à semelhança do que acontece nas fábricas, as escolas puderam 

também elas ser “lugares em que os homens se tornam cada vez menos naturais 

e cada vez mais artificiais, precisamente pelo fato de que as coisas convertidas, 

transformadas, ou seja, o produto fabricado, reagem à investida do homem.” 

(Flusser, 2007, p.36) O produto fabricado é também o próprio homem, ou seja, o 

homem transforma-se em mercadoria em tempo de suposta liberdade.  

 No ensino profissional, sendo que o mesmo se propõe a formar jovens para 

a inserção no mundo do trabalho é clara esta formação do “homem tecnológico”, 

pois para a conclusão com sucesso do mesmo, os jovens terão que passar por 

um contexto de trabalho onde terão que colocar em prática as técnicas 

aprendidas, e aqui existe logo pressão suficiente para que este se foquem nestas. 

Porém, não só competências técnicas têm os alunos que desenvolver, mas 

também sociais.  

 Ora se o aluno é colocado num contexto onde o seu desenvolvimento, 

maioritariamente se prende ao desenvolvimento de competências tecnológicas, 

ou seja, da manipulação destas de modo individualizado, pode também estar a 

promover a competição entre alunos que vêem o seu sucesso escolar, altamente 

ligado ao desenvolvimento previsto destas tecnologias.  
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 A competição a nível profissional é mais uma vez importante do ponto de 

vista profissional, contudo, na educação, a competitividade pode pôr em causa o 

desenvolvimento das singularidades do sujeito, igualmente importantes, não só 

para o desempenho profissional, mas também para a vida em sociedade. 

 

A narrativa da preparação do aluno para o futuro no contexto da Escola da 
Árvore 

 

Muitas são as questões que colocam a Escola Artística e Profissional Árvore 

numa posição bastante complexa quando esta se assume como instituição que 

tem como objetivo “formar pessoas, educando os jovens para os valores humanos 

e para uma cidadania ativa e participativa em sociedade, preparando-os para 

enfrentar os desafios do futuro e formar jovens e adultos em arte, design, 

audiovisuais e novas tecnologias de informação e comunicação (...)” (Projeto 

Educativo 2015/2020, da Escola Artística e Profissional Árvore, p.4). Se a escola 

está a preparar o cidadão para a incerteza do mundo futuro, então que ideia tem a 

escola deste cidadão futuro, que características precisa o aluno desenvolver para 

se colocar neste “novo mundo” se esse mesmo mundo e cidadão futuro é 

desconhecido?  

Uma das principais características do ensino é trabalhar com o conhecido, 

com o comprovado, com o já existente, raramente trabalhando para a reparação 

para aquilo que poderá ainda ser criado. Essas aprendizagens são pré-definidas e 

orientadas de modo que os alunos encontrem as respostas já existentes e 

consideradas corretas. Portanto, o aluno é levado a uma repetição de respostas já 

conhecidas. Se o ensino funciona desta maneira, o que está a escola 

verdadeiramente a produzir? Será a escola um lugar de produção em massa de 

cidadãos obedientes e submissos, com a meta final da manipulação e exploração 

dos mesmo em contextos profissionais e sociais? 
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  Se assim o é, a narrativa da incerteza e desconhecido, interseta a 

narrativa da escola, possivelmente de modo a persuadir o cidadão, para uma 

determinada realidade oculta onde a sua liberdade é inexistente e a 

responsabilização pelo seu sucesso é apenas sua. Pois, se estamos num ensino 

de massas, então as oportunidades são supostamente iguais para todos, e se 

assim o é, o insucesso escolar será sempre culpa do aluno e não do próprio 

sistema de ensino. Portanto, o aluno molda-se à escola e não o contrário. No 

entanto, o discurso da escola coloca sempre o aluno no centro da sua atividade.  

Os objetivos das atividades letivas são bastante claros, ou seja, preparar 

os jovens para a inserção com sucesso no mundo do trabalho, porque o 

financiamento que a escola recebe depende do atingir destes, e também porque a 

escola tem assumidas diversas responsabilidades para garantir uma qualidade 

que está intrinsecamente ligada ao objetivo final da prática educativa. O objetivo 

principal é o de “orientar os projetos de escola para a satisfação de necessidades 

do meio local, de modo a favorecer a inserção dos alunos no contexto real de 

trabalho. Organizar as provas de avaliação profissional para a satisfação das 

necessidades da escola e das instituições locais.” (Projeto Educativo 2015/2020 

da Escola Artística e Profissional Árvore, p.4) Os alunos são orientados para a 

realização das PAF’s de preparação para as PAP’s que validam as suas 

competências, direcionadas para o “empreendedorismo e para a inserção no 

mundo do trabalho” (Projeto Educativo 2015/2020, da Escola Artística e 

Profissional Árvore, p.4). Naturalmente que se sente um foco na procura de uma 

identidade profissional que se distancia de uma prática direcionada para o 

desenvolvimento da identidade do aluno. Mais uma vez, utilizando o 

empreendedorismo como característica que garante que os alunos tiveram todas 

as ferramentas ao seu alcance para chegar ao objetivo final do curso, havendo, 

portanto, uma desresponsabilização da própria escola e do próprio estado que a 

orienta, no sucesso escolar dos alunos. 
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As exigências da sociedade atual e alguns desafios para 
a educação  
 

Podemos olhar para os dias de hoje como meios de estimulação constante, onde 

o foco não é exigido, muito pelo contrário, a velocidade com que se vive hoje em 

dia, impõe de fato um multitasking, que coloca o indivíduo numa posição de 

“passagem” ligeira por tudo o que envolve, nunca se envolvendo de facto. Este 

processo de rendimento escolar/profissional, non stop, obriga, portanto, a uma 

produção de indivíduos capazes de gerir o seu tempo de modo a arranjar mais de 

24 horas diárias para a realização de um determinado volume de trabalho, que os 

absorva, não em complexidade de conteúdo, mas em quantidade, pois esta é, 

supostamente, a medida atual de qualidade, para além da própria resolução 

rápida. Portanto, um indivíduo capaz de estar focado, enquanto a sociedade lhe 

exige precisamente o contrário. Uma sociedade que lhe exige uma focagem em 

vários acontecimentos sem ligação em vez de um aprofundamento 

contextualizado. O que seria esse aprofundamento e quando pode este 

acontecer?  

 

“A densificação de acontecimentos, informações e imagens torna 

impossível a demora. O rápido encadeamento de fragmentos não deixa 

lugar para uma demora contemplativa. As imagens, que passam de 

maneira fugaz pela retina, não logram captar uma atenção duradoura. 

Propagam a força de atração visual e desvanecem-se. Por contraste com o 

saber e a experiência em sentido intenso, as informações e os 

acontecimentos não têm um efeito duradouro ou profundo. A verdade e o 

conhecimento soam, entretanto arcaicos. Remetem para a duração.” 

(Byung-Chul Han, 2016, p.55-56) 
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Byung-Chul Han distingue dois momentos, a vita contemplativa e a vita 

activa. Esse aprofundamento apenas poderia acontecer em momentos de 

contemplação. A contemplação exige, portanto, uma demora. Esse tempo 

proporciona um aprofundamento nas informações e acontecimentos de forma 

duradoura. Neste sentido o conhecimento deixa de ser duradouro e transforma-se 

em conhecimento efémero momentâneo. Segundo o autor a aceleração estará 

justificada pela ausência da vita contemplativa, pois “se cada um tiver de estar 

constantemente a começar de novo, a escolher uma nova versão ou opção, será 

normal que tenhamos a impressão de que a vida se acelera.” (Byung-Chul Han, 

2016, p.49) 

Para o autor, o aceleramento do tempo passará também pela incapacidade 

que o sujeito atual tem em não se demorar e dessa mesma experiência demorada 

ser cada vez mais “insólita”. Por outro lado, estará também em causa o medo que 

o sujeito tem em “perder alguma coisa” que considera valiosa, por isso vê a vida 

como tempo de acumulação que persegue intensificando o ritmo desta. A então 

“vida boa” será assim uma acumulação de vivências/experiências. 

 Neste desaparecimento dos intermédios, os sujeitos expõem-se 

constantemente, localizando-se sempre no agora com o olhar constantemente 

colocado no futuro, assim apresenta-se sempre disponível. 

 

“A totalização do aqui afasta o ali. A proximidade do aqui destrói a aura do 

longínquo. Desaparecem os limiares que distinguem o ali do aqui, o 

invisível do visível, o desconhecido do conhecido, o inóspito do familiar. A 

ausência de limiares traz consigo uma visibilidade total e uma 

disponibilidade absoluta. O ali desvanece-se numa sucessão ininterrupta 

de acontecimentos, sensações e informações. Tudo está aqui. O ali já não 

te qualquer importância. O homem já não é um animal de limiares. Os 

limiares provocam sofrimento e paixão, mas também nos fazem felizes.” 

(Byung-Chul Han, 2016, p.53-54) 
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Crary (2013), no livro 24/7, faz referência a esta procura deste “super-

homem”, capaz de superar as suas necessidades básicas de descanso, e “tempo 

de nada” ou tempos mortos, por um preenchimento constante com atividades que 

envolvem a manipulação de tecnologia.  Esta, cada vez mais sofisticada, que 

atesta a capacidade de produzir e estimula determinada adição. “Treinam” o 

indivíduo para um futuro emprego, hipercompetitivo que exigirá um estado de 

constante alerta e foco, semelhante aos dos militares dependentes de 

estimulantes químicos, como refere o autor, que relacionando com o contexto 

educacional americano e mesmo o português, é bastante semelhante à adição a 

este tipo de estimulantes que coloca todos os estudantes como “vítimas de 

ADHD3.  

Aqui não está só o sucesso dos jovens em causa, mas sim da escola que 

os recebe, dos pais, e do próprio ensino de massas que olha para os estudantes 

como uma massa homogénea, colocando a igualdade como razão principal da 

abordagem, ignorando as especificidades de cada estudante que poderá exigir 

uma mudança de “trajetória” no ensino direcionado, inclinando para um maior 

número de recursos humanos e materiais, o que implica um orçamento maior.  

 

 

 

 

  

 
3  Attention deficit hyperactivity disorder (Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) 
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Eu, o estágio, e a formação da identidade profissional de 

uma futura professora de artes visuais 
 

O contato com as turmas  
 

Durante o estágio, pude acompanhar duas turmas do mesmo curso, mas de anos 

distintos, o 1 DG e o 2 DG, ou seja, o 10.º e o 11.º ano.  

 O Curso de Técnico de Design de Comunicação Gráfica é organizado por 

disciplinas em regime modular, na modalidade de frequência presencial onde os 

alunos ficam obrigados a assiduidade, sendo a avaliação contínua. O curso como 

o próprio nome indica, tem o objetivo de formar técnicos e assim sendo cabe-me 

perceber o que é esse técnico. Recorro então a Foucault que me elucida do que 

este poderá ser. 
 

“(...) do técnico. (...) possuem um saber caracterizado como tékhne, know-

how, isto é, que implica conhecimentos, mas conhecimentos que tomam 

corpo numa prática e que implicam, para seu aprendizado, não apenas 

conhecimento teórico, mas todo um exercício (toda uma áskesis ou toda 

uma melène). Eles detêm esse saber, professam-no e são capazes de 

ensiná-los aos outros. Esse técnico, que detém uma têkhne, aprendeu-a e 

é capaz de ensiná-la, é alguém – e nisso ele vai se diferenciar, claro, do 

sábio – que tem de dizer a verdade, ou em todo o caso formular o que sabe 

e transmiti-lo aos outros. (Foucault, 1983-84, p.23-24) 
 

A citação de Foucault caracteriza este “personagem”, o técnico, e afinal, 

como já referi, o local do estágio, a Escola Artística e Professional Árvore é um 

local de formação de técnicos, neste caso específico, técnicos de artes gráficas. 

Portanto, o que estão os alunos à procura quando chegam à escola para 
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frequentar um curso profissional de nível secundário de técnico de Design 

Gráfico, sendo esta disciplina a componente de formação técnica principal do 

curso? Querem ser designers gráficos, no entanto, apesar de saberem muito bem 

quem são e para aonde vão o design gráfico não passa por lá. Que identidade 

andam estes à procura?  

Várias foram as oportunidades onde consegui constatar essa falta de 

identidade e a falta de procura pela mesma, mais especialmente nas 

apresentações do final dos módulos. Todos começavam com a mesma frase: 

“Bom dia, eu sou “João” do 2º ano de design gráfico e vou dar início à minha 

apresentação relativamente ao módulo “8 - cartaz representativo” (cit. alunos) e 

concluíam com: “se não tiverem nenhuma questão a colocar, dou a minha 

apresentação por terminada” (cit. alunos). Este ritual de iniciação e conclusão, 

que segundo a professora cooperante não era obrigatório nas suas aulas, põe em 

evidência o grau de disciplina que os alunos têm, por exemplo, em situação 

formal de apresentação, procurando limitar a sua identidade, ao fato de serem 

alunos do 2.º ano da turma de Design Gráfico, mesmo quando o que lhe era 

pedido era que procurassem por ela, longe papel este transitório numa tentativa 

de, através de objetos simbólicos, este fossem representativos de suas realidades 

subjetivas. O que é de fato ser um aluno? E que importância tem esta definição? 

Em Portugal, ao nível do ensino secundário as crianças e jovens que frequentam 

uma instituição de ensino obrigatório são normalmente chamados de alunos, 

palavra que descende do latim alumnus, associado ao verbo alēre que significa 

alimentar. Assim aluno será uma espécie de filho adotivo do ensino, que em vez 

de suprir as suas necessidades básicas, preenche as suas necessidades 

intelectuais, as quais dependem, essencialmente da escola. A escola é assim o 

local onde a criança vai para desenvolver o seu intelecto. É importante então 

perceber o modo como este é desenvolvido e como as instituições de ensino 

olham para este desenvolvimento a partir de um olhar sobre a criança agora 

transformada em aluno. Biesta, assente nas ideias de Rancière desenvolve um 
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pensamento a partir das personalidades que o aluno assume, enquanto aprendiz, 

estudante e falante, obviamente o autor refere estes termos em inglês, ou seja, 

learner, student e speaker, que consequentemente terão outro peso em países de 

língua oficial inglesa. No entanto, considero que esta constatação não implica 

grande perda no entendimento da teoria de Biesta e da sua adaptação ao 

contexto português.  

O autor refere a construção que existe por detrás dos nomes, ou seja, ser 

um learner, é ser alguém incompleto, “not yet knowledgeable, not yet skilful, not 

yet competent, not yet autonomous, and so on.” (Biesta, 2010, p.541) No caso da 

Árvore, podemos olhar para a presentação dos alunos como alunos daquele 

contexto específico, porque ainda são seres incompletos, por isso não lhes resta 

outra alternativa do que se assumirem como alunos. Existe, portanto, uma 

perpetuação de uma hierarquia através da desigualdade entre aqueles que 

aprendem e aquele que dão a aprender como Biesta sugere: “To call someone a 

learner thus suggests an inequality between those who have learned and now 

know, can, or are, and those who still need to learn in order to know, be able, or 

be.” (Biesta, 2010, p.541) O sujeito que dá a aprender é o professor que tem o 

papel de preencher as necessidades do aluno para que este se transforme num 

ser completo. Partir da ideia de que o aluno não aprende sem o professor como 

Biesta refere, é defender que o aluno não consegue aprender sem este, pois o 

professor adota uma postura de explicador daquilo que o aluno não sabe e não o 

coloca numa posição em que este se propõe a saber. “The learner is, in other 

words, the product of the ‘explicative order’ (Rancière, 1991, p.4)”. (Biesta, 2010, 

p.542) Se é possível quebrar esta relação de impotência entre estudante e 

explicador, Biesta responde com o exemplo que Rancière refere na sua obra, “O 

Mestre Ignorante”, de Jacotot: “What he had taught them—or perhaps we should 

say: what he had demonstrated to them—was their capacity to learn for 

themsolves. And the way he had done this was by summoning his students to use 

their intelligence.” (Biesta, 2010, p. 543) Um professor “emancipador” não é um 
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explicador nem é dono de uma inteligência superior, é alguém que suscita no 

estudante um esfoço e que o reconhece. 

 

“When we refer to those who are the subjects of education as ‘learners’ we 

immediately put them in a position where they still have to learn and where 

their learning is considered to be dependent upon our explanation. Hence, 

we are saying that they cannot yet speak. We are saying that, for the 

moment, until the ‘end’ of education has arrived, they can only produce 

noise and that it is only as a result of our explanation of the meaning of their 

noise that they can come to speech—which, as I have argued above, 

means that they will never be able to come to their own speech.” (Biesta, 

2010, p.548) 

 

Relativamente à minha relação com as turmas, e a esta lente pela qual 

olhei os estudantes ao longo do estágio, senti que constantemente a minha 

posição era estranha na relação entre estagiária e eles. Assumindo-me nesta 

posição de “ouvinte” e potenciadora de uma maneira de fazer que partia dos 

alunos e não de mim mesma, senti que muitas vezes era-me exigido uma posição 

em que me transformava num ser utilitário, ou de explicadora de soluções, ou 

seja, alguém que sabendo o problema a resolver, lhes daria uma solução, o que 

seria vantajoso não só para o aluno, como para mim mesma, enquanto estagiária 

a construir uma relação com estes, o que se traduziria e se irá traduzir de facto, 

num número que classificará o desempenho de ambos. Uma lógica bastante 

economicista. Muitas vezes quando não apresentava as soluções desejadas 

pelos alunos, para problemas relacionados com a manipulação de tecnologias, as 

alternativas que lhes ia sugerindo, de questionamento das mesmas e 

possivelmente estimulando um pensamento mais profundo sobre as próprias 
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práticas, eram rapidamente descartadas recorrendo a outros “seres úteis” para os 

ajudar a solucionar os problemas rápido e eficazmente. 

 

“Uma vez que falta tempo para pensar e tranquilidade no pensar, as 

posições divergentes repelem-se. Começam a odiar-se. A inquietação 

generalizada não permite que o pensamento aprofunde, que se distancie, 

que chegue a algo verdadeiramente outro. O pensamento já não dita o 

tempo, mas é o tempo que dita o pensamento. Daí, que este se torne 

temporário e efémero. Deixa de comunicar como o duradouro.” (Byung-

Chul Han, 2016, p.130) 

 

Do mesmo modo que não me coloquei na posição de fazer dos alunos 

corpos úteis para a minha formação enquanto professora, procurei nunca me 

colocar nessa mesma posição, o que a fragilizou em contexto de aula.  

Com isto não vou seguir para uma caracterização única para descrever os 

jovens presentes nas aulas, para justificar tal posição, porque não acredito que 

nenhum discurso único possa caracterizar jovens tão distintos. Seria compactuar 

com o ensino de massas fazê-lo, pois este usa apenas uma definição simples 

para caracterizar indivíduos tão complexos e agrupá-los com base em qualidades 

desejáveis e menos desejáveis pelo sistema. Para isso, será apenas necessário 

entender-se todos os contextos que descrevi ao longo deste relatório e colocam 

em evidências as razões pelas quais os jovens agem desta maneira, porque 

afinal, apesar de Vaneigem ter escrito este texto em 1995, ele ainda é muito atual: 

 

“Ainda estamos a sair, penosamente, duma sociedade em que os 

indivíduos nunca puderam acreditar em si mesmos, acreditando em todos 

os poderes que os estropiavam aos pô-los a andar. Deus, igrejas, Estado, 

pátria, partido, líderes, e pais dos povos, tudo isso lhes serviu de pretexto 

razoável para não terem de viver por si mesmos. É tempo de ensinar estas 
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crianças a aprender sozinhas, elas que outrora só eram erguidas para 

serem atiradas ao chão. Que por fim se acabe com o hábito de estar em 

situação de oferecer, e que se suma a miserável sociedade de assistidos 

permanentes cuja passividade faz a força dos corrompidos.”  (Vaneigem, 

1996, p.79) 

 

O ensino artístico poderia colocar-se dentro do panorama atual do ensino 

como potenciador desta autonomia, contudo penso que ele próprio nunca esteve 

em tal posição, pois tudo o que entra em relação com a educação, parece 

corrompido pelas leis “ancestrais” das entidades governadoras da “alma” como 

Vaneigem nomeia. Resta-me pensar que na individualidade de cada professor 

haja a determinação de “nadar contra a corrente”, e se a escola é lugar de 

conforto, de harmonias, há que a transformar num lugar de confronto, ou por fim, 

como no MEAV muito se fala, em lugar de resistência. Neste último ponto o 

ensino artístico pode e deve impor-se e não se uniformizar como o sistema que o 

acolhe, pois, o sucesso deste não pode ser previsto e desenvolvido com base em 

sistemas das ciências “duras”, pois o ensino artístico não descende destas.  

 

O lugar do estagiário na experiência de estágio na Escola Árvore 
 

O papel do estagiário, neste caso específico ficará limitado a uma observação e 

participação contida dentro de uma prática principal. Logo, seria alguém que 

apesar de ser esperada em tal contexto, está consequentemente num lugar que 

não é dela, no lugar privilegiado do ponto de vista dos “avaliadores”, mas longe do 

mesmo por todos os outros, que são afinal o mais importante, supostamente. 

Neste jogo entre o que faz, quem é, como deve ser, vamos encontrando uma 

constante incoerência de discursos, afinal esta é de facto uma posição ambígua 

que coloca em dúvida o seu próprio papel, desde o que faz, de onde vem, e para 

que vem, e se para ela própria, se para os outros. Segundo os alunos “elas não 
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são professoras, são estagiárias!” (cit. alunos). Então o que é uma estagiária 

afinal? Do ponto de vista dos alunos poderá ser um observador, um solucionador 

de problemas técnicos, ou então um “parceiro de crime” ou mesmo um ser 

duvidoso que sabe muito pouco sobre design, sobre Photoshop, ou Ilustrator, e a 

pergunta vem sempre a seguir a alguma afirmação: “afinal qual é mesmo a tua 

especialidade?”. Na minha identidade, estará ainda bem vinculada a vontade de 

ser artista plástica e apesar de ser uma ideia muito controversa para quem quer 

ser professor hoje em dia, parece ser suficiente para os alunos, porque afinal, 

poderia ser qualquer coisa naquele contexto, menos professora. 

Sobre as estagiárias ninguém sabe bem que lugar têm elas na aula, não 

são professoras, não são alunas, também não são técnicas. Este espaço de 

inexistência de definição entre os vários alunos, possibilitou uma série de relações 

em que ninguém se entendia muito bem, limitando-se a procurar zonas de 

conforto, confronto, transgressão ou regra consoante o que lhes era mais 

oportuno.  

Sendo que apenas os seis tempos em que estivemos a lecionar de fato, 

determinado conteúdo, foi o mais próximo de uma experiência enquanto 

professora, então diria que essa seria de facto a oportunidade de ser professora, 

mas que os alunos confundiriam facilmente com a função da estagiária, tudo o 

resto seria a tal posição privilegiada. Então que nome teria essa posição?  

Decerto poderá ser tão subjetiva que facilmente se pode confundir com 

várias outras posições dentro do lugar do estágio, e é possivelmente essa 

ambiguidade o privilégio desta posição. 

Inicialmente as questões invadem a procura e é fácil chegar às questões 

de Joubert: "Mas como buscar no lugar certo quando se ignora até mesmo o que 

se procura? e é o que sempre acontece quando se compõe e quando se cria. 

Felizmente, extraviando-nos assim, fazemos várias descobertas e temos 

encontros felizes..." (Joubert, citado por Blanchot, p.76), porque afinal não se 

sabe bem, pelo menos para quem ainda não é professor, o que nos espera, e são 
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esses “encontros felizes” que nos despertam a vontade de se ser, neste caso 

professor de artes visuais porque o ensino artístico assim o permite. 

Foi sempre clara a fragilidade desta posição e da vulnerabilidade face à 

inexistência de experiência nesta posição do “sabe tudo”, porque, na verdade não 

acredito em tal imagem que foi criada em relação aos professores e ao que eles 

representam na sociedade. Talvez aqui esteja a razão pela qual quis vir para uma 

área para a qual não tenho formação, para estar completamente exposta a uma 

experiência de aprendizagem, que o MEAV me possibilita e ainda, por ser, no 

caso, a experiência do design gráfico e do ensino artístico profissional, que na 

minha perspetiva, abriu um tempo e espaço que provavelmente outra realidade 

escolar não teria.  

Neste caso específico senti sempre uma grande autonomia na realização 

prática, encontrando as maiores dificuldades do campo das ideias com os alunos. 

E assim sendo, o diálogo no caso do 2DG, serviu muito para me encontrar nesta 

posição tão ambígua como é a de uma estagiária que não é professora nem tem 

formação em design gráfico. Afinal, é esta uma das razões para que o MEAV 

forma professores, para os enquadrar num grupo que uniformiza um vasto leque 

de profissionais, com várias formações iniciais, o que de forma geral, estará de 

acordo com sistema educacional de massas que coloca vários tipos de indivíduos 

dentro de categorias tão vastas que não podem servir para caracterizar 

especificamente nenhum deles.  

 

O planeamento e concretização das didáticas e a cooperação 
 
As didáticas 
 

Pensar na didática é pensar em todo o conjunto complexo de ideias que podem, ao 

mesmo tempo, aproximar-se e distanciar-se daquele que a prática e teoriza, mas 
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também daquele que a aceita praticar, o que, neste contexto específico, fica sujeito 

à mesma ou que não cria resistência à mesma.  

Por um lado, tenta-se experienciar uma realidade, por outro tenta-se criar 

algo novo. No entanto, sendo esta uma experiência de estágio de alguém que não 

é professor, seria precoce tentar algo de novo, visto que a sua posição é ela própria 

uma novidade, apesar de uma maneira ou de outra, essa novidade estar na forma 

e não na proposta em si, pois a forma depende da pessoa que a produz e a 

proposta poderá ser algo já existente. O que pensando nos programas já existentes 

e da sua adaptação por um professor a turmas específicas, será um bom exercício 

para um estagiário.  

Assim, durante a teorização e preparação das propostas encontrávamo-

nos em constante contradição, seja com o tempo, com a forma ou com a teoria. A 

forma teria que justificar a teoria e a teoria seria sempre colocada naquela aula 

inicial de apresentação da proposta, não tendo tempo para ser pensada, pois, o 

conhecimento que se pretende que os alunos adquiram institucionalmente no 

ensino profissional, diria que é, essencialmente, prático. O objetivo da didática 

nunca foi quebrar com a coerência do trabalho da professora cooperante, mas 

sim dentro da mesma prática, tentar achar um espaço onde os alunos pudessem 

se confrontar com as razões para tal prática. 

A partir da colaboração não só da professora cooperante Raquel Morais, 

mas também da colega Maria Moita, as propostas foram pensadas de modo que a 

prática fosse ligada a um contexto específico, que naturalmente se prende às 

questões tanto minhas como da Maria para a realização deste relatório.   

No módulo Tipografia várias abordagens foram pensadas, não para testar 

os alunos às nossas propostas, mas criar uma experiência de aprendizagem para 

mim própria, pois se “eles ainda não são designers” (cit. Raquel), eu também não 

sou professora e assim sendo, será mais coerente criar uma didática em que 

ambas as partes aprendam uma com a outra. Portanto, durante a didática, a 

minha posição não foi de professora, mas de estagiária em vias de ser professora 
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e isso foi claro, pois por mais que a maioria confundisse as duas posições a 

verdade é que a didática em questão não foi preparada por uma professora, mas 

por alguém que o quer ser.  

 O objetivo inicial nunca foi tirar os alunos do seu espaço de trabalho 

habitual ou de encontrar uma determinada pureza, ou superioridade do 

conhecimento teórico fase ao prático. 

 Sendo que, para efeitos de avaliação, os alunos estavam habituados a 

materializar através da aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos nas 

aulas, as suas interpretações dos mesmos, e apesar deste processo de 

materialização não ser o objetivo final das propostas inicialmente planeadas, a 

verdade é que esta foi uma das cedências relativamente ao planeamento da 

didática. No fundo, para não deixar os alunos “perdidos” durante a proposta que 

de uma maneira ou de outra já o sentiram, quando a “liberdade” de algumas 

propostas exigiu maior pensamento sobre a prática, sendo que a separação da 

prática experimental do pensamento nunca foi completamente para uma 

componente mais reflexiva sobre a prática, não porque não houve abertura para 

que acontecesse, mas porque nenhum aluno se mostrou à vontade para o fazer, 

mesmo sendo o ato de pensar o primeiro passo para se criar algo. A maioria dos 

alunos partiu diretamente para a experimentação, partindo de ideias e não da 

reflexão sobre as mesmas. 

 Portanto, para o 2DG, foram preparadas várias didáticas dentro do módulo 

onze, tipografia. No total quatro propostas, uma delas comum com o 1DG que 

estavam no módulo três, Imagem. O objetivo principal da preparação das 

didáticas prende-se na ideia de nos colocarmos no papel de um professor e visto 

que nem eu, nem a Maria temos qualquer prática neste papel específico, não nos 

quisemos afastar demasiado da linha de trabalho da professora cooperante. O 

objetivo foi sempre colocarmo-nos numa experimentação onde conscientemente 

nos colocamos no papel provisório de professoras, tendo contacto com a 

responsabilidade do ato de ensinar e da exigência dos alunos relativamente às 
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respostas que nos são exigidas durante a apresentação e desenvolvimento das 

propostas. Portanto, um experimentar o papel de professoras e não experimentar 

nos alunos o papel de alunos em resposta às nossas propostas.  

 

A concretização das didáticas 
 

Focando-me agora nas didáticas organizadas no âmbito do estágio e, na prática 

das mesmas. Começo por esclarecer que, embora a programação destas tenha 

sido idealizada em conjunto, tanto com a colega de estágio, Maria Moita como 

com a professora cooperante Raquel Morais, a apresentação das propostas 

aconteceu de modo individualizado. Portanto, da minha responsabilidade ficaram 

as propostas n.º 3 do módulo da Imagem e do módulo da tipografia do 1DG 

(anexo 6) e 2DG (anexo 4) respetivamente e a proposta n.º 4 (anexo 5) ainda do 

módulo da tipografia do 2DG.  

 Começando pela proposta comum, a proposta n.º 3 à qual demos o nome 

de “Luta Tipo”. Devo dizer que esta não foi uma proposta nova, mas sim uma 

adaptação a propostas que a professora Raquel já tinha realizado em anos 

anteriores. Para mim, o importante não foi transformá-la em algo inovador, mas 

alterar-lhe o modo como esta é apresentada e trabalhada.  

 O momento de apresentação da proposta aconteceu separadamente nas 

turmas, por questões de compatibilidade de horário, no entanto, aconteceu da 

mesma maneira em ambas as turmas. Aos alunos foi disponibilizado vários tipos 

de imagens (desenho, fotografia clássica e experimental, pintura, fotocópias de 

imagens digitais, etc.) como mostra a figura 4 e várias frases provenientes das 

minhas leituras no momento, a seguinte presente na posposta: “Trata-se de 

imagem produzida por aparelhos. Aparelhos são produtos da técnica que, por sua 

vez, é texto científico aplicado. Imagens técnicas são, portanto, produtos indiretos 

de textos (...) as imagens técnicas imaginam textos que concebem imagens que 

imaginam o mundo.” (Flusser, 1983). A partir daqui, em mesa redonda com os 
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alunos, foi pedido que estes olhassem para as imagens e que pensassem o que 

elas poderiam ser, pensando sobre o processo de conceção das mesmas 

potencializando um pensamento mais abstrato sobre estas. 

 
Figura 4 Imagens apresentadas aos alunos do 1DG durante a apresentação da proposta 3 do módulo 3— Imagem 

 
Foi-lhe entregue uma folha com várias outras citações (anexo 7) que 

poderia despontar um interesse maior pela imagem em si. Com isto, quis que os 

alunos olhassem para as imagens de um modo mais abrangente, potenciando as 

possibilidades que poderiam seguir na execução da tarefa proposta.  
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 No fim da realização desta em ambas as turmas, foi promovida um 

encontro onde os alunos puderam discutir os seus resultados finais.  

 Já na proposta n.º 4 apresentada ao 2DG no módulo da tipografia, uma 

proposta de tipografia experimental, o objetivo era que os alunos extravasassem 

para além daquilo que era expectável. A partir da frase de Bringhurst: “Então a 

caneta foi substituída pelo teclado. E a pré-fabricação entrou nos lares. Agora as 

pessoas “escrevem” (como ainda dizem) pressionando teclas com seus dedos. 

Este toque pode ser gracioso ou desajeitado, violento ou gentil, ardente ou 

hesitante. O resultado, no entanto, será a mesma Times corpo 10, ou Helvetica, 

ou Courier, ou qualquer outra fonte que esteja instalada na máquina. Isso, claro, 

altera o processo de escrita, mas também altera a leitura. Para aqueles que não 

experimentam o ato real de fazer letras, a leitura não é psicofísica, é abstrata. A 

proliferação do computador pessoal tem levado muitas pessoas a aprender a 

digitar, mas, com a mudança da caneta para o teclado, o leitor tem se tornado 

cada vez mais um espectador.” (Robert Bringhurst, 2003). 

 O objetivo era fazer com que os alunos não realizassem as propostas com 

base no expectável, ou seja, num encontro harmónico entre a função e forma, 

mas de uma tensão entre ambas, para que as questões acerca do seu próprio 

trabalho acontecesse. Não questões relacionadas com a execução técnica, mas 

sobre a razão para a realização de tal trabalho que neste caso não seguia um 

guião detalhado.  

 As reações dos alunos às propostas não foram “capturadas”, porque, a 

meu ver, se transformam facilmente em discursos programados, por isso sigo 

agora para o que segundo a minha interpretação aconteceu. 

 Relativamente à proposta comum às duas turmas, senti que durante a 

discussão sobre as imagens e as suas possibilidades e definições, houve uma 

estranheza relativamente ao modo como a apresentação decorreu. Senti que os 

alunos esperavam que lhes mostrasse exemplos de conclusões possíveis da 

tarefa. A proposta estava estruturada do mesmo modo que a professora Raquel 
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faz, ou seja, com os objetivos, a descrição da proposta, o modelo de entrega o 

calendário e os critérios de avaliação. Por fim disponibilizamos também algumas 

imagens de possíveis respostas. A apresentação, contudo, pareceu desorientar 

os alunos, e penso que estes estariam mais confortáveis com os exemplos, por 

isso as várias dúvidas que a apresentação suscitou, mesmo que a proposta 

estivesse escrita, disponível e acessível para os alunos no dia anterior. O que 

demonstra que a apresentação é o primeiro momento em que a maioria dos 

alunos tem contato com a proposta e assim consigo entender o desnorteamento 

durante a minha apresentação. 

 Na proposta n.º 4, quis ter uma experiência diferente, ou seja, um modelo 

de apresentação diferente e aqui, embora a proposta fosse bastante livre para os 

alunos, porém exatamente com a mesma estrutura da anterior, condicionei-me 

bastante. Segui o que os alunos normalmente recebem das apresentações. 

Discuti a proposta e no final mostrei vários exemplos. Aqui percebi no momento 

de término da apresentação que os alunos não mostram grandes dúvidas, 

partindo de imediato para a experimentação ou mesmo para a conclusão da 

tarefa com base numa ideia inicial, não chegando sequer a experimentar várias 

possibilidades que era o proposto.  

 Sobre os resultados não irei falar, porque apesar destes terem sempre 

peso na avaliação e serem pedidos por isso mesmo, para mim estes não foram o 

mais importante. A relação com as turmas ao longo das propostas e o 

acompanhamento foi sempre o melhor da minha experiência de estágio, 

principalmente os momentos em que os alunos, por instantes, abandonavam a 

ideia da “receita” e discutiam o que o trabalho poderia ser.  

 A minha postura foi sempre a de “eu não sou a técnica de serviço” e com 

esta frase os alunos iam percebendo que para estas questões eu não lhes era 

útil. Por isso as questões relacionadas com a imaginação, sobre as possibilidades 

do trabalho, sobre eles mesmos eram a principal razão pela qual me solicitavam. 

O que por um lado fragilizou a minha posição enquanto professora dentro dos 
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moldes tradicionais e por outro possibilitou-me um vislumbre de uma professora 

possível, visto que as questões técnicas não me interessavam nem interessam, 

quando estas seguem modelos expectáveis. 

 

A Cooperação 
 

O essencial da cooperação, prende-se constantemente numa partilha de 

conhecimentos seja da teoria como da prática. Claramente se colocaria a 

colaboração de um ponto de partida neutro, por questões práticas, no entanto, o 

contexto possibilitou outra intenção. Primeiro, porque se este é um local 

privilegiado, então não temos algumas das obrigações burocráticas de a justificar 

para a colocar bem vista no orçamento que se poderia gastar com duas 

professoras a lecionar em simultâneo numa turma e aqui esta é já uma vantagem. 

Outro ponto é o facto destas duas estagiárias terem formações diferentes, uma 

artista plástica, outra designer e portanto, as abordagens às didáticas 

organizadas, provocariam sempre discussão, porque as motivações de uma não 

movem a outra, porque o estágio tem o objetivo de nos colocar em contacto com 

a realidade profissional de um professor e não de nos colocar constantemente 

nesse papel, o que, de facto, nos dá o privilégio de observar de fora, com um 

certo distanciamento do próprio ato de lecionar. Vantagem que ainda é mais 

interessante quando estes momentos envolvem duas estagiárias que, na prática 

se vão aproximando e distanciando-se do papel, consoante as intervenções 

momentâneas, de uma ou de outra, durante a didática e não só, ou ainda da 

professora cooperante.  

Outra benefício de se ter uma colega durante o estágio é também a 

constante discussão das nossas ações, a partilha das questões que nos vão 

aparecendo durante a prática, o que para um futuro do MEAV, ou qualquer 

formação para professores, poderia ser uma constante, porque de fato este 

espaço do estagiário pode muitas vezes aproximar-se demasiado do papel do 
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professor, não permitindo um distanciamento da prática no momento da mesma, 

que desloque de tal modo o estagiário que este se distancia do seu papel de 

ainda estudante de mestrado, capaz de escrever com clareza a realidade do seu 

estágio, visto que também o tempo não é favorável a esse distanciamento. 

Por fim, o espaço que é criado, quando uma e outra podem negociar os 

pontos de interesse da sua prática e adaptá-la à turma e à dinâmica de ambas, 

enriquecendo a aprendizagem de uma ou de outra, garantindo, no entanto, o 

acesso às ferramentas essenciais da aprendizagem aos alunos envolvidos no 

estágio. 
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Considerações finais 
 

(…) “we are literally no farther advanced than we were in the darkest days 

of behaviorism (though we are, no doubt, in some beneficent respects more 

disillusioned).” (Fodor, 1983, p.129) 

 

Imaginemos que somos escravos, imaginemos que como os prisioneiros de 

Platão estamos isolados, não do mundo, mas com significados diferentes com 

base numa nova linguagem que o define. Este agora tido com “natural”. 

Imaginemos um escravo que não sabe que o é, muito pelo contrário, o mundo é-

lhe mostrado como seu, através da rede. A liberdade é difundida nela como se 

fosse um dado adquirido, ocultando a fragilidade da mesma. A educação é um 

dos primeiros lugares de clausura, agora não mais física, mas auto programada 

pelos seus “seguidores”. Vivemos em tempo deles, que igual às ovelhas do seu 

pastor, seguem os seus “ídolos” em busca do lucro sem fim. Embora possíveis 

fugitivos, estes escravos não vêem mais na sua autonomia a liberdade e 

adaptam-se novamente à prisão das massas, novamente enclausurado, sente-se 

seguros pelas paredes de acumulação de que são proprietários. 

Embora seja constantemente visível não só na escola, mas na sociedade 

em geral, a programação agora mais sofisticada do indivíduo avança repudiando 

a história do mesmo método. O escravo não se vê mais como tal. Ele olha para si 

sempre como em processo de libertação, que nunca mais chega. 

A escola aparece nesta narrativa como o “academia de programação”. 

Lugar onde o sujeito literalmente se sujeita à disciplina do trabalho. É na escola 

que o indivíduo julga que se encontra ou se encontrar com o trabalho, ou que 

descobre a sua identidade quando se insere dentro de uma área que o levará a 

uma determinada carreira profissional. A personalidade define-se pela profissão 

para a qual se propõe a estudar e pela maneira como trabalha e comporta na 

simulação da vida laboral. Como Ordine define:  



 74 

“(...) as instituições de ensino foram transformadas em empresas. Nada 

contra, se a lógica empresarial se limitasse a eliminar o desperdício e 

colocar sob suspeita a gestão irresponsável dos orçamentos público. Mas, 

no cerne dessa nova concepção, a tarefa ideal dos diretores e reitores 

parece ser especialmente a de produzir diplomados e titulados para inseri-

los no mundo do mercado. Despido de suas habituais vestes de docentes e 

obrigados a usar as de gestores, eles são forçados a fechar o balanço das 

despesas na tentativa de tornar competitivas as empresas que 

administram.” (Ordine, 2016, n.p.) 

 

Na sociedade do trabalho, este, ocupa todo o tempo, sendo que o “tempo 

livre de trabalho” é assim tempo de “manutenção passiva, em que cada um 

recupera do trabalho para poder tornar a trabalhar com as forças novamente 

renovadas”. (Byung-Chul Han, 2016, p117) 

 Pretende-se que o sujeito caia no círculo vicioso do trabalho, que se 

distancie da “vita comtemplativa”, e cada vez mais se aproxime da “vita activa”. A 

capacidade de “demorar” ou de pensar, poderá ser apenas desenvolvida por uma 

elite que dominará os sujeitos ativos. Neste processo, no entanto, todos podem 

cair no círculo.  

Como inicialmente referi, este texto é o espaço de liberdade que encontro 

para expor tudo o que ao longo do estágio e não só, me foi inquietando, sem 

condicionar a minha prática, limitando-a apenas à minha lente. De fato, este é 

também a procura por uma prática futura, visto que a prática atual não existe. É 

um possível olhar sobre o ensino, sobre com o que me irei deparar ao longo de 

uma prática futura e também como olharei para ela. Possivelmente esta visão irá 

e bem, alterar-se ao longo do tempo ou em momentos específicos em que várias 

outras condicionantes o provocarem. 

Este é um olhar que procura não criar expectativas sobre o ensino atual, 

pois defendo que este encontra-se sobre alicerces demasiados frágeis, mutáveis 
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consoantes tendências temporais externas e não consoante particularidade 

momentâneas internas. Existe, portanto, a consciência da instabilidade a que 

estamos sujeitos, basta olhá-la de outra maneira, que, a meu ver, possibilita uma 

adaptabilidade à realidade atual, contra a estagnação, ou ao encerramento em 

determinadas categorias ultrapassadas que procuram limitar, para uma possível 

experiência entre a liberdade e o conforto. Que definições de liberdade se estão a 

formar? Que conforto está agora a ser privilegiado?  

Tanto a liberdade como o conforto estarão agora limitados à potência do 

trabalho. O ter que agora se funde com o ser.  

 

No meu primeiro ano no curso de Artes Plásticas da Faculdade de Belas 

Artes do Porto, lembro-me que na unidade curricular de Desenho tínhamos um 

exercício de desenhar objetos a partir do espaço vazio. Com isto era pedido que 

observássemos o conjunto de objetos a partir do vazio que se transformava em 

desenho e tornava visível a realidade bidimensional dos objetos visualizados. 

Este espaço outrora de pouca importância mostrava-se crucial no desenho, pois 

sem espaço vazio que os contivesse os objetos não teriam lugar para existir. Este 

relatório é uma espécie de desenho do vazio, do fosso entre o real palpável e o 

real invisível que coabitam a mesma narrativa e que a justificam. 

Por fim, gostaria de felicitar o leitor por ter chegado até ao fim desta leitura, 

e espero não ter desiludido fase à transmissão do aborrecimento profundo que a 

educação tem vindo a colocar nos alunos, professores, 

estagiários/estudantes/pseudoprofessores e todos aqueles que fazem parte desta 

“comunidade”. Com isto não quero caracterizar o aborrecimento como 

desmotivador para uma prática futura, mas um sentimento necessário para a 

perceção do que me interessa mudar na minha identidade enquanto professora 

de artes visuais, pois o aborrecimento é um dos principais sinais da estagnação e 

o ensino não pode ser lugar de paralisação do conhecimento. 
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  Que a elucidação fase às regras, padrões, imposições, possam agora dar 

espaço à transgressão para a metamorfose, não mais do homem em máquina, 

mas novamente da máquina em homem. Que este, embora capturado, esteja 

consciente da localização dos limites da “jaula”.   
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“«Ah», disse o rato, «cada dia que passa, o mundo vai ficando mais estreito. No 
princípio, era tão vasto que eu tinha medo, continuei a correr e fiquei contente por 
finalmente ver, lá longe, muros à direita e à esquerda, mas estes extensos muros 
aproximam-se tão rapidamente um do outro que eu me vejo confinado já ao último 
compartimento, e ali, ao canto, está a ratoeira para onde corro.» 
 
«Só tens de mudar de direção», disse o gato e devorou-o.” (Kafka, 2016, p.137) 
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Anexo 1 – Exercício dado à turma do 2DG da proposta 1 do módulo 11 - 
Tipografia 

 

Grupo:
Turma:

2.º ano curso de Design Grá!co
2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Tipo de Letra | Baskerville

Proposta de trabalho n.º1
Anatomia de um tipo de letra

Os Tipos da Baskerville foram criados por John Baskerville, um tipógrafo 
e impressor de Inglaterra no séc. XXVIII, em Birmingham, em 1752. 
A família Baskerville é classi!cada como “de transição”, ou seja, está 
estilisticamente entre o oldstyle e o design moderno. Devido à sua alta 
legibilidade, a Baskerville tornou-se um tipo de letra padrão para textos 
longos, especialmente em paginação para livros, mas também com 
propósitos display (dimensões maiores, como, por exemplo, títulos).
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2.º ano curso de Design Grá!co
2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º1
Anatomia de um tipo de letra

Glossário

Altura X

A altura-x é o termo aplicado à distância entre 
a linha de base e a linha média de caracteres
não ascendentes e também de letras minúsculas.

Pescoço (Ligação)

A parte que junta os dois bojos do g com dois andares.

Espinha

Traço curvo como o da letra S.

Barriga

O traço curvo que circunda o olho da letra. 
As partes redondas de letras como B, D, P, R 
ou a parte superior do g.

Ombro

Curvatura das hastes que culminam em arcos ou em 
outras hastes como nas letras m, n e h.

Ascendente

O ascendente é a parte de uma letra que 
se estende acima da altura-x

Bojo (Espaço Oco/Olho)

A contraforma é o espaço vazio dentro dos traços 
de uma letra, e está rodeada por um bojo. 
A contraforma pode ser chamada de olho 
no caso da letra e.

Eixo (Vertical, Racionalista, neste caso)

Inclinação existente no eixo vertical de uma letra. 
Identi!cável onde um traço curvo muda de espessura. 
Mais visível nas letras o, c, e.

Cauda

O traço descendente de Q, K ou R. Os descendentes 
de g, j, p, q e y também podem ser chamados de cauda, 
assim como o laço do g.

Perna

O traço mais baixo inclinado em direção à linha de base 
de K, k e R

Pé

A parte da haste que repousa na linha de base.

Trave (Barra horizontal)

Traço horizontal que une duas hastes.

Linha de base

Linha que serve de apoio para as letras.

Linha descendentes

Linha, paralela à linha de base, onde a maior 
descendente alcança.

Terminal

Pequeno acabamento diferenciado acrescido ao !nal 
do traço de algumas letras.

Remate

Forma de conclusão da letra.

Orelha

Pequeno traço destaca do bojo superior do g minúsculo.

Espora

A pequena volta de algumas letras, como na base do t. 
Não chega a con!gurar-se como serifa já que algumas 
fontes não serifadas costumam apresentar essa 
estrutura, como na letra a.

Descendente

O descendente é a parte de uma letra que se estende 
abaixo da linha de base.

Haste

Traço vertical ou diagonal de algumas letras.

Linha ascendentes

Linha, paralela à linha de base, onde a maior 
ascendente alcança. Pode ou não coincidir com 
a linha da caixa-alta.

Serifa

Pequeno traço acrescido ao !nal das hastes, traves 
ou barras de uma letra que !naliza o desenho da letra..

Vértice

Ângulo formado na parte inferior de uma letra onde 
o traço da esquerda e o da direita se encontram, 
como no V.
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Anexo 2 – Proposta de trabalho n.º 1, módulo 11 tipografia – 2DG 

 

2.º ano curso de Design Grá!co
2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º1
Anatomia de um tipo de letra

1 valor (5% da Notal Final)

Objectivos:

- conhecer as principais características formais da letra;
- identi!car tipologias ao nível da tipogra!a;
- construir a anatomia de uma letra.

Proposta

A partir do material fornecido, em grupos de quatro elementos, os alunos deverão construir a anatomia 
do tipo de letra, tendo em conta o glossário fornecido no verso do exercício. Poderão ainda recorrer
à pesquisa nos conteúdos fornecidos ou através de pesquisa individual (internet e livros).

No !nal, os resultados são apresentados à turma e o exercício completado por todos. 

Recursos Web

https://clubedodesign.com/2015/tipogra!a-basica-5-a-anatomia-dos-tipos/
https://typedecon.com/blogs/type-glossary
https://www.rafaelho"mann.com/aula/arquivos/tipogra!a/conteudo_04_anatomia_classi!cacao_familias.pdf
https://designecomunicacaoblog.wordpress.com/2016/04/06/a-anatomia-da-tipogra!a/

Vídeos

https://vimeo.com/65353988

Bibliogra!a

Kane, John; Manual de Tipogra!a, Editorial Gustavo Gili, 2005. 
(https://pdfslide.net/documents/manual-de-tipogra!a-john-kane.html)

linha de base

altura x

altura caixa alta

linha ascendente

linha descendente

Trabalho de análise da anatomia do tipo de letra Garamond
e cartaz !nal de Hugo Moreira, 2015/16
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2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º1
Material



 90 

 
 

2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º1
Material
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Anexo 3 - Proposta de trabalho n.º 2, módulo 11 tipografia – 2DG 

 

2.º ano curso de Design Grá!co
2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Cartaz Tipográ!co

2 valores (10% da Notal Final)

Objectivos:

- conhecer as principais características formais da letra;
- identi!car tipologias ao nível da tipogra!a;
- experimentar soluções originais na criação da composição a partir de formas tipográ!cas;
- construir a anatomia de uma letra;
- questionar da sua e!cácia e e!ciência;
- resolução de um problema de composição;

Proposta (2 aulas)

Aula 1: Os alunos terão que escolher uma família tipográ!ca a partir da selecção de famílias apresentadas.
Propõe-se a criação de um cartaz, tamanho A3, usando livremente meios digitais e não-digitais.
Deve incluir o nome do tipógrafo, ano e outras características que façam do tipo de letra uma letra 
reconhecível e única. Propõe-se a construção de uma série de estudos e composições tipográ!cas em que, 
ao nível visual, elas tentem comunicar conceitos visuais como por exemplo: Equilíbrio / Desiquilíbrio; 
Simetria /Assimetria; Ritmo; Repetição / Padrão; Cheio / Vazio; Contraste; Ênfase; Dinâmica. 
Deverá incluir todo o abecedário e os números.

Aula 2: Deverá ser pensada a adaptação do trabalho feito para o cartaz a um formato digital da rede social 
instagram (publicação/story), a partir de um template cedido ao aluno. Este deve preparar o exercício 
compreendendo a diferença de comportamentos entre a produção de uma peça para impressão/digital 
e a diferença de comportamento em diferentes dimensões/suportes. 
O propósito será fazer uma conta instagram do curso e criar a hashtag #27daytypographychallenge 
utilizando as peças resultantes.

Todo o trabalho que investigou e produziu deverá ser entregue em dossier digital em PDF com 
o processo de trabalho (documentos consultados, autores, sites, livros, desenhos, estudos, ideias 
visuais/ conceptuais, diferentes fases do trabalho, trabalho !nal e memória descritiva) e impressão 
ou execução das maquetas. 

Apresentação à turma: 13 de janeiro.

Recursos Web

https://www.theguardian.com/ theobserver/gallery/2013/sep/14/the- 10-best-fonts
https://www.instagram.com/p/B3myxVmA5Pb/
https://fontsinuse.com/
https://processtypefoundry.com/fonts/
https://fontpair.co
https://fonts.google.com
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2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Material

Vídeos

https://vimeo.com/65353988
https://www.youtube.com/watch?v=QrNi9FmdlxY
https://youtu.be/GUCcObwIsOs

Filmes

"Helvetica, o !lme"; Gary Hustwit.

Bibliogra!a

Kane, John; Manual de Tipogra!a, Editorial Gustavo Gili, 2005. 
(https://pdfslide.net/documents/manual-de-tipogra!a-john-kane.html)
Lupton, Ellen; Thinking with Type, Princeton Architectural Press, 2004
Jardí, Enric; 22 things you should never do with typefaces/22 tips on typography, 2007

Outros

https://www.fael.pt/
Instagram @fontpair

Type specimen poster (Futura) — Sherry Zhao
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2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Material
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2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Material
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Proposta de trabalho nº 1
W
illiam

Processo de trabalho do cartaz do tipo de letra Caslon
de Cláudia Santos, 2016/2017

2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Material
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2.º ano curso de Design Grá!co | 2019/2020
Módulo 11 | Tipogra!a

Proposta de trabalho n.º2
Material

Exem
plos R

edes Sociais —
 “Form

ato Instagram
” Post e Story.

Exem
plos C

artazes Tipográ!cos
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Anexo 4 - Proposta de trabalho n.º 3, módulo 11 tipografia – 2DG 

 

2.º ano | Design Gráfico
Módulo 11 | Tipografia
Prop. 3 Luta tipo
4 valores - 20% nota final do módulo

´

Sobre a “imagem técnica”:

“Trata-se de imagem produzida por aparelhos. Aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto 
científico aplicado. Imagens técnicas são, portanto, produtos indiretos de textos (…) as imagens técnicas imaginam 
textos que concebem imagens que imaginam o mundo.” (Flusser, 1983)

Objetivos:

-Captura fotográfica (enquadramento/composição fotográfica);
-Saber manipular e integrar as imagens conforme os suportes pretendidos;
-Desenvolvimento de competências de impressão e acabamentos;
-Desenvolver competências em paginação;
-Saber manipular e integrar as imagens conforme os suportes pretendidos;
-Mobilizar conhecimentos digitais e não-digitais relativos à construção das imagens;
-Enquadramento conceptual do trabalho através da discussão.

Proposta:

Para cada aluno será sorteada uma letra do abecedário. Cada um terá que procurar pelas ruas à volta da escola, 
de um modo concreto ou abstrato por essa mesma letra. Ou seja, cada aluno terá que procurar pela sua letra, de 
modo a conseguir selecionar duas imagens que irá trabalhar digitalmente, para a criação de um livro comum com o 
1.º DG. Os alunos terão ainda que criar uma imagem, recorrendo a meios não-digitais, com a letra que lhes foi 
atribuída. Neste último ponto os alunos poderão recorrer a várias técnicas, como a pintura, a colagem, etc.

Entrega:

Do primeiro exercício os alunos deverão exportar as 2 imagens (quadrado) em formato PNG.

Todo o trabalho investigado e produzido deverá ser entregue em dossier digital em PDF com o processo de trabalho 
(documentos consultados, autores, sites, livros, desenhos, estudos, ideias visuais/conceptuais, diferentes fases do 
trabalho, trabalho final e memória descritiva).

Calendário:

Aula 1_14 Janeiro - Apresentação/Passeio tipográfico
Aula 2_17 Janeiro - Realização do exercício tratamento/montagem
Aula 3_20 Janeiro - Realização do exercício tratamento/montagem

Aula Extra_21 Janeiro - Encontro com o 1.º DG / Apresentações individuais

Critérios de avaliação:

-trabalho de pesquisa: 4 valores
-experimentação não digital: 4 valores
-escolhas e adequação ao conceito: 4 valores
-criatividade/originalidade: 4 valores
-apresentação à turma: 2 valores
-dossier PDF e maqueta impressa: 2 valores

Concreto Abstrato

1DG

2DG

Imagem experimental



 98 

 
 

Abba Richman
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Anexo 5 - Proposta de trabalho n.º 4, módulo 11 tipografia – 2DG 

 
 

“Então a caneta foi substituída pelo teclado. E a pré- fabricação entrou nos lares. Agora as pessoas “escrevem” (como 
ainda dizem) pressionando teclas com seus dedos. Este toque pode ser gracioso ou desajeitado, violento ou gentil, 
ardente ou hesitante. O resultado, no entanto, será a mesma Times corpo 10, ou Helvetica, ou Courier, ou qualquer 
outra fonte que esteja instalada na máquina. Isso, claro, altera o processo de escrita, mas também altera a leitura. Para 
aqueles que não experimentam o ato real de fazer letras, a leitura não é psicofísica, é abstrata. A proliferação do 
computador pessoal tem levado muitas pessoas a aprender a digitar, mas, com a mudança da caneta para o teclado, o 
leitor tem se tornado cada vez mais um espectador.” (Robert Bringhurst, 2003)

Objectivos:

-experimentar nova formas de construção de um abecedário e de desenho de letra;
-criar um abecedário com um conceito associado;
-experimentar soluções originais na criação de suportes gráficos a partir de formas tipográficas;
-adequar a forma a um conteúdo/conceito;
-questionar o conceito;
-resolução de um problema de composição

Proposta:

Os alunos deverão criar a partir de um conceito, um objecto gráfico onde a tipografia assuma papel de destaque.  
Para a entrega os alunos deverão ter o objecto e um dossier com fotografias do processo. Para além da descrição do 
projecto os alunos deverão ter uma reflexão crítica sobre o trabalho, que vá desde o conceito até à materialização do 
mesmo.

Calendário:

Aula 1_20 Janeiro - Apresentação da proposta 
Aula 2_21 Janeiro - Realização do exercício / Encontro com 1.º DG
Aula 3_24 Janeiro - Realização do exercício/Entrega
Aula 4_27 Janeiro - Apresentações individuais

Critérios de avaliação:

-trabalho de pesquisa: 4 valores
-experimentação não digital: 4 valores
-escolhas e adequação ao conceito: 4 valores
-originalidade/criatividade: 4 valores
-apresentação à turma: 2 valores
-dossier PDF e objecto: 2 valores

2.º ano | Design Gráfico
Módulo 11 | Tipografia
Prop. 4 Tipografia experimental
5 valores - 25% nota final do módulo

Samuel Carter Mensah, 2009 Kate Moross, “Don’t Panic”, 2007 Morag Myerscough, “The Movement 
Cafe”, 2012

“Slaughterhouse Five: Type and 
Form”, 2008-2009
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29 Rooms x Kate Moross, “SHOW YOUR PRIDE#”

Stefan Sagmeister, parte do projecto “Beauty”, 2019-2020
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 Capa da revista anual: ”Best & Worst States for Business”, Peters Design Company, 2015

Timothy Goodman, “Build kindness not walls”, 2016 
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Timothy Goodman, “Quotes on Shit”
https://www.tgoodman.com/project/Quotes-on-Shit 
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Craig Ward, “Pegan”, 2012-2013
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Craig Ward, “You blow me away”, 2012-2013

Craig Ward, “Dirt”, for Variety Magazine Craig Ward, “Costing”
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Anexo 6 - Proposta de trabalho n.º 3, módulo 3 Imagem – 1DG 

 

1.º ano | Design Gráfico
Módulo 3 | Imagem
Prop. 3 Luta tipo
6 valores - 30% nota final do módulo

´

Sobre a “imagem técnica”:

“Trata-se de imagem produzida por aparelhos. Aparelhos são produtos da técnica que, por sua vez, é texto 
científico aplicado. Imagens técnicas são, portanto, produtos indiretos de textos (…) as imagens técnicas imaginam 
textos que concebem imagens que imaginam o mundo.” (Flusser, 1983)

Objetivos:

-Captura fotográfica (enquadramento/composição fotográfica);
-Saber manipular e integrar as imagens conforme os suportes pretendidos;
-Desenvolvimento de competências de impressão e acabamentos;
-Desenvolver competências em paginação;
-Saber manipular e integrar as imagens conforme os suportes pretendidos;
-Mobilizar conhecimentos digitais e não-digitais relativos à construção das imagens;
-Enquadramento conceptual do trabalho através da discussão.

Proposta:

Para cada aluno será sorteada uma letra do abecedário. Cada um terá que procurar pelas ruas à volta da escola, 
de um modo concreto ou abstrato por essa mesma letra. Ou seja, cada aluno terá que procurar pela sua letra, de 
modo a conseguir selecionar duas imagens que irá trabalhar digitalmente, para a criação de um livro comum com o 
2.º DG. Os alunos terão ainda que criar uma imagem, recorrendo a meios não-digitais, com a letra que lhes foi 
atribuída. Neste último ponto os alunos poderão recorrer a várias técnicas, como a pintura, a colagem, etc.

Entrega:

Os alunos deverão entregar 2 imagens, exportadas, 1 em formato TIFF (em CMYK) e 1 em formato PNG (em RGB) do 
primeiro exercício. 
Todo o trabalho investigado e produzido deverá ser entregue em dossier digital em PDF com o processo de trabalho 
(documentos consultados, autores, sites, livros, desenhos, estudos, ideias visuais/conceptuais, diferentes fases do 
trabalho, trabalho final e memória descritiva).

Calendário:

Aula 1_07 Janeiro - Apresentação da proposta/Passeio tipográfico
Aula 2_10 Janeiro - Passeio tipográfico/Realização do exercício (tratamento/montagem)
Aula 3_14 Janeiro - Realização do exercício tratamento/montagem)
Aula 4_17 Janeiro - Realização do exercício tratamento/montagem)/Entrega
Aula 5_21 Janeiro - Encontro com o 2.º DG / Apresentações individuais
Aula 6_24 Janeiro - Continuação das apresentações individuais

Critérios de avaliação:

-trabalho de pesquisa: 4 valores
-experimentação não digital: 4 valores
-escolhas e adequação ao conceito: 4 valores
-criatividade/originalidade: 4 valores
-apresentação à turma: 2 valores
-dossier PDF e maqueta impressa: 2 valores

Concreto Abstrato

1DG

2DG

Imagem experimental



 106 

 
 

Abba Richman
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Anexo 7 – Folha disponibilizada aos alunos do 1DG para a discussão acerca da 
proposta n. º3 do módulo 3 Imagem 
 
 

  
 
 

 
 
1.º ano | Design Gráfico 
Módulo 3 | Imagem 
Discussão 
 
A Imagem tradicional e a Imagem técnica 
 
Imagem tradicional - imagem gerada pelo gesto humano – representação daquilo que vemos através de símbolos 
imaginados 
Imagem técnica - imagem gerada por um aparelho 
 
“A imagem tradicional é produzida por gesto que abstrai a profundidade da circunstância, isto é, por gesto que vai do 
concreto ao abstrato. A tecno-imagem é produzida por gesto que reagrupa pontos para formarem superfícies, isto é, por 
gesto que vai do abstrato ao concreto. E como o gesto produtor confere significado à imagem, o modelo surge que o 
significado das imagens tradicionais é o oposto do significado das tecno-imagens.” (p.19) 
 
“Imagens técnicas enganam o olho para que o olho não perceba s intervalos. São trompe l’oeil1.” (p.29)   
 
“O homem é ente que, desde que estendeu a sua mão contra o mundo, procura preservar as informações herdadas e 
adquiridas, e ainda criar informações novas. Esta é a sua resposta à “morte térmica”, ou, mais exatamente, à morte. 
“Informar!” é a resposta que o homem lança contra a morte. Pois é de tal busca da imortalidade que nasceram, entre 
outras coisas, os aparelhos produtores de imagens. O propósito dos aparelhos é o de criar, preservar e transmitir 
informações. Neste sentido, as imagens técnicas são represas de informação a serviço da nossa imortalidade.” (p.26) 
 
 
“O fotografo profissional parece levar o seu aparelho a fazer imagens segundo a intenção deliberada para a qual o 
fotógrafo se decidiu. Análise mais atenta do processo fotográfico revelará, no entanto, que o gesto do fotógrafo se 
desenvolve por assim dizer no “interior” do programa do seu aparelho. Pode fotografar apenas imagens que constam do 
programa do seu aparelho. Por certo, o aparelho faz o que o fotógrafo quer que faça, mas o fotógrafo pode apenas 
querer o que o aparelho pode fazer. De maneira que não apenas o gesto mas a própria intensão do fotógrafo são 
programados. Todas as imagens que o fotógrafo produz são, em tese, futuráveis para quem calculou o programa do 
aparelho. São imagens “prováveis”. (p.28) 
 
Quem é o autor destas imagens? 
 
 
“As imagens técnicas significam (apontam) programas calculados, e as imagens tradicionais significam (apontam) cenas. 
Decifrar imagens técnicas implica revelar o programa do qual e contra o qual surgiram. Decifrar imagens tradicionais 
implica revelar a visão do produtor, sua “ideologia”.” (p.29) 
 
Mas para se decifrar imagens técnicas também não se terá que conhecer a visão do seu produtor? – “A luta entre os 
programas mostra a intenção produtora humana.” (p.29) 
 
 
Qual é a problemática aqui?  
 
“A receção das imagens técnicas exige de nós consciência que resista ao fascínio mágico que delas emana e ao 
comportamento mágico-ritual que provocam” (p.29) 

 
1 trompe l’oeil - técnica que se mune de truques de perspetiva para criar uma ilusão ótica que faz com que a bidimensionalidade aparente a 
tridimensionalidade. 
 
Flusser, Vilém. O universo das imagens técnicas: Elogio da superficialidade. São Paulo: Annablume, 2008 
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Anexo 8 – Horário da turma do 1DG 

  

HORÁRIO DE TURMA

Curso: Técnico de Design Gráfico Turma: 1 - DG1 [19/20]

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira SábadoSalaSalaSala Sala Sala Sala
Temp. Letivos

Início Termo

Ano Letivo

2019 / 2020

Escola Artística e Profissional Árvore

M
an

hã

S52 8:30  9:00
(M.R.M.) (M.A.M.)

DG OE

EF S52 S35 9:00  9:30
(P.A.M.) (M.R.M.) (R.A.T.) (M.A.M.)

EDFIS DG MAT OE

S24 EF S52 S35 9:30 10:00
(M.A.M.) (P.A.M.) (M.R.M.) (R.A.T.) (M.A.M.)

INT EDFIS DG MAT A_OE

S24 EF S52 S3510:00 10:30
(M.A.M.) (P.A.M.) (M.R.M.) (R.A.T.) (M.A.M.)

INT EDFIS DG MAT A_OE

S24 EF S52 S3510:30 11:00
(M.A.M.) (P.A.M.) (M.R.M.) (I.M.T.)

INT EDFIS DG PORT

S52 S3511:00 11:30
(S.R.L.) (I.M.T.)

OFGRA PORT

S61 S11 S31 S52 S3511:30 12:00
(A.L.C.) (M.L.C.) (M.J.A.) (S.R.L.) (I.M.T.)

ING TIC DESCOMVIS OFGRA PORT

S61 S11 S31 S5212:00 12:30
(A.L.C.) (M.L.C.) (M.J.A.) (S.R.L.)

ING TIC DESCOMVIS OFGRA

S61 S11 S31 S52 S2412:30 13:00
(A.L.C.) (M.L.C.) (M.J.A.) (S.R.L.) (M.A.M.)

ING TIC DESCOMVIS OFGRA INT

Ta
rd

e S31 S52 S2413:00 13:30
(M.J.A.) (S.R.L.) (M.A.M.)

DESCOMVIS OFGRA INT

S31 S2413:30 14:00
(M.J.A.) (M.A.M.)

DESCOMVIS INT

S35 S2414:00 14:30
(I.M.T.) (R.A.T.)

PORT MAT

S35 S24 S2514:30 15:00
(I.M.T.) (R.A.T.) (A.L.C.)

PORT MAT ING

S35 S24 S25 S5215:00 15:30
(I.M.T.) (R.A.T.) (A.L.C.) (M.R.M.)

PORT MAT ING DG

S61 S25 S5215:30 16:00
(A.P.P.) (A.L.C.) (M.R.M.)

GEODES ING DG

S33 S52 S61 S25 S5216:00 16:30
(A.P.P.) (S.R.L.) (A.P.P.) (A.L.C.) (M.R.M.)

GEODES OFGRA GEODES ING DG

S33 S52 S6116:30 17:00
(A.P.P.) (S.R.L.) (A.P.P.)

GEODES OFGRA GEODES

S33 S52 S11 S5217:00 17:30
(A.P.P.) (S.R.L.) (M.L.C.) (M.R.M.)

GEODES OFGRA TIC DG

S52 S11 S5217:30 18:00
(S.R.L.) (M.L.C.) (M.R.M.)

OFGRA TIC DG

S52 S11 S5218:00 18:30
(S.R.L.) (M.L.C.) (M.R.M.)

OFGRA TIC DG

[CL10] Codevision E-Schooling Server em 21/09/2019 às 17:47Escola Artística e Profissional Árvore 1 de 2
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Anexo 9 – Horário da turma do 2DG 

  

HORÁRIO DE TURMA

Curso: Técnico de Design Gráfico Turma: 2 - DG2 [19/20]

2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira SábadoSalaSalaSala Sala Sala Sala
Temp. Letivos

Início Termo

Ano Letivo

2019 / 2020

Escola Artística e Profissional Árvore

M
an

hã

S52 S61 S61 S52 8:30  9:00
(S.R.L.) (Â.M.G.) (A.P.P.) (M.R.M.)

OFGRA HCA GEODES DG

S52 S61 S61 S33 S52 9:00  9:30
(S.R.L.) (Â.M.G.) (A.P.P.) (A.P.P.) (M.R.M.)

OFGRA HCA GEODES GEODES DG

S52 S61 S61 S33 S52 9:30 10:00
(S.R.L.) (Â.M.G.) (A.P.P.) (A.P.P.) (M.R.M.)

OFGRA HCA GEODES GEODES DG

S52 S33 S5210:00 10:30
(S.R.L.) (A.P.P.) (M.R.M.)

OFGRA GEODES DG

S52 S61 S6110:30 11:00
(S.R.L.) (I.M.C.) (A.C.M.)

OFGRA ING INT

S61 S61 S31 S2411:00 11:30
(I.M.C.) (A.C.M.) (M.J.A.) (E.C.S.)

ING INT DESCOMVIS PORT

S35 S61 S61 S31 S2411:30 12:00
(E.C.S.) (I.M.C.) (A.C.M.) (M.J.A.) (E.C.S.)

PORT ING INT DESCOMVIS PORT

S35 S31 S2412:00 12:30
(E.C.S.) (M.J.A.) (E.C.S.)

PORT DESCOMVIS PORT

S35 S3112:30 13:00
(E.C.S.) (M.J.A.)

PORT DESCOMVIS

Ta
rd

e S35 S52 S3113:00 13:30
(E.C.S.) (S.R.L.) (M.J.A.) (A.P.P.)

PORT OFGRA DESCOMVIS A_OE

S52 S5213:30 14:00
(M.R.M.) (S.R.L.) (A.P.P.)

DG OFGRA A_OE

S52 S52 S6114:00 14:30
(M.R.M.) (S.R.L.) (Â.M.G.)

DG OFGRA HCA

S52 S52 S52 SCA S6114:30 15:00
(M.R.M.) (M.R.M.) (S.R.L.) (I.M.C.) (Â.M.G.)

DG DG OFGRA ING HCA

S52 S52 S52 SCA S6115:00 15:30
(M.R.M.) (M.R.M.) (S.R.L.) (I.M.C.)

DG DG OFGRA ING OE/HCA
(A.P.P.)

(Â.M.G.)

S52 SCA15:30 16:00
(M.R.M.) (I.M.C.) (A.P.P.)

DG ING OE

S4116:00 16:30
(A.C.M.)

INT

S52 S41 EF16:30 17:00
(M.R.M.) (A.C.M.) (P.A.M.)

DG INT EDFIS

S52 S41 EF17:00 17:30
(M.R.M.) (A.C.M.) (P.A.M.)

DG INT EDFIS

S52 S41 EF17:30 18:00
(M.R.M.) (A.C.M.) (P.A.M.)

DG INT EDFIS

EF18:00 18:30
(P.A.M.)

EDFIS
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Anexo 10 – Planificação da turma do 1DG 
 
 

  

&GUKIP�)T½ƂEQ�
m1 {Introdução ao DG} 30h
m2 {A Cor} 30h
m3 {A Imagem} 30h
m4 {Identidade Visual} 30h
m5 {Paginação} 30h
Prova de Avaliação Final (PAF): 25h

ano letivo 2019 - 20 {1º ano}
curso de Design Gráfico

Janeiro Fevereiro Março

2º
 p

er
ío

do Abril

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

N
at

al

1º
 p

er
ío

do

Abril Maio Junho Julho

3º
 p

er
ío

do

m4 {Identidade Visual} 30h

m3 {A Imagem} m1 {Introdução ao DG} 30h m2 {A Cor} 30h

m3 {A Imagem} 30h

m5 {Paginação} 30h PAF

apresentação PAF:
entre 29 de Junho e 3 de 

Pá
sc

oa

Ca
rn

av
al

Recuperação 
módulos
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Anexo 11 – Planificação da turma do 2DG 
 

 

m 6  {Embalagem} 30h
m 7  {Ilustração} 30h
m 8  {Cartaz} 30h
m 9  {Ident. Corporativa} 30h

m10{Projecto Gráfico} 30h
m 11{Tipografia} 35h
PAF: 25h

ano letivo 2019 - 20 {2º ano}
curso de Design Gráfico

Setembro Outubro Novembro Dezembro 

N
at

al

1º
 p

er
ío

do

Abril Maio Junho Julho

3º
 p

er
ío

do

Janeiro Fevereiro Março

2º
 p

er
ío

do Abril

PAF
Recuperação 
módulos

Ca
rn

av
al

Pá
sc

oa

apresentação PAF:
entre 1e 15 de Junho

m8 {Cartaz} 

m6 {Embalagem} 

m9 {Ident. Corporativa} 

m7 {Ilustração} m11 {Tipografia} 

m10 {Projecto Gráfico} FCT (10 de fev. > 6 de mar.)

m8 {Cartaz} 

m7 {Ilustração} 

m10 


