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Resumo  
 

Como podem as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) servir novas 

práticas e experiências educativas? 

Este relatório inicia-se com esta pergunta que se desdobra na seguinte, como pode 

um dispositivo, proveniente das TIC, proporcionar um espaço de emancipação do 

aluno? 

A construção de uma plataforma educativa onde os alunos em vez de seus meros 

utilizadores são os seus agentes. Onde a sua construção é feita com os alunos e 

para os alunos.  

Com este contexto em mente, a estrutura da plataforma utilizada teve em 

consideração espaços privados e espaços comuns. Zonas de contacto juntamente 

com zonas pessoais privadas. Procurou-se construir ferramentas de 

desenvolvimento de aprendizagens que estão ligadas ao contexto vivenciado 

durante o Estágio realizado no Mestrado de Ensino de Artes Visuais. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação ao longo dos anos foram modificando 

hábitos e rotinas da sociedade. Encontramo-nos no que Mcluhan denominou de 

“Aldeia Global”. A humanidade caminha para a criação de um mundo cada vez mais 

conectado através dos diferentes media. Contudo, esses meios estão subjugados ao 

poder de quem os domina, controla, possuiu.  

A Internet veio abalar muitos desses poderes que se concentravam à volta de media 

específicos, possibilitando de novo uma voz do povo. Sofre, contudo, do problema 

da sua enormidade de conteúdos e informação e a cada década que passa, os 

novos grandes grupos económicos aprendem como implementar o seu poder e 

controlo neste “recente” meio.   

É no seio deste mundo de informação, contra-informação, de controlo de massas, 

opiniões, de verdades e falsas verdades, onde a plataforma foi entendida, 

apresentando-se como um espaço educativo potencial e de emancipação.  

Esta experiência educativa teve lugar na Árvore, Escola Artística e Profissional, mas 

não se encontra, por isso, fechada a este contexto específico. Pretende-se dar 

continuidade a este projeto enquanto pessoa que trás consigo três realidades que se 

convergem numa só, o ser artista-professor-investigador.  
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Abstract 

 

How can the Information and Communication Technologies (ICT) serve new 

practices and educational experiences? 

This report starts with this question that unfolds into this next one, how can a device, 

derived from the ICTs offer an emancipation space for the student? 

The construction of an educational platform where students are his agents instead of 

mere users. Where this said construction is done with the students and for the 

students.  

With this context in mind, the structure of the used platform took private spaces as 

well as common spaces into consideration. Contact zones as well as personal private 

zones. We tried to build learning improvement tools connected to the context 

experienced during the internship carried out under the Master's degree for 

Education in Visual Arts. 

Throughout the years, the Communication and Information Technologies have 

changed society's habits and routines. We now find ourselves in what Mcluhan 

named as "Global Village". Humanity is on it's on way to creating a world increasingly 

connected through the different media channels. However, those media channels are 

subjected to the power of whoever dominates, controls and holds them.  

Internet shook those same powers that concentrated themselves around specific 

media channels, giving back a voice to the people. It does however suffer from the 

problem of its own enormity of content and information, and the fact that at every 

passing decade, new big economic groups learn how to implement their power and 

control over this "recent" media channel.   

It is at the core of this world of information, counter-information, of control of masses, 

opinions, truths and untruths, that the platform was perceived, presenting itself as a 

potential educational and emancipation space.  

This educational experience was held at "Árvore, Escola Artística e Profissional", 

however it is not confined to this specific context. We intend to continue this project 

as someone who has inside himself three realities that converge into one, that of 

being an artist, a professor and an investigator. 
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Resumé 

 

Comment les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) peuvent-

elles servir de nouvelles pratiques et expériences éducatives? 

Ce rapport commence par cette question qui se déroule dans la suivante: comment 

un dispositif provenant des TIC peut-il offrir un espace pour l'émancipation de l'élève? 

La construction d'une plate-forme d'enseignement où les élèves plutôt que leurs 

simples utilisateurs sont leurs agents. Où sa construction se fait avec les étudiants et 

pour les étudiants. 

Avec ce contexte à l'esprit, la structure de la plate-forme utilisée prend en compte les 

espaces privés et les espaces communs. Des zones de contact et des zones 

personnelles et privées. On a essayé de construire des outils de développement de 

l'apprentissage qui sont liés à la situation vécue lors du stage réalisé  pour la Maîtrise 

de l'Enseignement des Arts Visuels. 

Les Technologies de l'Information et de la Communication ont changé au cours des 

années les habitudes et les routines de la société. On se trouve dans ce que 

McLuhan appelle «Global Village». L'humanité marche vers la création d’un monde 

de plus en plus connecté par les différents media. Cependant, ces moyens sont 

subjugués à la puissance de ceux qui les dominent, contrôlent, possèdent. 

L'Internet est venu beaucoup bouleverser ces puissances qui se concentraient 

autour des médias spécifiques permettant à nouveau la voix du peuple. Il souffre, 

cependant, du problème de l'ampleur de ses contenus et de son information et à 

chaque décennie, les nouveaux grands groupes économiques apprennent à mettre 

en œuvre leur pouvoir et leur contrôle sur ce «nouveau» moyen. 

Et dans ce monde d’information, de contre-information, de contrôle des masses, des 

opinions, des vérités et de fausses vérités, où la plate-forme a été comprise, se 

présentant comme un espace éducatif potentiel et d'émancipation. 

Cette expérience pédagogique a eu lieu dans Árvore, École Artistique et 

Professionnelle, mais n'est donc pas fermé dans ce contexte particulier. On a 

l'intention de poursuivre ce projet en tant que personne qui apporte en elle-même 

trois réalités qui convergent en un seule, le fait d’être artiste-enseignant-chercheur. 
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I - Introdução 

 

Este relatório apresenta-se como o testemunho de alguém que se procura encontrar, 

que se quer conhecer melhor e entender a sociedade em que se encontra inserido, 

sociedade que caminha para uma globalização. Alguém que começou a questionar o 

“mundo” que até então o rodeou desde cedo, o do ensino de artes visuais e, em 

particular, o mundo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). 

Esta pequena experiência aqui relatada, resultante duma implicação educativa no 

âmbito do estágio pedagógico realizado no Mestrado de Ensino de Artes Visuais, 

pretende, no máximo, demonstrar que as TIC podem servir para uma diferente 

abordagem na sala de aula, contribuindo para a formação de um espaço onde os 

alunos se tornam agentes educativos e a sua emancipação se torna possível. 

Como podem as TIC servir novas práticas e experiências educativas que 

possibilitem um espaço de emancipação dos alunos? 

O problema levou, como uma possível resposta ou procura dela, à criação de um 

dispositivo que proporcionasse um espaço de cariz relacional e comunicacional 

diferenciado. 

Esse espaço relacional e comunicacional, a que me referirei neste Relatório com 

mais atenção, é uma Plataforma Online, neste caso, educativa, complexa, que 

concentra em si mesma um conjunto de questões, que vão desde a sua conceção, 

crítica e gestão, até à sua utilização e desenvolvimento por parte dos alunos – os 

seus agentes. Essa Plataforma surge como um protótipo desenvolvido através do 

Drupal que é um gestor de conteúdos ou um CMS (Content Management System).  

A plataforma pode ser visitada no link: http://design.arvore.pt/plataforma/; os dados 

de acesso encontram-se em anexo1. Foram criadas duas formas de visita: como 

Aluno; como Professor; ambos os pontos de vista sobre a plataforma estão 

disponíveis. 

As problemáticas aqui abordadas estarão principalmente ligadas às relações de 

poder e suas estruturas hierárquicas onde este opera, que, por sua vez, são 

relações inerentes a este tipo de dispositivo. 

A estrutura deste relatório pretende levar o leitor a percorrer não só parte do meu 

percurso escolar enquanto aluno, como igualmente a experiência educativa 

                                                 
1 Consultar Anexo I. 

http://design.arvore.pt/plataforma/
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realizada durante o Estágio, incluindo uma contextualização e reflexão sobre como 

as TIC se inseriram/inserem na sociedade.  

Contando esta Introdução como primeiro capítulo, o relatório “inicia-se” no capítulo II. 

Este serve como uma contextualização pessoal em relação às TIC – “II – Percursus - 

A minha proximidade com as ICT&D”.  

Este capítulo inicial serve como uma apresentação pessoal e como um exemplo de 

um percurso escolar. Um percurso escolar, dentro de inúmeros outros, trilhado 

enquanto aluno que fui e sou. Fora desse percurso escolar, encontrei um lugar que 

me proporcionou outro tipo de vivências e aprendizagens: O Identidades-Movimento 

Intercultural que também mencionarei um pouco neste relatório. 

 

Desse percurso ficaram marcas, interesses, experiências boas e menos boas. Foi 

um percurso longo, marcante e que me direcionou para a realização deste Mestrado 

e que também permitiu a minha intrusão nestas temáticas. 

O capítulo subdivide-se em subcapítulos, os quais relatam a experiência educativa 

do Estágio realizado na Escola Árvore, Escola Artística e Profissional – “II.1 – O 

lugar de Estágio — Árvore, Escola Artística e Profissional”; “II.2 - Módulo 13- Edição 

Online”; “II.2.1 – Análise”. 

O primeiro subcapítulo permite obter uma conceção da experiência educativa na 

Escola servindo-se dos diários de Estágio como instrumento de ligação dessa 

experiência passada a este relatório. 

O segundo subcapítulo relata em específico, a minha intervenção realizada no 

“Módulo 13 – Edição Online”. Esta experiência serviu como ponto de partida do 

projeto, para fortalecer a relação pedagógica com a turma, de introdução ao 

software livre e de introdução de outras ferramentas web: o Drupal; para além das 

que já se encontravam programadas. 

Este capítulo termina com uma análise onde é feito um balanço sobre essa 

experiência educativa, quais os seus resultados e pontos proveitosos para o projeto. 

 

O terceiro capítulo intitulado “As Tecnologias de Informação e Comunicação na 

Sociedade” propõe uma análise aos media através de autores como Marchal 

Mcluhan, Noam Chomsky e Michael Foucault que alertam para o seu poder de 

controlo, poder político e poder económico. Reflexões tecidas a partir de Jean 

Baudrillard, Jacques Rancière e Walter Benjamin. 
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A utilização dos media tornou-se num hábito social natural e de dependência, com 

pouco questionamento por parte da maioria da sociedade, em que os emissores vão 

controlando, moldando e conduzindo as opiniões das massas, facilitando com isso o 

aparecimento de fenómenos como a alienação, o excesso de informação, o 

descrédito na Contra-Informação. Estes fenómenos fomentam-se à escala global. 

De seguida apresenta-se a Análise que recai sobre três dispositivos mediáticos: a 

Rádio; a Televisão; a Internet. Os dois primeiros servem como contextualização, 

como amostra da evolução e diferentes utilizações dos media, terminando na 

Internet: o medium no qual a plataforma foi implementada. 

Creio que dentro deste meio existam corredores de liberdade que nos permitam 

operar de forma a criar mecanismos que contrapõem as tendências dos mercados, 

contribuindo assim para uma resistência e uma alternativa.  

É neste terceiro capítulo que o cinema contaminará este relatório, pois do meu ponto 

de vista um filme pode servir como uma excelente referência. Se “uma imagem vale 

mais que mil palavras”, um filme contém vinte e quatro imagens por segundo... Não 

se pretende fazer uma análise exaustiva e profunda dos filmes, mas, de forma 

simples, pretende-se invocar certas partes que em si contenham a substância 

principal que se pode relacionar com o tema em questão e com a sua reflexão.  

 

O Quarto Capítulo introduz, de forma breve, a história dos media como extensões 

das escolas, como por exemplo a Tele-Escola, as plataformas de E-Learning. 

Subsequentemente - IV.1 - Desenho da Plataforma – Contextos – determina-se as 

razões que levaram à criação da plataforma e à escolha do Drupal em detrimento de 

outros CMS’s.  

No último subcapítulo - IV.2 - Estrutura da Plataforma - é analisado a sua estrutura 

interna; como estão organizados os tipos de conteúdos; quais os módulos de Drupal 

utilizados; As permissões dos utilizadores. Reúne-se assim toda a informação 

necessária para o capítulo seguinte, pois a forma como se estruturou a plataforma 

advém dos princípios acima referidos em conjugação com a participação dos alunos. 

 

O Capítulo Final - V- Experiência (análise) – Ensaio sobre um dispositivo – reflete 

sobre o dispositivo em si e a experiência educativa por ele proporcionada. Analisa os 

diversos porquês; o que correu menos bem; as possibilidades que abriu; os 

diferentes caminhos que podia ter seguido.  
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É o resultado da soma de todo um percurso e experiências obtidas até então. 

Este capítulo não se encerra em si mesmo, pois como indica o seu título, tratou-se 

de um ensaio. Mais ensaios são necessários para que a “peça” fique pronta. Talvez 

nunca esteja, o que torna todo este projeto num processo contínuo que se vai 

enriquecendo aos poucos e poucos sem se estagnar. 

 

Termino este Relatório com as Considerações Finais. Considerações essas que 

serão de um caráter aberto e que pretendem estabelecer de forma resumida os 

pontos essenciais aqui debatidos, formando assim uma base para uma posterior 

investigação.  
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II - Percursus - A minha proximidade com as ICT&D 

 

Tudo tem um começo e este relatório não foge à exceção. Existe uma história, um 

percurso em cada um de nós; a vida é um percurso e ao longo dela ocorrem 

imensas histórias que se desdobram em outras histórias e assim por diante. 

Este primeiro capítulo apresenta-se como uma espécie de pretexto e 

contexto, que possibilitará um melhor enquadramento desta experiência educativa 

de estágio. Selecionando uma parte do meu percursus, fundamentalmente escolar, 

mostro uma pequena parcela de mim que se interessa pelas TIC e se movimenta 

dentro desse campo operacional. 

Do ponto de vista pessoal, sempre tive contacto desde novo com estas tecnologias e 

o interesse foi crescendo ao longo do meu percurso formativo. Mas foi na faculdade 

que esse interesse se solidificou e se tornou mais consciente e maduro, facultando-

me um maior afastamento crítico diante das tecnologias que até então eram uma 

realidade muito próxima e natural, sem questionamento da minha parte em relação a 

elas. 

Esse background escolar que me acompanha, essa tatuagem na alma (referência ao 

texto “Almas Tatuadas, Aprendizagens sobre avaliação a partir da experiência de 

Miguel Ángel Santos Guerra”) remete em parte para as tecnologias de informação e 

comunicação.  

Recorrendo a essa analogia, o contacto que tive com as TIC durante o percurso 

escolar marcou-me e gerou interesses pessoais. As experiências ocorridas durante 

a Escola podem nos moldar, marcar, desviar, proporcionar descobertas por 

interesses até então desconhecidos. Existe um sem número de possibilidades que 

podem ocorrer durante a experiência Escolar. Voltando às “Almas tatuadas”, começo 

por mostrar um esboço da minha tatuagem com esta introdução mais pessoal. 

Concluí o Ensino Secundário na área Profissional de Comunicação Multimédia, no 

Colégio de Gaia. Um curso profissional gerido de forma muito diferente dos atuais.  

No curso obtive um primeiro contacto com uma plataforma educativa. O Professor 

Pedro Brito desenvolveu uma plataforma para a nossa turma na disciplina de 

Modelação 3D, no 12º ano. Fiquei como um “subgestor” da plataforma, como se 

fosse um delegado de turma virtual, o que fez com que a minha participação nela 

fosse mais ativa. Na altura foi uma experiência nova e produtiva, que mais tarde, já 
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na faculdade, me ajudou à compreensão do sistema Moodle2 e do Sigarra3, mesmo 

sendo este último já mais uma plataforma administrativa, tanto do ponto de vista 

técnico, como do utilizador.  

O verdadeiro despertar, aquele interesse que traz “o bichinho”, foi quando entrei 

para o 'movimento intercultural Identidades', do qual faço parte desde 2009. Este 

movimento e o grupo de pessoas que o integra rapidamente passou a representar 

quase uma segunda família. Senti-me bem, senti-me útil e a ajudar de uma forma 

livre e sem compromissos. A primeira vez que colaborei num projeto paralelamente 

com a Escola, e não senti que me tenha retirado tempo para o estudo, pelo contrário, 

aumentou a minha pessoa, mudou a maneira como via o mundo à minha volta 

continuando ainda a mudar. O Identidades foi um ponto de viragem importante na 

minha vida pessoal e profissional. 

A minha primeira experiência significativa no Identidades foi no verão de 2009 

durante um Workshop de Web onde o Professor Tiago Assis explicava ao grupo 

oriundo da Escola Nacional de Artes Visuais, de Moçambique, como configurar e 

trabalhar com o Joomla. O Joomla é um CMS muito parecido com o Drupal. A minha 

entrada foi como participante desse workshop e no final sai como uma espécie de 

colaborador permanente, devido às minhas facilidades com os meios informáticos. 

Do Workshop surgiu a necessidade de criar então uma Plataforma de 

relacionamento, com o fim de se estabelecer uma rede de ligação entre os que 

pertencem ao Identidades. Reunir num só espaço, neste caso virtual, as 

comunidades de Portugal, Cabo-Verde, Brasil (Conceição das Crioulas) e 

Moçambique. 

Dessa experiência surgiram diferentes problemas à medida que se ia avançando 

nos projetos. De origem variada, esses problemas eram ao mesmo tempo tão 

impeditivos de avançar como aliciantes de resolver. E obrigavam-nos a olhar com 

sentido crítico e de uma outra perspetiva, para os meios que estávamos habituados 

a lidar e cegamente, como rotina, os operávamos sem questionamento. 

Um dos primeiros problemas surgido tinha a ver com a Interface do utilizador, de 

modo a tornar a interface amigável para comunidades com fraco acesso e poucos 

hábitos de internet, por exemplo que nomes dar à “home page”, ou ao “forum”, ao 

                                                 
2 O Moodle é uma plataforma de gestão de aprendizagem adotada por imensas Instituições Escolares. 

É a mais popular e utilizada. 
3 Sigarra – Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos. 
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“log in”, etc. 

Como organizar toda essa informação? Tentamos organizá-la de forma a que a 

experiência pudesse ser mais intuitiva, tornando a linguagem/terminologia e a 

ferramenta mais próxima do comum, do familiar, não impondo assim uma nova 

forma de operação e de adestramento. Com estas preocupações surgiam-nos os 

“porquês”. Porque é que as coisas foram assim chamadas? Porque é que elas têm 

de funcionar assim? Porque é que têm de seguir esta lógica hierárquica? 

Estas questões mais do âmbito das interfaces podiam ser inseridas neste relatório, 

mas não houve tempo disponível, como facilmente se verá, para incorporar essas 

questões com os alunos durante a construção da Plataforma. O objetivo principal da 

plataforma era questionar as funcionalidades e não a forma. 

Outro projeto que se iniciou e que invoco no capítulo IV como um exemplo concreto 

de uma “plataforma educativa” foi o Escolinhas – Organização INESC/Gesto. A ideia 

formulada na altura era a de utilizar as suas infraestruturas e adaptá-las ao contexto 

do Identidades. Obtive contacto direto com a equipa de desenvolvimento interno do 

projeto e trabalhei paralelamente com eles durante uns meses. Esta colaboração foi 

importante na altura tanto para o Identidades como para as aprendizagens pessoais 

dos participantes, eu incluído. Devido a dificuldades e falta de conhecimentos 

técnicos da nossa parte, juntamente com a falta de recursos humanos da parte deles, 

pois tinham de continuar ativamente a desenvolver a plataforma deles, acabou por 

não se realizar esta parceria. Mas ficou o mais importante – a experiência e as 

aprendizagens. 

Já durante o primeiro ano do MEAV (Mestrado em Ensino de Artes Visuais) foi 

organizado um grupo de alunos na unidade curricular optativa de Dispositivos 

Visuais, para tentar desenvolver uma plataforma que servisse o mestrado e as suas 

necessidades. 

Foi a partir destas experiências, e deste contacto com outras realidades, outras 

Identidades, que decidi trilhar este percurso que termina aqui, ou melhor, que por 

aqui passa, pois esta investigação pretende ser um ponto de partida e não de 

chegada, para mais pesquisa, desenvolvimento e reflexão. 
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II.1 – O lugar de Estágio — Árvore, Escola Artística e Profissional 

 

Este capítulo introduz o local de estágio, e pretende, através dos diários de estágio, 

trazer para este relatório a experiência educativa e as práticas que se efetuaram ao 

longo deste ano letivo. 

O estágio que realizei no âmbito do Mestrado de Ensino de Artes Visuais decorreu 

na Árvore - Escola Artística e Profissional (EAP-ÁRVORE) criada em 1989. A Árvore 

trás consigo vários anos de funcionamento no âmbito da educação artística, 

abrangendo uma grande parte desta área. Na atualidade apresenta-se como uma 

escola profissional de ensino secundário de âmbito privado, comportando um leque 

variado de cursos que abrangem as Artes e o Ensino de Artes Visuais. Está 

localizada entre os Jardins das Virtudes e o da Cordoaria, na cidade do Porto, 

usufruindo de uma bela vista para o rio Douro. 

A EAP-ÁRVORE tem uma longa história sempre vocacionada para a área artística, e 

nela, um pouco por todo lado, se “respira arte”. Inúmeras obras, como por exemplo 

serigrafias, encontram-se espalhadas pelas paredes dos edifícios. As oficinas e os 

seus cheiros específicos, os professores formados na área, tornam o ambiente em 

algo muito peculiar e familiar devido à minha formação ter passado, como disse, 

pela faculdade de Belas Artes.   

A diferença para uma outra escola não especializada e que contenha o curso geral 

de artes dentro de outra oferta educativa é também ela notável por estas pequenas 

diferenças, para além das que persistem entre Escolas Privadas e Escolas Públicas 

juntamente com pormenor de serem ou não de ensino especializado.  

As especificidades deste contexto, que vivenciei, são importantes para este relatório. 

A informação que se segue é retirada do ESTATUTO e encontra-se anexado a este 

relatório: ‘A EAP-Árvore é um estabelecimento privado de ensino, propriedade da 

Cooperativa de Ensino Polivalente e Artístico Árvore II, C.R.L., regida pelo Decreto-

Lei nº 4/98 de 8 de Janeiro’. Neste contexto, o estabelecimento que se integra de 

acordo com o sistema de ensino Secundário tutelado cientificamente pelo Ministério 

da Educação e pela Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, 

goza de autonomia pedagógica e funcional. 

Os órgãos da escola são constituídos por: 

Direção; Conselho Pedagógico; Conselho Consultivo; Conselho de Turma; Conselho 

de Área de Formação; Conselho de Curso. 
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Os Cursos nesta escola são programados no seu interior, contando com a atenção, 

nomeadamente, ao seu contexto e às necessidades internas. 

“A definição dos cursos da Escola Artística e Profissional Árvore, o 

estabelecimento dos seus currículos e a elaboração de grande parte 

dos programas das suas disciplinas foram realizados no interior da 

Escola. Alguns programas das disciplinas das áreas artística e 

técnica foram desenvolvidos pelos seus professores, tendo mais 

tarde sido alargados a outras escolas com currículos semelhantes.” 

Árvore (2010, p.3)   

 

Os cursos disponibilizados organizam-se da seguinte forma: 

 “CURSOS PROFISSIONAIS (nível IV – secundário) - Técnico de Animação 2D/3D, 

Técnico Assistente de Conservação e Restauro (Variante de Pintura), Técnico de 

Desenho Digital 3D, Técnico de Design (Variante de Equipamento), Técnico de 

Design Gráfico, Técnico de Design de Moda e Técnico de Multimédia;  

 CURSOS DE EDUCAÇÃO FORMAÇÃO (NÍVEL II – Tipo 2) – Operador de 

Impressão offset;  

 CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (Nível V) – Desenvolvimento de 

Produtos Multimédia;  

 CURSOS de EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS - Nível IV (Secundário) - 

Técnico de Design de Moda, Técnico de Multimédia, Técnico de Desenho de 

Construção Civil; - Nível II (Básico) – Operador de AutoCad, Operador de Pré-

Impressão, Costureira/Modista.”  

 

A escola apresenta assim uma autonomia pedagógica e curricular e a sua oferta 

educativa recai sobre o ensino Profissional. 

Confesso, desde já, que a experiência educativa que vivenciei foi muito 

enriquecedora. Todo o seu corpo docente foi acolhedor, deu-me as boas vindas, 

recebeu-me bem, e a interação estabelecida com os estudantes foi extremamente 

positiva. De certo modo, senti-me “em casa”, como se já conhecesse o espaço há 

algum tempo. 

Foi a professora Raquel Morais, do Curso de Design Gráfico, professora cooperante 

que acompanha há anos o curso de mestrado, que acompanhou o estágio que 

realizei. Foi uma surpresa rever a Professora Raquel, pois tinha sido minha 

professora no primeiro ano da licenciatura na FBAUP, na unidade curricular de 
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Introdução aos Meios Digitais. 

Ao longo do estágio tivemos imensas conversas e alguns debates, sobre o decurso 

das aulas, sobre o meu projeto de estudo e outros assuntos de âmbito educacional. 

A relação com a professora cooperante correspondeu a um bom apoio e constituiu-

se numa ponte para com o resto da escola. Se qualquer questão surgisse que 

precisasse de ser esclarecida, a Professora Raquel estava lá para esclarecer e dar o 

apoio devido.   

Sendo a Professora Raquel responsável pelo departamento de Design e pela 

disciplina de Design Gráfico, acompanhei a disciplina, mesmo sabendo da 

possibilidade de opção por outra que me agradasse mais, ou onde estivesse mais à 

vontade, nomeadamente alguma disciplina do curso de Comunicação Multimédia, 

área onde tenho mais experiência e domínio. Mas o importante, penso eu, foi 

experimentar novos desafios e obter aprendizagens novas e diferenciadas que me 

fizeram sair da zona de conforto. A minha formação no ensino superior foi em Artes 

Plásticas, por isso, a minha experiência na área do design é pequena e os receios 

ainda foram alguns com a minha escolha no estágio por esta área. Mas desde logo 

foram desaparecendo à medida que me ia adaptando aos programas e ao processo 

de ensino e aprendizagem desenvolvido. Neste contexto, os programas são 

distribuídos num sistema modelar, por se tratar de um curso profissional. Como 

exemplo, o 12º Ano de Design Gráfico tinha quatro módulos para realizar ao longo 

do ano letivo: Tipografia; Edição On-line; Suportes Gráficos; Projeto Gráfico. 

A implicação e acompanhamento da forma como a Professora Raquel organizava os 

conteúdos didáticos e a convivência com a turma foram-se estabelecendo.  

Esses receios, que penso serem normais, advêm do facto do Design ser uma área 

onde a minha experiência é sempre diminuta, mesmo tendo acompanhado a minha 

vida desde o meu secundário. A minha área mais forte sempre foram os 

audiovisuais. Digo isto pois, tendo trabalhado nos tempos de faculdade 

paralelamente com designers, nunca me senti à vontade para realizar algum tipo de 

trabalho gráfico, nomeadamente um cartaz, um livro, uma publicação, etc. Da 

experiência, durante a licenciatura, trouxe algumas noções e teorias sobre design e 

realizei apenas trabalhos pontuais.   

Contudo, a pequena experiência letiva de um ano e meio no ensino público 

profissional, na Escola Secundária de Oliveira do Douro (ESOD), agora incluída no 

Agrupamento Gaia Nascente, foi uma mais-valia para a rápida integração com o 
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funcionamento dos cursos profissionais na Árvore, pois o seu funcionamento tem 

similitudes, apesar de existirem algumas diferenças, tais como a PAF (Prova 

Avaliação Final) que se realizava no final de cada ano letivo. A PAF é uma espécie 

de PAP intermédia que serve para ir preparando os alunos ao longo do curso.  

“Outro pormenor, durante os dois primeiros anos de curso, os alunos 

têm de realizar uma PAF, um projeto final de ano. Serve em parte 

para os preparar para o último ano, o da PAP.” 

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Setembro 2013). 

 

Outro ponto divergente da minha experiência na ESOD foi o trabalho conjunto que 

os professores tinham entre si e as mecânicas que eram desenvolvidas entre as 

disciplinas das diferentes componentes de formação, nomeadamente as de cariz 

mais teórico como as de cariz mais prático. 

“As disciplinas mais teóricas são incorporadas nas “práticas”. Por 

exemplo, nas PAPs a disciplina de inglês e área de integração 

servem para os alunos desenvolverem uma parte da pesquisa, 

debate de ideias, mapas mentais, etc. Gostei imenso desta sensação 

de interligação. 

Na ESOD (Escola Secundária de Oliveira do Douro) isso não 

acontecia, o que fazia com que as disciplinas “teóricas”, como o 

inglês, fossem postas de lado pelos alunos, resultando num pouco 

número de módulos concluídos, que se traduzia num problema 

complicado a longo prazo.” 

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Setembro 2013). 

 

O conhecimento do funcionamento do sistema modular, as avaliações dos módulos, 

a organização dos cursos, não foi uma novidade. Essa parte essencial do estágio 

apresentou-se sem dificuldades, servindo como um refrescar de memória. 

“Toda a estrutura modular está em par com os cursos profissionais 

nas escolas públicas. Contendo pequenas alterações de ajustamento. 

Os documentos a preencher pelo coordenador e pelos professores 

são os mesmos.”  

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Setembro 2013). 

 

Posso concluir seguramente que não houve entraves na integração e adaptação à 

escola e ao seu ambiente escolar. Sem mais nada acrescentar nesta pequena 
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introdução e contextualização do estágio, passarei então para a apresentação, de 

forma um tanto ou quanto resumida, da análise do que aconteceu durante o estágio 

e quais as minhas intervenções, desvios, preocupações, e sentimentos ocorridos. 

Para isso servir-me-ei do “baú dos registos diários” como o que de mais próximo 

tenho para conectar com a realidade vivida e analisada 'em direto' por mim.  

Comecei o estágio a trabalhar com duas turmas, a do 10º DG e a do 12º DG (Design 

Gráfico). Durante as primeiras 3 semanas, o trabalho e acompanhamento realizado 

serviram para conhecer os alunos, entender os processos educativos em curso e 

enquadrar o projeto que desenhei para realizar com os alunos numa das turmas, 

que corresponde à reflexão que se apresenta neste relatório. Nada melhor que sentir 

na pele a realidade para podermos realizar da melhor forma uma certa opção. 

“Fiquei impressionado pela positiva em relação ao ambiente escolar, 

mas é preciso ter em conta que estamos perante uma turma de 12º 

ano já habituada à escola, ambiente, horário e ao volume de trabalho 

proveniente deste tipo de cursos. 

Estou curioso para conhecer os alunos do 10º ano, para ver as 

diferenças em relação aos seus colegas de 12º ano.” 

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Setembro 2013). 

 

Escreverei primeiro sobre a turma do 10º DG. Como referi anteriormente, a escola 

só tem cursos profissionais no âmbito do ensino secundário, portanto esta turma é 

composta por novos alunos na escola e no ensino profissional. Alunos que 

desconhecem a escola, o seu funcionamento, as suas rotinas e recantos. Chegou a 

realizar-se uma tarde com apresentação de trabalhos dos colegas dos anos 

superiores e de colegas que já tinham concluído o curso, como forma de os integrar 

na comunidade escolar e permitir antever o que lhes espera nos anos seguintes. Um 

dos ex-Alunos, Digo Machado fez uma belíssima apresentação e de forma resumida, 

conseguiu explicar aos novos alunos o que representavam aqueles 3 anos que iam 

ter pela frente. 

“Boa analogia por parte do ex-aluno Diogo Machado, numa 

apresentação para os alunos do 10º Ano, sobre o percurso do curso 

e a estrutura escolar. Tudo começa na raiz/subsolo. O objetivo é 

chegar ao céu. Crescimento da “árvore”. Os três anos representam a 

raiz, o tronco e os ramos. Que mais tarde poderão dar frutos.” 

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Setembro 2013). 
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Desde logo, a turma do 10º DG apresentava um problema, era numerosa e segundo 

a Professora Raquel, nunca antes tinha havido uma turma com 26 alunos. Isto deve-

se ao facto do Ministério da Educação ter alterado a sua política, só permitindo a 

abertura de cursos com um número mínimo de alunos e este ano esse valor subiu. 

Tanto eu como as minhas colegas de curso e de estágio, Patrícia Moreno e Teresa 

Folha, participamos juntos nas primeiras semanas de aulas, até que cada um de nós 

seguiu o seu percurso, ficando a Teresa a acompanhar esta mesma turma na 

disciplina de Design Gráfico. 

Como a turma era numerosa e “fresca”, passe a expressão, e os módulos foram 

concebidos com base na Introdução ao Design, a minha escolha começou a recair 

sobre a turma do 12º Ano. O meu interesse, surgido de conversas com a professora 

Raquel, previa realizar algo a partir da web e das novas tecnologias de informação e 

comunicação. A turma de 12º Ano apresentou-se com um ar maduro, mais 

experiente. Os alunos já sabiam o que tinham a fazer, onde se encontravam as 

coisas, a sua movimentação pelos espaços escolares era natural. Havia a sensação 

de que a presença do Professor já não era precisa ou bastava ser mínima. Esta 

sensação com o passar do tempo tornou-se errónea. A clivagem era notória e 

sentida entre estes dois extremos, e a turma de 12º Ano apresentou-se mais 

adequada para o desenvolvimento de um projeto que englobasse as TIC. 

A turma já tinha iniciado os seus trabalhos com o primeiro módulo, 'Módulo 12 – 

Tipografia' há uns dias e já tinham trabalho realizado quando comecei a trabalhar e a 

relacionar com eles. No Programa de 12º Ano está patente o módulo de Web Design, 

com o nome de Módulo 13-Edição On-line, onde os alunos têm de desenvolver 

páginas web. Foi a partir deste conteúdo programático que vi a abertura necessária 

para que pudesse propor a elaboração de um projeto no âmbito das TIC e que 

englobasse a turma. Assim, seria possível a introdução de softwares que 

permitissem aos alunos realizar determinadas aprendizagens que lhes 

possibilitassem a compreensão da construção e funcionamento de um CMS, a base 

da plataforma envolvida nesta experiência educativa. 

Quanto às aprendizagens que suportam este tipo de tecnologia, a linguagem HTML; 

CSS; PHP; o código base propriamente dito, estas foram realizadas paralelamente 

na disciplina Oficina Gráfica com a Professora Aurora, em interdisciplinaridade. A 

disciplina de Design Gráfico permite, assim, o aprofundamento desses 

conhecimentos adquiridos, aplicando-os posteriormente na construção de um Web 
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Site. As duas disciplinas funcionaram paralelamente, permitindo duas aprendizagens 

simultâneas que se complementam.  

 

As relações que fui estabelecendo a partir de então com os alunos da turma foram-

se cimentando e as partilhas foram-se proporcionando lentamente ao longo das 

aulas. Dentro deste campo de operabilidade, optei então por aprofundar o 

relacionamento com a turma do 3º DG (12ºAno), deixando para trás a minha 

participação nas aulas da turma do 1º DG (10ºAno). 

Esse relacionamento foi-se fortalecendo consoante as semanas iam passando. O 

contacto tornou-se mais próximo e comecei a conhecer melhor cada aluno e eles a 

mim. Paralelamente o conhecimento sobre a escola e os seus professores, de igual 

forma, foi aumentando. 

Ficaram assim marcadas de forma geral as diretrizes deste Estágio. Passada esta 

fase de primeiros contactos e abordagens, abriu-se uma nova fase mais participativa 

da minha parte, a qual me levou a introduzir uma diferente abordagem aos 

conteúdos programáticos do Módulo 13 – Edição On-line. 
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II.2 – Módulo 13 - Edição On-line  
 

Foi durante o Módulo 13 - Edição On-line, que a minha ação educativa se 

desenvolveu e as minhas práticas pedagógicas se efetuaram neste estágio. 

O Módulo desenvolveu-se no final do mês de Outubro, durante o mês de Novembro 

e inícios de Dezembro. 

Como foi referido anteriormente, este módulo serviria de base para a introdução de 

diferentes softwares que iriam suportar o desenho do projeto da plataforma. 

A Professora Raquel enviou-me os programas curriculares e outros materiais de 

anos anteriores e depois de uma análise, apercebi-me que o conteúdo não poderia 

ser alterado radicalmente. O programa existente do módulo era muito direto e 

conciso e não continha muitas margens de manobra. Existia uma fase inicial, onde 

seriam realizadas introduções ao meio Internet, posteriormente ao programa 

Dreamweaver, seguindo a fase da realização das propostas4. Para exemplificar 

melhor o programa coloco aqui os Conteúdos Programáticos do Módulo 13. 

“Introdução ao meio Internet: 

 As redes de computadores e a Internet; 

 Principais protocolos e normas HTML; 

 Endereços IP, domínios e a WWW; 

 Modo de funcionamento; 

 Especificidades técnicas para a Web; 

 Análise de diferentes tipos de sites consoante os seus 

objectivos: informar, educar, entreter e vender; 

 Análise de exemplos;” 

 

Nesta primeira fase foi feita uma breve introdução ao meio Internet, a sua história, o 

seu contexto. Foi uma introdução breve, pois o tempo para realizar as propostas não 

era muito e este conteúdo mais teórico fica sempre inferiorizado. As horas letivas 

deste módulo foram no total de 36h. 

O segundo ponto dos Conteúdos Programáticos consistia no Design para a Web: 

Design para a Web: 

 O site como elemento da campanha gráfica global; 

 Preparação e esboço de um site para a Internet; 

 Formatos de imagem e animações; 

                                                 
4 In Anexos: Propostas I;II;III;IV 
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 Navegabilidade, funcionalidade e usabilidade; 

 A interactividade e o papel do utilizador; 

 As diferentes fases de um projecto online; 

 Concepção de páginas em função das necessidades; 

 Integração e preparação de grafismos, botões, textos e 

 Imagens; 

 

Este segundo ponto já apresenta tópicos sobre os princípios base para a construção 

de um website, quais os cuidados a ter com o layout, a navegabilidade, 

interatividade, etc. 

Assim, tendo em conta esta situação já estabelecida e com certas normas, resolvi, 

em vez de estar a alterar profundamente a proposta de abordagem ao programa, 

introduzir pequenas alterações e desvios que possibilitassem aos estudantes passar 

por uma experiência enriquecedora da sua formação. Em vez de os alunos 

aprenderem só a trabalhar com o software Dreamweaver, da Adobe, propus que 

tivessem uma experiência diferente perante a aprendizagem das ferramentas Web e 

introduzi o Drupal e o VUE (Visual Understandment Enviroment). 

Foram distribuídas quatro propostas, tendo o módulo ficado organizado e 

estruturado dessa forma. As propostas encontram-se em anexo – ver Anexo III.  

Na primeira proposta, os alunos realizavam uma análise a um website à sua escolha, 

mas que fosse suficientemente complexo. Uma análise do ponto de vista da 

usabilidade, navegabilidade e sistema de navegação, aspetos gráficos, etc.  

O software VUE foi introduzido durante esta proposta, para que os alunos pudessem 

realizar um Mindmap (Mapa-Mental) digital de forma mais rápida e eficiente. Já era 

costume este tipo de abordagem pedagógica. Os alunos já faziam mapas mentais 

em papel e à mão como forma de estruturar o seu pensamento nas fases inicias de 

cada módulo. Quando passavam esses mapas para digital, perdiam imenso tempo a 

realizá-los no software Adobe Illustrator, o qual não foi desenvolvido especificamente 

para esse tipo de esquemas. O VUE foi desenhado especificamente para realizar 

mapas mentais, por isso torna-se numa aplicação de fácil acesso e de rápido 

desenvolvimento de uma esquematização. 

A proposta dois pretendia o desenvolvimento de um website para a empresa “Trips 

and Trends” a partir do briefing dado e do material fornecido.  

Esta proposta foi realizada em grupo e cada aluno do grupo ficava encarregue de 
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uma secção do projeto. A linha gráfica tinha sido trabalhada no ano anterior, e tendo 

isso já concretizado, os alunos tiveram de adaptar essa linha gráfica ao layout do 

site. Por exemplo aproveitar o código de cores, o logo, tipo de letra, entre outros 

aspetos relevantes do anterior projeto.  

Na terceira proposta os alunos desenvolveram um website biográfico sobre um 

profissional da área do design gráfico e de comunicação. 

Esta proposta apresentou-se como uma simulação de uma encomenda. Os alunos 

deveriam de ter atenção a diversos pontos como a biografia do autor e o seu 

trabalho. O website teria de mostrar tanto do ponto de vista informativo, como do 

visual, o autor escolhido. Ao consultar a página o utilizador deveria ficar com uma 

primeira ideia clara de que autor se tratava no website. 

Na quarta proposta os alunos desenvolveram um website pessoal, estilo Portfólio, 

que seria depois utilizado como uma apresentação do aluno às empresas de estágio. 

No website constariam todos os trabalhos realizados pelos alunos ao longo do curso.   

A Proposta dois e três foram realizadas com o software Dreamweaver, tendo ficado 

a quarta proposta com o Drupal, pois fazia mais sentido utilizá-lo aí, devido à sua 

flexibilidade e dinamismo de conteúdos, que se ajusta perfeitamente às 

necessidades de uma página pessoal/Portfólio. 

Iniciou-se a aprendizagem do Drupal. Esta fase de carater mais instrutivo foi 

importante para posteriormente se disponibilizar espaço para que a emancipação do 

aluno pudesse ocorrer.  

Desde já salienta-se um ponto que pode passar despercebido à maioria e é de 

extrema importância, representando uma batalha constante, entre dois polos.  

No que se refere ao Software, podemos utilizar aplicações que configuram dois 

casos distintos: Software Proprietário e Software Livre.  

A informação que se segue foi retirada da Free Software Foundation5. Por software 

livre entende-se o seguinte: 

“Por “software livre” devemos entender aquele software que respeita 

a liberdade e senso de comunidade dos usuários. Grosso modo, os 

usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, 

mudar e melhorar o software. Com essas liberdades, os usuários 

(tanto individualmente quanto coletivamente) controlam o programa e 

o que ele faz por eles.” 

                                                 
5 Informação disponível (URL: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html); 
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Existe assim um sentido de comunidade e de partilha perante um software. Dentro 

deste ambiente o próprio conhecimento é gerado e partilhado, criando assim uma 

atmosfera de aprendizagem para qualquer tipo de utilizador (com mais ou menos 

conhecimentos de linguagem de programação ou utilização do software).  

Obviamente que a maioria não domina o conhecimento sobre estas linguagens, nem 

domina todas as linguagens de programação. O importante a reter e a verificar é que 

essa possibilidade, para a alteração, para o ajuste das necessidades do próprio 

utilizador ou de uma comunidade, está em aberto. O software apresenta-se de forma 

não impositora, mesmo perante os que não detêm o conhecimento para o alterar. 

Esta ideologia de comunidade, de partilha, representará uma das veias 

abastecedoras da plataforma. 

Por software proprietário podemos utilizar a definição que se encontra também na 

Free Software Foundation: 

“Quando os usuários não controlam o programa, o programa controla 

os usuários. O desenvolvedor controla o programa e, por meio dele, 

controla os usuários. Esse programa não-livre e “proprietário” é, 

portanto, um instrumento de poder injusto.” 

 

Estamos assim perante um controlo de uns sobre outros. O que geralmente 

acontece com este género de softwares é a perca de determinadas tecnologias ou 

funções que por opção do(s) programador(es) são retiradas, sem prévia consulta da 

comunidade de utilizadores, eliminando-as assim para sempre. Estes é um dos 

problemas implícitos, advindo do facto de existir um monopólio sobre uma 

propriedade intelectual, neste caso um programa de computador.  

Existem sempre confusões quanto à questão da comercialização de um software. 

Mesmo sendo livre, o software pode ser comercializado, sendo preciso pagar uma 

determinada quantia monetária por ele.  

“Software livre” não significa “não comercial”. Um programa livre 

deve estar disponível para uso comercial, desenvolvimento comercial 

e distribuição comercial. Desenvolvimento comercial de software livre 

deixou de ser incomum; tais software livre comerciais são muito 

importantes. Você pode ter pago dinheiro por suas cópias de 

software livre, ou você pode tê-las obtido a custo zero, mas 

independentemente de como você conseguiu suas cópias, você 

sempre deve ter a liberdade para copiar e mudar o software, ou 
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mesmo para vender cópias.” 

 

Como também um software proprietário pode ser gratuito, sendo conhecido como 

“free software”. Não se paga pela sua licença de utilização, mas os utilizadores não 

o podem modificar, executando simplesmente o que o developer impôs. 

Para que um software seja livre ele precisa de atender a quatro “liberdades 

essenciais”, as quais passo a citar: 

 

 A liberdade de executar o programa, para qualquer propósito. 

 

 A liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo às suas 

necessidades. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. 

 

 A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o próximo. 

 

 A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas a outros. Desta 

forma, você pode dar a toda comunidade a chance de beneficiar de suas 

mudanças. Para tanto, acesso ao código-fonte é um pré-requisito. 

 

Se o software não corresponder a estas quatro liberdades, ele não é visto como um 

software livre.  

O alerta aqui efetuado remete para um problema político e ideológico, uma batalha 

constante do exercício da liberdade contra as diretrizes do mercado dos grandes 

capitais. Não é por acaso que nas Escolas estes Softwares nunca tiveram muita 

força. Porquê?  

Existem várias respostas e diferentes frentes para esse mesmo problema. Em 

Portugal tivemos o exemplo da sua implementação. Durante o último governo 

socialista, foi através do programa de modernização das escolas e do projeto 

Magalhães, que o software livre incorporado no Caixa Mágica, um sistema operativo 

livre português derivado de Linux6, obteve uma oportunidade de vingar no sistema 

educativo. Mas paralelamente a esse sistema era trazido o Microsoft Windows. 

                                                 
6 Linux é um termo utilizado para nos referirmos a um Sistema Operativo. Foi o núcleo desenvolvido pelo 

programador Finlandês Linus Torvalds que se inspirou no sistema Minix, um derivante de UNIX. O seu código 

fonte está disponível sob licença GPL, o que permite a sua distribuição, modificação, melhoramentos de forma 

livre. 
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Salvo raras exceções que pudessem ter ocorrido, a maioria dos utilizadores optou 

pelo sistema da Microsoft. Podemos especular sobre essas razões: falta de 

conhecimentos e familiaridade por parte dos docentes e alunos? Software que não 

têm funcionalidades suficientes que respondam as necessidades dos utilizadores 

mostrando-se assim numa fraca alternativa? Esta problemática arrasta consigo 

inúmeros fatores e transformar-se-ia numa outra investigação. Dentro desses 

inúmeros fatores, o fator do poder exercido pelo mercado de trabalho torna-se um 

ponto importante e de relação com este relatório. 

O mercado de trabalho, ao exigir nos currículos o conhecimento técnico de como 

operar um determinado software, influencia as escolhas, na sua maioria, efetuadas 

nos currículos das escolas. Essa exigência recai, normalmente, sobre os softwares 

proprietários, que são mais conhecidos e utilizados e onde se gastam milhões 

anualmente para o uso das suas licenças.  

Esta dependência representa um assunto muito discutido: Para que serve e para 

quem “serve” a Escola?  

As escolas têm de preparar, passe a expressão, a ”mão-de-obra” qualificada para 

dar resposta às necessidades do mercado, dessa máquina atroz. Este é o 

paradigma dos nossos tempos, tempos de crise, de agitações políticas, tempos onde 

o emprego é escasso e a missão outrora da Escola, que prometia empregabilidade e 

melhor estatuto social, já não se faz cumprir. Partilho da mesma visão que 

Perrenoud tem face ao papel da escola, a de se manter afastada desses fatores 

externos, de ser uma espécie de “santuário”.  

“No entanto, a escola não poderia cumprir sua missão se mudasse 

de finalidades a cada mudança de governo e tremesse sobre suas 

bases cada vez que a sociedade fosse tomada por uma crise ou por 

conflitos graves. É importante que a escola seja, em parte, um oásis 

e que ela continue a funcionar nas circunstâncias mais 

movimentadas, mesmo em caso de guerra ou de grande crise 

económica. Ela permanece, senão um "santuário", pelo menos um 

lugar cujo estatuto "protegido" é reconhecido. Quando a violência 

urbana ou a repressão policial chegam às escolas, os espíritos ficam 

chocados.” Perrenoud (1999, p. 2).  

 

A escola não deveria seguir as tendências do mercado, em total oposição deveria 

ser o espaço onde existisse tempo, tempo necessário para a criação de espaços 
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emancipadores, que possibilitassem um melhoramento dos processos de ensino-

aprendizagem. Em relação aos softwares ensinados nas Escolas, esta deveria estar 

separada deste poder exercido pelos mercados. Pois o que importa neste tipo de 

ensino-aprendizagem é conhecer os princípios operacionais da lógica de um 

software. Depois de essa lógica estar compreendida, as diferenças entre softwares 

não são assim tantas e uma pessoa rapidamente consegue saltar de uns para os 

outros com relativa facilidade. 

Não sendo radical, defendo o software livre e as chamadas “Creative Common”7 de 

um ponto de vista saudável e mediano. Pelo menos é preciso dar a conhecer aos 

alunos que existem alternativas, e que a maior parte dos trabalhos não precisam de 

ser realizados num software específico.  

Tanto o software VUE como o Drupal, que foram utilizados neste módulo pelos 

alunos, são software livre e o seu código é aberto - Opensource.  

Porque escolhi o Drupal e não outro CMS? A escolha do sistema não foi arbitrária. A 

existência de diferentes CMS pode vulgarizar a sua escolha, ou torná-la mais difícil. 

Existem imensos outros, como o Wordpress, o Joomla, (etc).  

As capacidades que denoto no Drupal são imensas e ao contrário de outros CMS, 

este é mais flexível e robusto. Estas escolhas são sempre no mínimo discutíveis.  

A missão do Drupal é a de desenvolver um gestor de conteúdos de código-aberto, 

que implemente os últimos pensamentos e as melhores práticas de publicação em 

comunidade, gestão de conhecimento e design de software.8 

Um dos fatores que se destaca é que o Drupal tem uma grande comunidade ativa e 

pronta a ajudar, imensos módulos, na sua maioria, gratuitos. É de realçar este 

sentido de comunidade e colaboração que o Drupal apresenta.  

A partir dele podemos construir websites para diferentes propósitos, não existindo 

uma única especificidade. Essa flexibilidade é importante para esta investigação, 

sem ela não poderia por em causa as inflexibilidades de outros sistemas vigentes e 

utilizados pelo ministério da educação, como exemplo, o Moodle. 

Em suma, o Drupal apresenta-se como uma ferramenta capaz de dois níveis de 

interação. A um primeiro nível, torna possível a construção de um website a 

                                                 
7 “As Licenças Creative Commons situam-se entre os direitos de autor (todos os direitos reservados) e o 

domínio público (nenhum direito reservado). Têm âmbito mundial, são perpétuas e gratuitas. Através 

das Licenças Creative Commons, o autor de uma obra define as condições sob as quais essa obra é partilhada, 

de forma proactiva e construtiva, com terceiros, sendo que todas as licenças requerem que seja dado crédito ao 

autor da obra, da forma por ele especificada.” (URL: http://creativecommons.pt/);  

8 Informações disponíveis: (URL: https://drupal.org/mission); 
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qualquer pessoa que não domine ou tenha conhecimentos em programação, 

enquadrando-se no seu Accessibility statement.  

Num segundo nível, permite a quem domine esses conhecimentos e linguagens, 

modificar e construir a seu bel-prazer um website que responda a todas as suas 

necessidades. 

O Drupal é uma ferramenta pedagógica fortemente capaz de criar aprendizagens 

que nascem da sua estrutura e forma de organização que provêm da sua filosofia 

interna. Por fim, o último ponto a favor é o da minha experiência, proveniente do 

'movimento intercultural Identidades', com o Drupal. 

 

Gostaria de colocar aqui neste relatório um pequeno episódio que ocorreu durante a 

primeira fase deste módulo, onde a minha posição foi mais de auxiliar, pois a 

Professora Raquel Morais encarregou-se de lecionar a primeira parte do módulo 

onde se incluía o software Dreamweaver. A minha intervenção veio em segundo 

lugar com o VUE e o Drupal. 

Para isso irei citar o texto completo do meu diário, do dia 29 de Outubro 2013.   

“A meio da aula, dois alunos chamaram-me para tirar uma dúvida. Eu 
fui lá e tentei resolver o problema, que a início parecia difícil de 
resolver e estava fora dos meus conhecimentos.  
Então iniciei “uma busca” para a solução juntamente com o alunos. O 
problema ficou resolvido com a colaboração dos três. Um dos alunos 
depois virou-se e disse: “Bom, ao menos você ajuda, não é como os 
estagiários de há dois anos atrás, se não sabiam “a resposta” ou a 
solução, só diziam “desenrasquem-se…”. 
Isto levanta um problema que eu penso ser grave ou importuno. O 
problema, o medo do professor quando não sabe responder à 
pergunta feita pelo aluno. Está em causa a visão do senhor professor 
conhecedor e possuidor de conhecimentos. Aquela “personagem” 
que concentra em si a sabedoria...  
No seguimento desta visão, quando não se sabe algo e se manda o 
aluno desenrascar-se, está-se a cometer um erro a meu ver 
pedagógico. Primeiro, antes de falar sobre a cooperação que foi 
efetuada entre mim e os alunos, penso que um professor deverá, no 
mínimo, ser honesto e admitir que não sabe a resposta mas conhece 
ferramentas e pessoas/locais/livros, onde o aluno por si poderá 
encontrar a resposta. Um bocado como o mestre ignorante. Às vezes 
a questão não é tanto ensinar o que se sabe mas dar a conhecer as 
ferramentas que irão possibilitar os alunos a compreender algo, a 
emancipar-se.  
O que se passou, então, foi algo dentro destes moldes, mas a 
solução foi encontrada no momento, pelos três.  
Este tipo de aproximação reflete nos alunos não uma visão de 
superioridade do professor, mas sim de alguém que tanto quanto 
eles não sabe tudo e, para mim o mais importante, pretende procurar 
soluções. É uma amostra de que o conhecimento não é algo 
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depositado e que se fica passivamente à espera que ele caia no colo 
e que venha do professor. O conhecimento é um processo de 
relacionamentos constantes onde tudo se interliga, numa verdadeira 
interdisciplinaridade.”  
Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 29 Outubro 2013). 

 

Este episódio reflete, tanto uma atitude da minha parte, como uma posição que 

assumo perante a vida. Mesmo tendo noção que este tipo de atitude ou resposta por 

parte do Professor pode ocorrer mais facilmente numa determinada disciplina ou 

conteúdo, apresento e defendo na mesma esta abertura e relacionamento do 

Professor com os Alunos. Não pretendo negligenciar o papel do Professor na 

perspetiva do possuidor de conhecimentos. O professor precisa de dominar tanto 

quanto possível a área que leciona. Mas esse domínio não é o fundamental, nem o 

mais importante. Para que importa ter conhecimentos e ser detentor de “verdades” 

se depois não se cria um relacionamento pedagógico saudável que garanta as 

aprendizagens e emancipações dos alunos?  

A reflexão deste episódio ocorreu devido à minha leitura do 'Mestre Ignorante' de 

Jaques Rancière. E perante o que aconteceu encontro uma citação que ilustra esse 

Professor, neste caso Mestre, que guarda e detém o conhecimento. 

“ O mestre guarda sempre na manga um saber, quer dizer uma 

ignorância do aluno. Compreendi isto, diz o aluno, satisfeito. – Acha 

que sim, corrige o mestre. De facto, existe aí uma dificuldade que eu 

guardei até agora. Explicá-la-emos, quando estivermos na lição 

correspondente. Que quer isto dizer? Pergunta o aluno, curioso. – 

Poder-lhe-ia dizer, responde o mestre, mas seria prematuro; não o 

compreenderíeis. Explicá-lo-emos no próximo ano.” 

Rancière, Jaques (2010, p. 27). 

 

Neste caso o Mestre/Professor não guarda um saber na manga, mas encontra-se 

aparentemente sem um. O que ele detém e partilhou foram os mecanismos 

necessários para resolver o problema com os alunos, dentro de uma prática de 

liberdade. 

“Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa 

daqueles que sabem que pouco sabem – por isso sabem que sabem 

algo e podem assim chegar a saber mais – em diálogo com aqueles 

que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, 

transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 
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sabem, possam igualmente saber mais.” Freire, Paulo (2013, p. 25) 

 

Freire realça aqui esta dualidade do educar e educar-se que se estabelece na 

relação entre os sujeitos do processo educativo. E nesta prática de liberdade que 

este episódio se teceu, para que os que pensam que nada sabem, transformem o 

seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, resultando assim num 

saber mais. 

A partir destes pensamentos podemos partir para outro, neste caso, onde está o 

conhecimento? Quem o possui? Se analisarmos bem a questão, ele encontra-se na 

máquina, no dispositivo. O papel do professor neste caso foi facultar instrumentos de 

pesquisa para a resolução do problema. O conhecimento está “inserido” na máquina, 

ou melhor na grande rede entre máquinas, a internet. Um conhecimento espalhado 

de forma rizomática, onde as pessoas partilham entre si enormes quantidades de 

informação.  

Esse pequeno ato de procura e de abertura representa um pequeno passo de 

emancipação. 

“Quem procura sempre encontra. Não encontra necessariamente o 

que procura, menos ainda o que é preciso encontrar. Mas encontra 

qualquer coisa de novo para relacionar com a coisa que já conhece” 

Rancière, Jacques (2010, p. 39).  

 

A procura pelo questionamento, a procura de respostas contrapõe a passividade e a 

espera pelo depositar de um conhecimento. Um exemplo de como o processo de 

ensino- aprendizagem é feito num contínuo e requer uma atitude ativa na busca do 

conhecimento, a qual pode dar ou não respostas. 

Este pequeno acontecimento serviu para refletir sobre o papel que teria a plataforma 

no seio da turma. Para que serviria, que utilidade poderia ter para os alunos, como 

um espaço gerador de aprendizagens que possibilitasse reforçar estas relações que 

se vão estabelecendo entre estes dois agentes educativos. 

 

Fui verificando um pequeno incidente crítico através do feedback recebido e da 

análise que ia fazendo das aulas. Deparei-me com um problema familiar, do qual já 

me tinha apercebido de outros contextos educativos. Os alunos aprendem uma 

ferramenta, neste caso foi o Dreamweaver e ficam “congelados”, agarrados a ela; 
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Uma espécie de amor à primeira vista, que lhes condiciona a visão sobre a lógica 

dos princípios operacionais de um software que foi mencionada anteriormente.  

Durante este módulo, os alunos tiveram contacto com código HTML (HyperText 

Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheet) na disciplina de Oficina Gráfica. 

Em Design Gráfico os alunos iriam implementar esses conhecimentos base, sendo o 

mais importante o desenho do website, a sua navegabilidade, coerência na interface 

gráfica, etc. 

Toda a experiência com o Dreamweaver e construção de um website foi tida 

localmente, ou seja, os alunos não tiveram uma aprendizagem no sentido de 

construir para a WEB, contando com a publicação dos websites. Essa experiência 

foi proporcionada só na quarta proposta, onde intervim. A ideia de construção de 

uma página web estava a ficar una e exclusivamente focada no software 

Dreamweaver, fomentando no aluno uma visão restrita de como todo o processo se 

deveria dar. Como futuros designers, era necessário ter pelo menos um breve 

contacto com a publicação on-line que trás consigo novos problemas a ter em conta 

e que precisam tanto de serem conhecidos como superados. 

Para a maior parte destes alunos, o Dreamweaver estava a tornar-se na única 

ferramenta onde eles pudessem construir um Website (é possível construir um site 

usando o Software mais básico, por exemplo o Notepad, ou qualquer outro editor de 

texto básico).  

Este preconceito é sempre difícil de derrubar, depois de se ter já estabelecido e 

cimentado. A introdução do Drupal veio fazer tremer um pouco o que estava a 

acontecer, gerando primeiramente confusões, dificuldades e descontentamento que 

mais tarde geraram conhecimentos que se mostraram importantes para futuros 

projetos a serem desenvolvidos pelos alunos. Assim, a ideia com que ficaram de 

todo o processo foi completamente diferente e permitiu aos alunos experimentar 

outras formas de saber-fazer.    

As pedagogias normalmente realizadas, nestes casos de introduções a softwares, 

deveriam optar por uma aproximação mais abrangente e não tão fechada num 

conteúdo programático exclusivo.  

Podemos perfeitamente explicar um software e dar como exemplo outros que estão 

na base do mesmo tipo de operações. Existe um leque variado de alternativas, 

alternativas essas que passam pelo software livre, por exemplo. 

Ficou assim mostrado, no máximo dos possíveis, a forma como abordei o programa 
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do Módulo 13-Edição On-line. Em seguida será feita uma breve análise do bom e 

menos bom que tenha ocorrido durante esta minha intervenção. 

 

II.2.1 Análise  

 

Este primeiro contacto mais aprofundado com a turma levantou questões 

importantes. Questões essas que permitiram efetuar pensamentos estruturantes que 

serviram como base de desenho da plataforma. Depois desta experiência educativa 

e de ensino-aprendizagem, a plataforma serviria como um prolongamento das 

aprendizagens iniciadas neste módulo, nomeadamente na utilização, compreensão 

e desenvolvimento do Drupal.   

É nesta fase que começa a ser desenhado um dos propósitos da implementação da 

plataforma. 

Houve, de facto, uma resistência por parte dos alunos para conhecerem outras 

formas de trabalhar o mesmo género de conteúdo programático. A primeira reação 

perante outra forma de saber-fazer foi de alguma recusa. Porque passamos de um 

Programa de Computador para um “objeto” (na perspetiva do aluno; neste caso para 

um CMS) que se situava já publicado na internet, era acedido através do próprio 

browser, e que a partir desse ponto remoto era possível construir um website. 

Inicialmente fez bastante confusão, mas ao longo do módulo e à medida que alguns 

alunos iniciavam a sua experimentação e aprendizagem com o Drupal, começaram 

a detetar e a perceber as suas potencialidades.  

Rapidamente chegavam às aulas com novidades acerca de como tinham resolvido 

um determinado problema. Como tinham consultado a comunidade à procura de 

uma solução. Que módulos e temas tinham experimentado. Geraram-se bons 

momentos de ensino-aprendizagem que superaram as minhas expectativas iniciais. 

“Afinal de contas a grande parte dos alunos realizou o site pessoal 

em drupal bastante bem. Fiquei surpreendido com a “reviravolta”. 

Era preciso ter mais tempo para limar as arestas, se calhar o módulo 

devia ser feito só com o drupal em mente. Algum feedback positivo 

foi ouvido. 

Duas alunas não conseguiram fazer o site, e fizeram um site estático 

em Dreamweaver.” Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 19 Novembro 

2013). 
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Contudo nem todos tiveram estes procedimentos e a sua resistência foi maior devido 

a inúmeros fatores. Na altura pensei se o módulo deveria ter sido programado só 

com o Drupal em mente. Todavia este pensamento pode não ser o mais correto. As 

aprendizagens do Dreamweaver também foram importantes e representam uma 

base introdutória sólida ao Web Design.  

O problema reside em explicar que dessa base os alunos podem partir para outras e 

realizar ligações entre elas. O tempo foi um pouco curto para a quantidade de 

propostas. Poderia ter sido mais fortuito ter existido só três, descartando uma em 

prol das outras, havendo assim mais tempo para as restantes. 

Outro problema que foi suscitado ao longo das aulas por uma grande maioria dos 

alunos ocorreu da falta de domínio sobre as linguagens web. A falta de 

conhecimentos em relação ao CSS gerou um problema em conformidade com as 

aprendizagens que os alunos iam detendo com o Drupal no que toca à 

customização dos temas. É certo que alguns alunos conseguiriam realizar 

modificações que lhes permitiram ajustar um tema pré-definido ao seu gosto. Existiu 

da minha parte um constante acompanhamento de carater quase pessoal de todo 

este processo de ensino-aprendizagem.   

A questão da modificação do tema não era o fator mais importante, pois requeria 

mais tempo do que aquele que tinham para efetuar todas as propostas do módulo, 

mas tornava-se num verificador dos conhecimentos obtidos na disciplina de Oficina 

Gráfica. Estas dificuldades começaram a surgir já durante as propostas realizadas 

no Dreamweaver, devido ao facto de a construção dos websites ter sido feita de raiz. 

O que foi realçado nesta proposta foi a compreensão de como o Drupal funcionava, 

as suas possibilidades e a melhor forma de organizar e estruturar toda a informação 

de um website.  

No final, penso que foi positivo esta mudança no conteúdo programático. Os alunos 

tiveram assim acesso a uma diferente visão sobre as ferramentas que estão 

disponíveis para realizar projetos na Internet. Esta aprendizagem suscitou também 

um interesse por parte de alguns alunos em continuar a utilizar o Drupal, 

transformando posteriormente esse interesse no desenvolvimento conjunto da 

Plataforma. 
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Seguem-se alguns exemplos de websites construídos pelos Alunos utilizando o 

Drupal. 

  

Imagem 2 – Página Inicial com uma galeria onde são visíveis os trabalhos realizados 

e as suas devidas descrições. 

Imagem 1 – Página inicial com um pequeno slide show dos últimos trabalhos. 
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III- As Tecnologias de Informação e Comunicação na Sociedade 

 

“Em grandes épocas históricas altera-se. Com a forma de existência 

colectiva da humanidade, o modo da sua percepção sensorial. O 

modo em que a percepção sensorial do homem se organiza – o 

médium em que ocorre – é condicionado não só naturalmente, como 

também historicamente.” Benjamin, Walter (2012, p. 67) 

 

O que se pretende neste capítulo é simplesmente apresentar uma abordagem 

contextualizadora das tecnologias de informação e comunicação (TIC) na sociedade. 

Esta matéria pode ter imensas abordagens, nomeadamente há quem defenda as 

TIC como o futuro da evolução humana e a forma como interagiremos uns com os 

outros, ou há quem tenha uma posição crítica em relação a elas, conseguindo-se 

distanciar o suficiente para as analisar, e também há quem não se questione sobre o 

seu uso. Pretende-se utilizar referências provenientes de determinadas leituras onde 

me revi em relação às questões que se levantam quando trabalhamos com as TIC e 

por conseguinte construímos uma plataforma educativa na Internet. 

A posição defendida será crítica, alertando para a relação de poder dos media e o 

espaço de controlo que adquirem sobre as massas, a sua tendência para a 

camuflagem do Real num Simulacro. O capítulo encontra-se dividido em três 

subcapítulos, cada um dos quais representa um meio de comunicação e informação, 

ou, utilizando os termos de Mcluhan, uma extensão do nosso corpo. 

“Numa cultura como a nossa, há muito acostumada a dividir e 

estilhaçar todas as coisas como meio de controlá-las, não deixa, às 

vezes de ser um tanto chocante lembrar que, para efeitos práticos e 

operacionais, o meio é a mensagem. Isto apenas significa que as 

consequências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de 

qualquer uma das extensões de nós mesmos – constituem o 

resultado do novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova 

tecnologia ou extensão de nós mesmos” Mcluhan, Marshall (1964, p. 

21)  

 

Ao longo deste capítulo serão introduzidas referências a alguns filmes, sendo 

abordados de duas formas distintas: o filme torna-se o objeto central de reflexão e a 

partir dele os diferentes media e os seus contextos e problemáticas surgem; ou o 
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filme vem complementar, como uma cena em particular, um acontecimento histórico 

ou um problema relacionado com as TIC. Os filmes operarão nessa espécie de 

binómio. 

  

Começo este capítulo com a apresentação de um filme que consegue resumir de 

forma genial a evolução da humanidade, desde os tempos ancestrais até aos 

nossos dias indo um pouco mais além, para uma representação possível de futuro. 

Nessa evolução apresentam-se diferentes exemplos de tecnologias de informação e 

comunicação, que na altura estavam a sofrer uma evolução e revolução tremenda. 

O filme ‘2001: A Space Odyssey’, realizado por Stanley Kubrick em 1968, na época 

da corrida ao espaço e em plena guerra fria, tornou-se um marco do cinema, dentro 

da categoria fílmica de ficção científica. Foi o filme inspirador para uma nova 

geração de realizadores, nomeadamente Steven Spielberg, James Cameron’s, 

Ridley Scott, entre outros. Sendo que ‘2001’ continua a superar todos os que lhe 

sucederam, pois não toma o caminho da ação, ou simplesmente da fantasia, 

concentra-se em tentar ser o mais fiel possível à sua época e debater questões 

sérias sobre a evolução humana, a evolução tecnológica e um possível destino da 

humanidade no espaço que se mostra incerto.    

O filme começa com imagens de uma savana, possivelmente a savana africana. O 

macaco, ao qual chamarei homem em potência, depara-se com problemas de 

sobrevivência. Nas savanas a vida é dura e os predadores procuram encontrar 

constantemente fraquezas e distrações nas presas. 

Este fragmento inicial do filme relaciona-se perfeitamente com um dos pontos para 

que pretendo neste capítulo chamar a atenção, o qual coloca a tecnologia, neste 

caso as tecnologias de informação e comunicação, ao serviço da destruição e não 

só de um melhoramento da vida e relações humanas. O acontecimento 

cinematográfico que invoco e que demonstra que a evolução tecnológica nasce de 

uma necessidade, seja ela de qual for, é pertinente e curioso. Quando o homem em 

potência faz a descoberta do objeto ferramenta, entende que um objeto pode ser 

transformado, mudando assim quer o seu significado quer a sua função. 

Rapidamente começa a controlar as situações que até aquele preciso momento de 

descoberta se demonstravam difíceis de enfrentar. 

O osso de um animal morto deixa então de servir como um mero resto orgânico e 

passa a ter uma nova utilidade, a de uma arma de arremesso. Deparamo-nos com o 
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facto de a tecnologia e sua evolução servirem um propósito, uma resolução concreta 

de um determinado problema. Mas este resto mortal, este osso retratado no filme 

tem um carater minucioso, serve um propósito específico de guerra, de poder e de 

controlo de um, ou de uma espécie sobre outra, de sobrevivência. Mais tarde essa 

noção de perigo, de medo do desconhecido, que nos leva a tentar sobreviver custe o 

que custar, esses sentimentos mais primitivos, são também eles sentidos pelo 

computador H.A.L 9000 que controla e representa o sistema nervoso da nave 

espacial Discovery One.  

O grupo do ‘homem em potência’ torna-se dominante na zona, conseguindo o 

domínio sobre os recursos hídricos e em relação aos outros grupos que ainda não 

desenvolveram a capacidade de modificar objetos naturais em utensílios.   

Esse mesmo osso é atirado ao ar e ao cair lentamente, acompanhado pela 

belíssima banda sonora, “Also Sprach Zarathustra”, com os seus tambores vibrantes, 

ocorre uma analepse, refiro, a maior do cinema. Esse mesmo osso transforma-se 

numa nave espacial que vagueia pela orbita terrestre. Estamos no espaço, na era 

espacial, o homem acaba de sair do seu berço materno, a Terra. 

Esta cena retrata muito bem o que aqui eu pretendo introduzir sobre a tecnologia, e 

como essa está embebida no nosso ser, nas nossas vidas, sejamos de cultura x ou 

y. 

“1. Em vez de fazer comunicar, esgota-se na encenação do sentido. 

Gigantesco processo de simulação que é bem nosso conhecido.” 

Baudrillard, Jean (1991, p. 105) 

 

Estas duas referências da obra de Baudrillard, ‘Simulacros e Simulação’ operam 

sobre a questão dos processos de simulação, da hiper-realidade e da anulação do 

real. Dentro do contexto dos meios de informação, podemos perguntar nos dias de 

hoje, quando assistimos em direto a manifestações que ocorrem do outro lado do 

mundo ou a uma guerra distante, ou a outro qualquer conteúdo audiovisual, se 

realmente o que assistimos é verdadeiro. Esse real que vem até nós, segundo 

Baudrillard, de tão real ser, anula o próprio real. Há uma cena em particular no filme 

‘2001: A Space Odyssey’, que remete para essa anulação do real. Quando Dr. 

Heywood R. Floyd, em plena estação espacial se dirige a uma cabine para realizar 

uma chamada. Essa chamada não é meramente telefónica, mas sim uma 

videochamada. Ele liga para casa no dia de aniversário da filha. Contextualizando a 

http://www.imdb.com/character/ch0002894/?ref_=tt_cl_t3
http://www.imdb.com/character/ch0002894/?ref_=tt_cl_t3
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época da realização do filme, este tipo de tecnologias não se encontrava 

disseminada como se encontra nos dias de hoje. O filme remete sempre para um 

futuro, que no entanto já aconteceu e é para nós agora um passado. A menina 

pergunta se o pai vai à sua festa de anos a realizar-se no dia seguinte. Obviamente 

que ele não pode, está a “viajar”, encontra-se a quilómetros de distância. O ponto 

caricato ocorre quando o pai pergunta à menina que prenda ela desejaria para o seu 

aniversário e ela responde “um telefone”. 

Porque é que a criança quer mais um telefone? Será que ela quer um dispositivo 

que lhe permita estar sempre em “suposto contacto” com os seus pais ausentes? A 

mãe também se encontra fora de casa, estando a filha com uma ama. 

A resposta do Dr. Heywood é de que a filha já tem muitos telefones, para quê mais 

um?  

Outro episódio que remete para a celebração de um aniversário, desse momento 

que reúne a família e os amigos, acontece com o tripulante da Discovery One Dr. 

Frank Poole. No seu dia de aniversário, Frank enquanto se deita numa maca de 

solário, recebe pelo monitor uma pré-gravação realizada pelos seus pais a 

comemorar o seu aniversário e a relatarem uma série de acontecimentos e de 

problemas que já tinham resolvido na sua ausência, mas ao mesmo tempo era como 

se o Frank estivesse ali perto deles, na terra. Chegam inclusive a cantar os 

parabéns de bolo com velas acesas. Frank não abre a boca, continua a apanhar 

banhos de “sol”. 

No fim HAL dá-lhe igualmente os parabéns e este agradece. 

 

Através do filme podemos entender que o homem se encontra teoricamente no seu 

estado máximo de evolução, e onde em seu auxílio as máquinas ganharam uma 

forte e inviável presença. Esta maquinaria ou estes meios eletrónicos de 

computação e automação, ajudaram o homem na sua nova aventura pelo espaço, 

pelo desconhecido, pela incerteza. 

“Ao colocar o nosso corpo físico dentro do sistema nervoso 

prolongado, mediante os meios eléctricos, nós deflagramos uma 

dinâmica pela qual todas as tecnologias anteriores – meras 

extensões das mãos, dos pés, dos dentes e dos controles de calor 

do corpo, e incluindo as cidades como extensões do corpo – serão 

traduzidas em sistemas de informação” Mcluhan, Marshall (2012, 

p.77) 
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Acabado de sair do seu berço e de ter colocado o seu corpo físico dentro de um 

sistema nervoso prolongado, através dos meios elétricos, como Mcluhan nos explica 

nessa passagem, o homem lança-se no espaço, mas enfrenta de novo uma série de 

dificuldades, que na terra já eram tomadas como superadas. Deixamos de utilizar 

unicamente as anteriores extensões do corpo e passamos a integrar uma espécie de 

sistema nervoso central. 

Porém, no espaço, nem estes equipamentos nos permitem ter um domínio sobre o 

que nos rodeia, há uma falta de gravidade, de uma força que nos atraia para um 

ponto. O homem torna-se assim um peixe fora de água, se me permitem esta 

analogia. A realidade fora da esfera azul é completamente dissemelhante, 

totalmente nova. Esta realidade vivida no filme coloca-nos perante o insignificante 

que somos mesmo com a tecnologia mais avançada, diante da imensidão do 

cosmos. Um exemplo desse desajuste de habitat natural é mostrado aquando a 

viagem que o Dr. Heywood faz da terra à Estação Espacial. Ao levantar-se para ir a 

casa de banho, Dr. Heywood, tem de ler um conjunto de instruções para poder usar 

a casa de banho em segurança. 

Avancemos no filme uns bons minutos até nos depararmos com a penúltima parte 

do filme – Jupiter Mission – dezoito meses após o homem ter encontrado na Lua um 

misterioso objeto com o formato retangular – um monólito preto.  

Dentro da nave Discovery One habitam seis seres, cinco deles humanos, onde três 

estão inseridos numas cápsulas em estado de hibernação – Dr. Charles Hunter, Dr. 

Jack Kimbali e Dr. Victor Kaminsky –, e os outros dois estão ativos e tomam conta 

da nave. O quinto elemento é o computador ‘H.A.L 9000’, um “ser” máquina, que 

gere todos os sistemas da nave, como também monitoriza os três tripulantes que 

hibernam. É um computador com inteligência artificial e que consegue comunicar 

através da fala com os humanos. HAL pode ser definido a partir do terceiro tipo de 

definição de simulacro dada por Baudrillard – simulacros de simulação, baseados na 

informação, no modelo, no jogo cibernético – operacionalidade total, hiper-realidade, 

objetivo de controle total - Baudrillard, Jean (1991, p. 151)  

Se calhar HAL representa a extensão que ainda não existe, o meio como extensão 

do pensamento, da consciência, da alma até, algo que na teoria do Macluhan não é 

possível ser denominado. 

“Este facto, característico de todos os veículos, significa que o 
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“conteúdo” de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou 

veículo. O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita 

é o conteúdo da imprensa e a palavra imprensa é o conteúdo do 

telégrafo. Se alguém perguntar, “Qual é o conteúdo da fala?”, 

necessário se torna dizer: “É um processo de pensamento, real, não-

verbal em si mesmo.” (Mcluhan, Marshall:2012:22) 

 

HAL, como dizem os experientes no assunto, os técnicos que o desenvolveram, 

consegue mimetizar, o termo preferível pelos técnicos, a maioria das atividades 

cerebrais humanas, fazendo-as com uma maior velocidade e sem margem de erros. 

HAL fala e interage com os humanos, como por exemplo a jogar xadrez, e no 

desenrolar do filme ele vai ganhando sentimentos, nomeadamente de medo, de 

desconfiança. É nessa fase de HAL que o meio como extensão do processo de 

pensamento e do sentimento se aproxima de uma representação.  

Para realçar este lado humano, HAL é entrevistado, juntamente com os outros dois 

tripulantes Dr. Frank Poole e Dr. Dave Bowman por uma estação televisiva a partir 

da terra. Tal como outro qualquer tripulante. Nesta entrevista é mostrado ao 

espetador o quão infalível o HAL é quando responde ao jornalista Sr. Amer perante 

o questionamento sobre se ele tem alguma insegurança devido às inúmeras 

responsabilidades que tem, incluindo a supervisão da tripulação que se encontra em 

hibernação. HAL então responde: “- Coloco nesses termos, Sr. Amer: A série 9000 é 

o computador mais confiável já construído. Nenhum 9000 jamais cometeu um erro 

nem deu falsas informações. Todos nós somos, segundo as mais realistas 

definições... Infalíveis e incapazes de errar.” 

A partir daqui podemos já tecer algumas conclusões, se HAL é feito à luz do 

funcionamento humano, mesmo sendo mais rápido no processamento de dados, 

como pode ele não errar? O ser humano erra e se a máquina é feita à imagem do 

homem ela também irá errar.  

De seguida, o sr. Amer pergunta se o HAL com todo o seu intelecto alguma vez se 

sentiu frustrado por depender de humanos para poder agir. A resposta é “nem um 

pouco, eu gosto de trabalhar com humanos e tenho uma ótima relação com o Dr. 

Poole e Dr. Dave Bowman”. 

Volta a enunciar as diversas responsabilidades que tem dentro na nave, e que por 

isso está constantemente ocupado, colocando-se assim totalmente disponível, 

achando que essa disponibilidade é tudo o que um ser pode querer. 
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A entrevista termina com a impossibilidade de a tripulação conseguir pronunciar-se 

sobre a perceção de sentimentos no HAL, acreditando que eles possam existam em 

todo o caso. 

Esta “entrevista” dentro do próprio filme mostra-se extremamente importante 

enquanto ilustração de uma possível ideia para um dispositivo de inteligência 

artificial dotado de pensamentos e emoções. 

Com o sentimento de medo, de suspeita proveniente do receio em relação aos 

propósitos da viagem a Júpiter, se alguma coisa corre mal, HAL elabora uma série 

de operações que teoricamente não estavam programadas. HAL dá o aviso de que 

existe um erro num dos equipamentos de comunicação e que dentro de 72 horas ele 

vai falhar. Tal como os macacos no início do filme, HAL vai lutar pela sua 

sobrevivência. 

Ao investigarem, a tripulação repara que o equipamento está funcional, e durante 

uma conversa dentro de uma cápsula sonoramente isolada ambos são detetados 

por HAL que lê, através da sua lente panóplica, os lábios dos tripulantes sabendo 

assim que o pretendem desligar. Com medo de que isso aconteça, começa então 

por desligar as câmaras de hibernação, matando os três tripulantes que se 

encontravam em hibernação e consegue matar o Dr. Frank Poole enquanto este se 

dirigia para realizar a troca da peça com defeito.  

Só Dr. Dave Bowman sobrevive e luta para entrar de novo na Discovery One. 

Conseguindo superar esse obstáculo, Dave decide desligar o HAL de vez. 

HAL tenta suplicar, tentando que Dave acredite que agora ele encontra-se bem, que 

tudo agora está correto, mas Dave continua o processo de desligar a máquina. Esta 

operação é realizada com uma mera espécie de chave de fendas, uma ferramenta 

primária. Parece que voltamos ao início do filme onde a primeira ferramenta foi o 

osso. A grande máquina, a grande inteligência artificial é assim exterminada a partir 

do uso da ferramenta mais básica. Lentamente Dave começa a retirar os módulos 

de memória de HAL. Toda essa câmara central dá-nos a sensação que Dave entrou 

dentro do cérebro do computador. Durante este processo, HAL começa-se a lembrar 

do seu criador e onde foi fabricado, iniciando-se a célebre cena em que HAL canta a 

música “Daisy” que lhe era cantada pelo seu criador: “Daisy, daisy, responde-me por 

favor; Estou louco, porque me apaixonei por ti (…)”. 

Contudo Dave ao apagar a memória de HAL depara-se com uma gravação realizada 

antes da descolagem e de que só HAL tinha conhecimento. Esta informação só seria 
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mostrada quando toda a tripulação estivesse acordada e a nave se encontrasse 

perto de Júpiter. Dave fica a saber que 18 meses antes, na lua, tinham encontrado a 

primeira espécie inteligente. Na lua foi encontrado o Monólito negro, que aparece 

também na primeira parte do filme com os primatas. Ele emitiu durante a sua 

descoberta uma frequência rádio em direção a Júpiter. Podemos tecer algumas 

conclusões sobre a reação de HAL em relação à missão. Para além do medo de ser 

desativado pelos tripulantes, também tinha dúvidas e receios sobre a outra forma de 

inteligência que existia e que poderia ser mais avançada que ele próprio.  

‘2001: A Space Odyssey’ apresenta-se ele próprio como um simulacro, a segunda 

espécie de simulacro que Baudrillard define para a ficção científica – “Simulacros 

produtivos, produtivistas, baseados na energia, na força, na sua materialização pela 

máquina e em todo o sistema da produção – objetivo prometeico de uma 

mundialização e de uma expansão contínua, de uma libertação de energia indefinida 

(o desejo faz parte das utopias relativas a esta categoria de simulacros)” - Baudrillard, 

Jean (1991, p. 151), mas ao mesmo tempo consegue demonstrar a incapacidade do 

homem para lidar perante a própria tecnologia, perante a natureza. Sendo um 

simulacro que em si transporta outros simulacros, esses sim que encaixam na 

terceira categoria a qual foi usada para demonstrar o funcionamento do computador 

HAL.   

Realizemos agora uma analogia entre o propósito do uso da ferramenta pelo primata 

– Homem em potência – do uso de uma tecnologia com um propósito bélico e 

realizemos uma pequena introdução histórica dos dois grandes acontecimentos 

bélicos do século XX que modificaram a humanidade.  

A viragem do Século XIX para o Século XX trazia consigo promessas grandiosas, 

um futuro melhor para a humanidade que se tornava tecnologicamente mais 

avançada na Europa9. Essas promessas e realidades cotidianas das grandes 

cidades caíram rapidamente e a meio da primeira década, mais concretamente no 

ano de 1914, a Guerra instalou-se. Os grandes Impérios Europeus10, espalhados 

pelos quatro cantos do mundo encontravam-se assim em concorrência. A guerra 

instalou-se e a máquina, que outrora tinha modificado a sociedade com a sua 

                                                 
9 “In 1900, the West, or, more accurately, the North-West, appeared to have all the trumps, to have discovered 

some end-of-history formula. It produced one technological marvel after another, and the generation of the 1850s 

– which accounted for most of the generals os the First World War – experienced the greatest ‘quantum leap’ in 

all history, starting out with telefones, aircraft, motor-cars.” (Stone, Norman :2008:xi); 
10 Império Britânico; Império Alemão; Império Austro-Húngaro; Império Russo; Império Francês; Império 

Português; Império Italiano; 
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industrialização, alterando as cidades e a sua organização, modificando a vida social 

e cultural dos povos, transformou-se num monstro de destruição em massa 

semeando os horrores e terrores pelo velho continente Europeu.  

Path of Glory, filme bélico, realizado também por Stanley Kubrick com a participação 

de Kirk Douglas como Coronel Dax, retrata com exatidão os horrores deste conflito 

de escala mundial. Par além dos factos históricos, o filme realça a inferiorização do 

homem perante a máquina de guerra e o conflito de poderes dentro da estrutura 

hierárquica dos exércitos.  

O filme centra-se numa batalha durante a primeira guerra mundial, onde os Aliados11 

desesperados combatem o Império Alemão da Tríplice Aliança12. A vida nas 

trincheiras, principal estratégia adotada neste conflito, era difícil e os soldados, 

durante os “tempos mortos”, criavam sentimentos de medo, saudade, desespero e 

revolta. Esta realidade é exemplificada durante o longo travelling13 pelas trincheiras 

que acompanha o General Paul Mireau a cumprimentar os soldados. 

É durante uma ofensiva organizada pelos aliados que o jogo de poderes se 

desvenda, devido ao facto da B Company ter permanecido nas trincheiras, não 

avançando com o resto da ofensiva. O general Paul Mireau ao constatar que a 

unidade B não avança, ordena ao regimento de artilharia n.º 75 que abra fogo sobre 

as próprias posições. O capitão do regimento de artilharia recusa realizar tal ato, 

dizendo que precisa de um documento escrito por parte do general. Com esta 

cobardia por parte da companhia, o general ordena a convocação de um tribunal 

militar terminando a ordem com a frase: “Se aqueles cobardes não enfrentaram as 

balas alemãs vão enfrentar as francesas.”14. 

Durante a reunião entre o general Paul Mireau, Coronel Dax e o General George 

Broulard discute-se o que aconteceu e que consequências irão sofrer os soldados. 

Dax defende os seus homens, enquanto Mireau leva uma posição de ataque e de 

condenação absoluta dos soldados cobardes. O general Broulard representa o 

elemento neutro que pretende equilibrar o conflito. 

Dax pergunta15: “Porque não fuzilamos todo o regimento?”, Broulard intervém 

dizendo que Dax não está a perceber, “não queremos massacrar todo o exército 

francês. Só queremos dar um exemplo.”  

                                                 
11 A Tríplice Entente – Reino Unido, Império Russo e França; 
12 A Tríplice Aliança – Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália; 
13 Aprox: tempo - 00:07:10; 
14 Aprox: tempo – 00:33:59; 
15 Aprox: tempo – 00:36:16; 

http://www.imdb.com/character/ch0010535/?ref_=tt_cl_t4
http://www.imdb.com/character/ch0010535/?ref_=tt_cl_t4
http://www.imdb.com/character/ch0010535/?ref_=tt_cl_t4
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Dax autopropõe-se como exemplo, pois é o oficial mais responsável pelo ataque e 

um homem representa cem. Claramente os oficiais não são chamados para este 

assunto e resta o mero soldado ser acusado. São pedidas três nomeações.  

Um pormenor que realça as relações de poder é o facto de que o capitão de 

artilharia será castigado, forma rápida que o General Broulard encontrou para 

encobrir a sua ordem.       

Os três soldados são nomeados aleatoriamente para serem executados pelo tribunal 

de guerra, por não terem saído das trincheiras, no momento em que soou o toque 

para efetuar a ofensiva. O filme mostra-nos os jogos de poder que existem na guerra 

entre as patentes mais altas e as mais baixas, o heroísmo contra a cobardia, a 

subordinação contra a insubordinação. Mesmo dentro do mesmo exército, existem 

injustiças e crimes cometidos. A verticalidade está bem assente no esquema bélico.  

Esta análise realça o que admiro nos filmes do Kubrick, como realizar um filme de 

guerra de forma a não cair no espetáculo de massas e na simulação desse 

acontecimento. A análise de Jean Baudrillard sobre o Filme ‘Apocalypse Now’, um 

filme sobre a guerra do Vietname realizado por Francis Ford Coppola em 1979.  

Este filme realizado logo após o término da guerra16, levanta sérias questões sobre o 

que esse conflito representou, como o poderio da indústria cinematográfica em 

reproduzir esses acontecimentos. 

“Nenhum distanciamento rela, nenhum sentido crítico, nenhuma 

vontade de «tomada de consciência em relação à guerra: e de uma 

certa maneira é a qualidade bruta deste filme não estar corrompido 

pela psicologia moral da guerra” Baudrillard, Jean (1991, p. 78) 

 

‘Path of Glory’ por sua vez transmite uma mensagem crítica sobre os 

acontecimentos da primeira grande guerra, mostrando os problemas não do 

confronto em si, mas sim da estrutura militar dos exércitos. Não demonstra o poder 

da máquina destrutiva, como ‘Apocalypse Now’ demonstra o poderia americano, em 

certo ponto ironizado por Coppola. 

“Copolla bem pode ridicularizar o seu capitão de helicóptero fazendo-

o usar um chapéu da cavalaria ligeira e fazendo-o destruir a aldeia 

vietnamita ao som da música de Wagner – não se trata aí de sinais 

críticos, distantes, é algo de imerso na máquina, fazem parte do 

efeito especial e ele próprio faz cinema da mesma maneira, com a 

                                                 
16 A Guerra do Vietname terminou a 30 de Abril de 1975. 
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mesma megalomania retro, com o mesmo furor insignificante, com o 

mesmo efeito sobremultiplicador de fantoche.” Baudrillard, Jean 

(1991, p. 78) 

 

Repara-se que em ‘Path of Glory’ não se vê um único alemão, não se vê nunca a 

face do inimigo. Outro filme bélico que se pode destacar de Kubrick e também sobre 

o conflito do Vietnam é ‘Full Metal Jacket’, onde também o único vietnamita inimigo 

que aparece é uma criança. Esta analogia da criança como representação de um 

exército simboliza a guerra entre o anão e o gigante. O grande e poderoso exército 

americano, com toda a sua superioridade tecnológica contra um exército menos 

capaz e menos desenvolvido tecnologicamente. 

A aproximação de Kubrick à guerra é realizada através do levantamento dos 

problemas que ela acarreta. Evidencia os jogos de poder dentro do exército e não 

entre as duas nações em guerra. Essa relação bélica entre as nações em questão é 

sempre mínima, mas a sensação de conflito encontra-se na mesma presente. 

Ao passo que em filmes como ‘Apocalypse Now’, a grandeza dos efeitos, a amostra 

crua da guerra torna o filme num diferente espetáculo de massas.  

“Não se terá compreendido nada, nem da guerra nem do cinema 

(deste, pelos menos) se não se percebeu esta indistinção que já não 

é a indistinção ideológica ou moral, do bem e do mal, mas a da 

reversabilidade da destruição e da produção, da imanência de uma 

coisa na sua própria revolução, do metabolismo orgânico de todas as 

tecnologias, desde o tapete de bombas até à película fílmica...” 

Baudrillard, Jean (1991, p. 79) 

 

Terminados os horrores da primeira grande guerra, para trás ficam as lembranças. 

Ergueram-se estátuas em homenagem ao soldado desconhecido, pessoas que 

nunca mais foram vistas, perdidas no meio de uma guerra nova, onde a luta corpo a 

corpo de outrora se transformava numa luta sobre-humana, com a ajuda das 

máquinas. Cerca de duas décadas mais tarde, a tecnologia volta a mostrar o seu 

lado mais obscuro. O homem recorre à tecnologia, mais uma vez, para fins 

conquistadores, manipuladores e de soberania. A Segunda Guerra Mundial trouxe o 

que jamais ninguém pensaria ser possível de acontecer. O momento do Holocausto 

mudou radicalmente o mundo, A humanidade viu-se novamente manchada de 

sangue. 
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A Segunda Guerra Mundial inicia-se com o ataque da Alemanha À Polónia em 

Setembro de 1939, terminado em Agosto de 1945 com a rendição do Japão depois 

dos Estados Unidos da América terem bombardeado duas cidades japonesas, 

Hiroshima e Nagasaki com as duas primeiras bombas nucleares. Foi a tentativa de 

exterminação do povo judeu e de outros que não se enquadravam na ideia de 

superioridade da raça ariana que Hitler pressupunha existir. Foi a guerra que trouxe 

consigo enormes avanços tecnológicos que no pós-guerra trouxeram à sociedade 

mudanças que ainda se fazem sentir nos dias de hoje. A utilização da Rádio, e do 

Cinema, por exemplo, teve um enorme impacto e papel antes, durante e após o 

conflito.   

Estes dois conflitos, mais o pequeno exemplo retirado do filme 2001, revelam esse 

lado obscuro da tecnologia, e o suporte que esta deu a esses mesmos. As 

tecnologias de Informação e comunicação também têm o seu papel no mundo, e 

será esse papel que dissecaremos nos capítulos seguintes começando pela rádio. 

Movimentamo-nos num mundo onde a informação circula à velocidade da luz. Onde 

as barreiras geográficas foram derrubadas completamente pelos meios de 

comunicação que foram surgindo um após outro. O mundo contemporâneo 

desdobra-se em mil faces, ao mesmo tempo que tudo se combina em uma 

globalização.   

Não pretendo alongar-me muito mais dentro desta temática em redor da tecnologia e 

os seus avanços contando igualmente com as TIC, até porque este relatório não se 

baseia na análise global das tecnologias de informação e comunicação, mas sim de 

um só dispositivo que é construído dentro de uma tecnologia, a internet. 

Introduzo, de forma resumida, nestes próximos capítulos, a rádio e televisão, como 

dispositivos que abriram novos campos operatórios, antes de refletir um pouco sobre 

a internet, o meio no qual o dispositivo - Plataforma Educativa - foi construído. 
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III.1 – Rádio – Difusão da Propaganda 

 

Iniciaremos com alguns dados históricos, como forma de contextualizar o 

aparecimento e disseminação do rádio. O primeiro serviço de transmissões de rádio, 

ou radiodifusões aconteceu nos anos 20. Guglielmo Marconi foi quem construiu todo 

este sistema de radiodifusão, a partir das teorias de James Clerk Maxwell e as 

experiências de Heinrich Hertz. 

Rapidamente este sistema comunicativo sem fios se espalhou pelo mundo durante 

as décadas seguintes, chegando até aos nossos dias. Foi durante décadas o 

sistema predileto de emissão, perdendo alguma força mais tarde com a 

popularização da televisão que se torna forte no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas 

essa perda de utilização mais popular e de entretenimento transformou a rádio numa 

espécie de sistema nervoso da informação17. 

A rádio serviu como um instrumento essencial durante o reinado dos regimes 

ditatoriais que ocorreram pela europa, onde as suas culturas, mais terra-a-terra e 

menos visuais, não ficaram imunes ao rádio18. O controlo do meio pelo regime 

proporcionou uma manipulação da população iletrada. O rádio tornava-se assim um 

meio universal, não era preciso saber ler para receber e entender as mensagens. 

Rapidamente se tornou num instrumento de propaganda. Uma das grandes 

características desse controlo era a possibilidade de exclusão dos pontos de vista 

adversos ao dos do regime. Essa anulação e repetição da mensagem conseguiam 

incutir nas populações as diretrizes do discurso político. 

Não se consegue porém realmente avaliar estes efeitos monopolísticos, como afirma 

o sociólogo Paul Lazarsfeld, citado por Mcluhan: 

“Monopolizando a rádio, o governo pode orientar as opiniões da 

população, pela simples repetição e pela exclusão dos pontos de 

vista conflituantes. Não sabemos muito sobre como opera realmente 

este efeito monopolístico, mas é importante notar a sua singularidade. 

(…) 

Esquece-se muitas vezes de que Hitler não obteve o controle da 

situação através do rádio, mas antes a despeito do rádio, pois na 

                                                 
17 “Um dos muitos efeitos da televisão sobre o rádio foi o de transformá-lo de um meio de entretenimento numa 

espécie de sistema nervoso da informação” (Mcluhan, Marshall:2012:334) 

 

18  Mcluhan, Marshall:2012:334. 
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época de sua ascensão ao poder a rádio era controlada por seus 

inimigos.” Mcluhan, Marshall (2012, p. 334) 

 

Acontece que neste exemplo de Hitler há uma inversão do poder da rádio. A 

Alemanha encontrava-se num contexto de crise, as dificuldades do pós-Primeira 

Guerra Mundial ainda se sentiam no ar. A população encontrava-se na miséria. Se 

por um lado a rádio fora utilizada pelo poder da altura para incutir uma certa 

mensagem, Hitler, por sua vez, utilizou uma mensagem anti-rádio, opondo-se ao 

discurso, mostrou com essa atitude os tais “pontos de vista conflituantes” excluídos. 

Uma vez chegado ao poder, e obtendo controlo sobre o meio, a rádio foi utilizada 

por Hitler de diferentes formas. Proliferação da sua propaganda política e envio de 

mensagens de terror sobre as populações controladas.  

“O seu sentido é de que todos os conteúdos de sentido são 

absorvidos na única forma dominante do médium. Só o médium 

constitui acontecimento – e isto quaisquer que sejam os conteúdos, 

conformados ou subversivos. Trata-se de um sério problema para 

toda a contra-informação, rádios piratas, anti-media, etc.” Baudrillard, 

Jean (1991 p. 107) 

  

É demonstrado assim por este pequeno exemplo o poder que a rádio teve durante o 

seu aparecimento e durante os conflitos bélicos globais. Contudo com o passar dos 

anos a rádio tornou-se um veículo de mudanças culturais: 

“Com o rádio, grandes mudanças ocorreram na imprensa, na 

publicidade, no teatro e na poesia. O rádio propiciou um novo âmbito 

para piadas e gozações, como as de Morton Downey, na CBS (…)  

O Rádio criou o disk-jockey e promoveu o escritor de piadas a um 

papel de importância nacional.” Mcluhan, Marshall (2012, p. 341) 

 

Resumindo e terminando, cito mais um parágrafo encontrado na obra de Mcluhan 

que evidencia fenómenos e tendências que a rádio produziu e produz na sociedade. 

“Passou despercebido o poder da rádio em retribalizar a Humanidade, 

bem como a quase imediata reversão que produziu do individualismo 

para o coletivismo, fascista ou marxista. (…) 

A história da rádio é instrutiva como indicadora das distorções e da 

cegueira que a tecnologia pré-existente produz numa sociedade.” 

Mcluhan, Marshall (2012, p. 342)  
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III.2 – Televisão – O Espectador Passivo 

 

“Os mass media estão ao lado do poder na manipulação das massas 

ou estão ao lado das massas na liquidação do sentido, na violência 

exercida contra o sentido e o fascínio?” Baudrillard, Jean (1991, p. 

109) 

 

Pertenço à geração que nasceu e cresceu com a caixa mágica que emite luz dentro 

de casa. A televisão representa um fenómeno de massas megalómano e esculpiu os 

nossos comportamentos, as nossas opiniões, difundiu modas, transformou-se num 

motor publicitário, entre outros fenómenos que foram ocorrendo na relação que a 

sociedade estabeleceu com a televisão. 

Se outrora a rádio foi um instrumento predileto de propaganda pelos regimes 

fascistas, a televisão vem influenciar as novas democracias.    

A televisão e a tecnologia de satélites fortaleceram, de forma abaladora, essa ideia 

de “Aldeia Global” pois que nos encontramos num mundo globalizado. Não é preciso 

sair de casa, do conforto do sofá, o Homem assiste a todos os acontecimentos 

mundiais, gravados ou em direto em sua casa. A experiência e opinião pública vinha 

ter até nós. Já não era preciso efetuar uma deslocação, ou esperar dias, semanas, 

para ter conhecimento de algo. 

Guerras distantes, Presidentes eleitos, casamentos de Príncipes, o Funeral de uma 

celebridade, tudo era emitido e assistido na casa de cada um, individualmente. A 

noção do coletivo perdia-se perante o privado e o isolado. 

Invocando as minhas memórias da década de 90 e princípios do século XXI, posso 

nomear três exemplos, dentro de milhares de outros, que ilustram este poder 

mediático e de massas. A morte da princesa Diana de Inglaterra foi um fenómeno 

global, a guerra do Golfo, e o último e mais marcante, o 11 de Setembro, onde em 

direto vimos o terror e o poder deste novo mal do novo século, o terrorismo, que se 

passava a milhares de quilómetros de distância. 

Rapidamente este meio tornou-se numa arma política. Uma extensão do poder 

político, uma nova forma de aceder ao espaço privado, comunicando diretamente 

com cada cidadão.  

“Fidel Castro apresenta a si mesmo como professor e, como diz 

Szulc, “consegue combinar liderança política, educação e 

propaganda de maneira tão hábil que às vezes é difícil dizer-se onde 
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começa uma e termina a outra”.” Mcluhan, Marshall (2012, p. 342) 

 

Através deste novo utensilio de poder, as massas podiam ser convencidas, 

alienadas, controladas - Assim, precisamos de algo que domestique o rebanho 

desorientado (…) - Chomsky. O poder da televisão era imenso e nunca antes um 

meio tivera tanta força. 

Relembrando a reflexão que Baudrillard faz sobre o filme ‘Apocalypse Now’ que 

simula e retrata a guerra do Vietnam, Chomsky fala-nos que nesse tempo foi preciso 

“falsificar a história” e reconstruir a história do conflito. 

“É necessário, também, falsificar completamente a história. Essa é 

outra maneira de superar as tais restrições doentias: passar a 

informação de que quando atacamos e destruímos alguém, na 

verdade estamos nos protegendo e nos defendendo de agressores e 

monstros perigosos, e assim por diante. Desde o final da Guerra do 

Vietnã, houve um esforço imenso para reconstruir a história do 

conflito.” 

Mais à frente Chomsky continua: 

“Era necessário reajustar essas ideias nocivas e restaurar alguma 

forma de racionalidade, a saber, reconhecer que qualquer coisa que 

façamos é nobre e correta.” Chomsky, Noam (2013, p. 36) 

 

Podemos encontrar aqui uma ponte de ligação da reflexão de Baudrillard e os factos 

que Chomsky coloca na mesa. Essa falsificação, esse recontar a história passou 

não só pela televisão, como pelo cinema. A utilização destes meios audiovisuais 

teve um importante papel de controlo e alienação. 

Analisemos a seguinte citação retirada da obra de Mcluhan, do capítulo em que ele 

fala sobre a Televisão como um gigante tímido: 

“A adaptação da TV a processos, mais do que a produtos 

nitidamente acondicionados, explica a frustração da 

experiência de muita gente ante a sua utilização para fins 

políticos. Num artigo da TV-Guide (18-24 de maio de 1963), 

Edith Efron chamou a TV de “Gigante Tímido”, porque ela não 

se adapta aos temas quentes e aos tópicos rígidos e 

controvertidos: “Apesar da liberdade concedida pela censura 

oficial, um silêncio auto-imposto torna os documentários das 
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grandes cadeias quase que mudos a respeito dos grandes 

assuntos do dia”. Acham alguns que a TV, como meio frio que 

é, trouxe uma espécie de rigor mortis ao corpo político.” 

Mcluhan, Marshall (2012, p. 347) 

 

Vemos que a televisão, dentro desta perspetiva, não consegue lidar com assuntos 

sérios, e criar uma relação saudável com assuntos políticos ao contrário da 

imprensa que vive do conflito de opiniões - Mcluhan. Mas como vimos em cima, o 

meio é utilizado como arma por parte da política. Chomsky no seu capítulo 

‘Relações Públicas’ tem uma passagem que exemplifica o que ainda hoje acontece 

nos Estados Unidos da América a propósito de como a política e os serviços 

chegam ao grande público. Mas este exemplo serve para exemplificar de igual forma 

o contexto Europeu.  

“Isso tudo é bastante eficaz. Funciona direitinho até hoje. E, é claro, 

tudo é muito bem pensado. As pessoas da área de ralações públicas 

não brincam em serviço. São profissionais. Estão tentando incutir os 

valores corretos. Na verdade, elas têm uma concepção do que deve 

ser a democracia: um sistema em que a classe especializada é 

treinada para trabalhar a serviço dos senhores, os donos da 

sociedade. O resto da população deve ser privado de qualquer forma 

de organização, porque organização só causa transtorno. Devem 

ficar sentados sozinhos em frente à TV absorvendo a mensagem que 

diz que o único valor na vida é possuir mais bens de consumo ou 

viver como aquela família de classe média alta a que eles estão 

assistindo, e cultivar valores apropriados, como harmonia e 

americanismo.” Chomsky, Noam (2013, p. 27) 

 

A televisão pode então ser entendida como um “medium passivo”, não podemos 

realizar as nossas escolhas e traçar, dentro do meio, o nosso próprio percurso 

informativo. Podemos, como é óbvio, mudar de canal, como podemos mudar de 

emissora na rádio, ou até desligar os aparelhos por completo. Mas ao assistirmos, 

tornamo-nos espectadores passivos sentados a absorver as mensagens que nos 

enviam. 

“Quanto à emancipação, essa começa quando se põe em questão a 

oposição entre olhar e agir, quando se compreende que as 
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evidências que assim estruturam as relações do dizer, do ver e do 

fazer pertencem elas próprias à estrutura da dominação e da 

sujeição. A emancipação começa quando se compreende que olhar 

é também uma acção que confirma ou transforma essa distribuição 

das posições.” Rancière, Jacques (2012, p. 22) 

 

Se quem assiste não conseguir criticar o que assiste, passe a redundância, o que é 

emitido, “separar a semente do joio”, pode, sem se dar conta, alistar-se ao rebanho 

alienado. A posição que temos dentro do sistema é de sentido duplo. Baudrillard faz 

a comparação da criança perante o mundo dos adultos: 

“São simultaneamente intimidados a constituir-se como sujeitos 

autónomos, responsáveis, livres e conscientes, e a constituir-se 

como objectos submissos, inertes, obedientes, conformes.” 

Baudrillard, Jean (1991, p. 110) 

 

É neste jogo de dualidades que os media se situam, eles carregam consigo o 

sentido e o contra-sentido - Baudrillard, Jean. 

Os poderes políticos e económicos rapidamente se aperceberam deste poder e 

desde então o utilizam para os seus interesses particulares. A televisão possibilita a 

criação de um dispositivo de controlo e poder de massas de forte expansão e 

inclusão. A televisão tornou-se num meio fechado, onde só alguns, os com poder 

económico - o grande capital - podiam controlar e difundir a informação. 

Podemos ter uma ideia e obter mais noções deste poder de alienação, de 

controlo, através da visualização do filme ‘Videodrome’, realizado por David 

Cronenberg no ano 1983, onde Max Renn é dono de uma estação televisiva que 

tenta arranjar programas de outras estações, procurando normalmente conteúdos 

sexualmente explícitos para impulsionar as audiências. Acaba por captar uma 

emissão muito estranha, através de um pirata que usa o seu estabelecimento 

equipado com uma parabólica. Um programa televisivo onde se vê uma mulher a ser 

brutalmente espancada por dois indivíduos. Parece ser mesmo real, nunca se 

ficando a perceber se é mesmo ou não real, mas dessa dúvida, desse parecer, vem 

o fascínio de Max pelo suposto programa televisivo. Esse fascínio por uma hiper-

realidade. 

“É inútil interrogarmo-nos se é a perda da comunicação que induz 

esta sobrevalorização no simulacro ou se é o simulacro que está 
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primeiro, com fins dissuasivos, os de curto-circuitar antecipadamente 

toda a possibilidade de comunicação (precessão do modelo que põe 

fim ao real). É inútil interrogarmo-nos sobre qual é o primeiro termo, 

não há, é um processo circular – o da simulação, o do hiper-real. 

Hiper-realidade da comunicação e do sentido. Mais real que o real, é 

assim que se anula o real.” (Baudrillard, Jean:1991:105) 

 

Todo o resto do filme caracteriza esta premissa lançada por Baudrillard do hiper-real. 

A realidade de Max sofre alucinações, o programa televisivo emitia uma frequência 

que possibilitava a alienação e o comando de pessoas. Tudo deixa de fazer sentido, 

criando, logo a seguir, novos sentidos. ‘Videodrome’, na minha perspetiva, ilustra de 

uma boa forma estas problemáticas, evidenciando o poder do meio televisivo, no 

controlo das massas, na procura incessante por conteúdos que entretenham as 

massas, bloqueando assim o seu espírito crítico.  
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III.3 – Internet – A Aldeia Global 

 

“Estamos num universo em que existe cada vez mais informação e 

cada vez menos sentido” (Baudrillard, Jean:1991:103) 

 

A Internet foi o último grande sistema comunicativo humano e foi responsável pela 

massificação da informação derrubando por completo as barreiras geográficas e 

temporais existentes. Mesmo com a massificação da televisão, da rádio, do telefone, 

da imprensa, nada se comparou a este meio e ao seu fenómeno. É um sistema 

rizomático, uma rede quase infinita, tal como um universo cheio de estrelas, planetas, 

galáxias, etc. 

Esta rede de máquinas que se transforma numa extensão de nós mesmos, nasceu 

de uma necessidade militar, nos Estados Unidos da América, quando houve a 

necessidade de criar uma rede entre computadores que possibilitasse não só a 

comunicação mas a defesa desta.  

Foi no ano de 1965, que Robert Taylor teve a ideia da criação de uma rede ainda 

maior que na altura foi chamada de ARPAnet19. A partir daqui, esta pequena rede, 

em meados da década de 80, junta-se a outras, formando assim um composto de 

rede que deu origem à internet e à abertura completa dessa rede para o mundo. 

Pela primeira vez existia um sistema descentralizado, onde os utilizadores podiam 

partilhar informação livremente. Ao contrário do que vimos anteriormente com os 

outros meios de informação, na rede, a informação já não é difundida a partir de um 

centro monopolizado por uma autoridade, ou empresa. Na internet a informação 

provem dos próprios utilizadores que são, ao mesmo tempo, produtores e 

consumidores. Obviamente que hoje em dia as grandes agências noticiosas já se 

alastraram na rede, mas mesmo com esse crescimento empresarial, a internet ainda 

se mantém um espaço onde cada um pode colocar conteúdos informativos sem se 

reger por intermédio de outro. 

A Escola na sua tradição, com os seus modelos estabelecidos, carece, às vezes, de 

meios que a posicionem de forma crítica perante uma tecnologia que está a mudar 

constantemente/ mudou a forma como comunicamos/relacionamos/interagimos tanto 

uns com os outros como com o mundo. 

Torna-se impossível que a modificação do sistema de ensino se dê do dia para a 

                                                 
19 In site: http://partners.nytimes.com/library/tech/99/12/biztech/articles/122099outlook-bobb.html; 
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noite, pelo que as mudanças são lentas, acumulativas e progressivas, estando na 

maioria das vezes ligado a poderes políticos que mudam de 4 em 4 anos. 

Esta realidade, à qual pertencemos e na qual operamos, as novas tecnologias de 

informação e comunicação demonstram um conjunto de possibilidades e campos 

operacionais. Estas possibilidades advêm da flexibilidade que estes meios 

proporcionam, permitindo a abertura a novas experiências educativas, que possam, 

de forma diferenciada, resolver problemas ou complementar práticas pedagógicas. 

É preciso olhar para este meio que alberga todos os outros e os expande, de forma 

a ver nele possibilidades de rotura. 

Antes de introduzir dispositivos neste meio para o utilizarmos na escola, era preciso 

que houvesse aprendizagens que mostrassem e explicassem as possibilidades 

inerentes do meio, como também os problemas que este e outros trazem com a sua 

utilização. Por experiência própria, durante o ano em que fui professor, a maior parte 

dos meus alunos pensava que a ‘Google’ sempre tinha existido e que a internet 

“girava à volta dela”. Esta geração que nasceu no meio do “boom” da internet, pode 

cair na sua mera utilização sem questionamento e aproveitamento das suas 

possibilidades ainda “democráticas”. Teme-se que depois da globalização crescente 

que esta grande rede tomou, possam começar a aparecer redes fechadas, 

independentes, controladas por uma minoria. Mas este aparecimento de redes 

pequenas pode também ser um ponto a favor contra a vigilância e controlo que se 

sente na internet. Os computadores estão todos ligados entre si, e hoje em dia com 

o fenómeno das redes sociais, este controlo e vigilância nunca teve tanto terreno de 

expansão como de antes. Nestas pequenas redes, estas comunidades que se 

possam formar podem representar campos férteis para se desenvolver outros 

dispositivos que de alguma forma se distanciam dos utilizados na grande rede.  

Como pode um Professor trabalhar as tecnologias de informação e comunicação de 

forma a implementá-las na escola, criando com isso novas práticas e experiências 

educativas? 

É dentro desta esfera de problemas, dentro deste meio tão complexo, que se propôs 

a construção de uma plataforma educativa diferenciada. Aproveitando assim as 

possibilidades do meio, tentámos construir um dispositivo de retorno às origens 

democráticas da partilha, representando com isso também um espaço laboratorial 

de experimentação que possibilite aos agentes da plataforma construírem e 

desenvolveram as suas ferramentas. Espera-se uma possibilidade de emancipação. 
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IV – Plataformas educativas – Introdução  

 

Uma plataforma é uma base que assenta sobre alguma coisa; em sentido figurado, é 

um conjunto de ideias ou propostas que constituem a base para uma política comum. 

Uma plataforma educativa será então um conjunto de ideias com uma base comum 

onde irá assentar um mecanismo que produzirá algo. Outra interpretação será de 

um mecanismo que assenta sobre outro, então teríamos uma plataforma educativa 

que assenta sobre a Escola e neste caso sobre um meio de comunicação - a 

Internet.  

As plataformas educativas já existem há muitos anos, não é algo de novo. Um dos 

exemplos mais remotos será a telescola. Foi introduzida no serviço televisivo para 

que possibilitasse um espaço para a aprendizagem de conteúdos escolares a 

pessoas que não pudessem ir à escola, fossem mais velhas e/ou pertencessem a 

uma classe ativa e trabalhadora. 

No caso Português, a telescola iniciou-se a 6 de Janeiro de 1965, na RTP, 

Radiotelevisão Portuguesa. A telescola foi introduzida no território nacional com o 

intuito de levar a escolaridade obrigatória que na época era constituída pelos quatro 

anos da Escola Primária e os dois Ciclo Preparatório, às zonas mais rurais do país. 

“No início da década de 70, a reforma do ensino ditou o alargamento 

da escolaridade obrigatória para oito anos. Nos casos em que não fo

sse possível proporcionar ensino direto aos alunos este podia sersub

stituído pela telescola.  

Na década de 80, com a chegada e vulgarização dos videogravadore

s, a telescola deixou de ser transmitida pela televisão, libertando assi

m essas horas para outros programas. Os conteúdosapresentados n

as videocassetes tinham um complemento de informação prestado p

or um tutor.  

Já na década de 90, o recurso às novas tecnologias e ao multimédia 

levou a que o ensino à distância passasse a funcionar em simultâneo

 como forma complementar do ensino regular e como modalidade 

alternativa da educação escolar.”20 

Este serviço foi importante para combater o analfabetismo da população que na 

                                                 
20 Telescola. In Infopédia . Porto: Porto Editora, 2003-2014. [Consult. 2014-06-01]. 

Disponível na www: URL: http://www.infopedia.pt/$telescola. 
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altura rondava os 40% da população21. 

‘Educating Rita’, um filme de 1983 realizado por Lewis Gilbert, apresenta um bom 

exemplo de telescola e a tentativa desta ser uma tecnologia ao serviço da 

alfabetização e integração escolar. Neste filme, Rita é uma mulher que pertence à 

classe operária que nunca teve oportunidade de enveredar pelos estudos 

académicos. Trabalha num Salão de Cabeleireiro e tem uma vida dura mas simples. 

Decide voltar a estudar com o intuito de mudar a sua vida e ingressa num programa 

académico para adultos. É um filme que demonstra, de um ponto de vista 

sociológico, as diferentes classes na sociedade e as interações e choques entre elas. 

Mostra profundamente bem as dificuldades da chamada mobilidade social, que a 

contemporaneidade e as democracias vigentes mostraram ser possível, embora 

cada vez mais seja um realidade ilusória de difícil concretização. O sonho do ensino 

universal e as iguais oportunidades tem vindo a regredir.  

“Esta constatação coloca em causa um dos mitos das sociedades 

modernas (tanto na sua versão capitalista como socialista): o de que 

o ensino universal oferecia a todos, ao longo da vida, iguais 

oportunidades de alcançar as posições sociais privilegiadas. Por 

outro lado, os mesmos estudos mostram que estes quadros 

reprodutivos variam, de forma e intensidade, entre países e tempos 

históricos, o que justifica um olhar permanente sobre esta questão e 

o trabalho em favor de uma educação socialmente mais igualitária.” 

(Abrantes, Pedro:135:2010) 

 

Rita é acompanhada pelo professor Dr. Frank Bryant durante todo o seu percurso 

pelo conhecimento académico, com o qual irá sofrer enormes atritos resultantes da 

bagagem cultural que Rita transporta consigo, mostrando-se insuficiente e 

incompatível com os requisitos do mundo académico letrado. 

Em casa, Rita assiste a programas educativos na telescola para continuar os seus 

estudos fora da instituição escolar. No caso de Rita, a telescola serve como um 

complemento às lições que vai tendo com o seu Professor Dr. Frank Bryant e não 

como uma alternativa absoluta à Escola.  

É neste cena que podemos ver um exemplo do uso da telescola como complemento 

e apoio ao ensino decorrido das aulas. A sua utilização por um adulto evidencia 

muito o público-alvo deste género de suporte.  

                                                 
21 50 Anos de Estatística Da Educação – Volume I – Página 17. 

http://www.imdb.com/character/ch0024424/?ref_=tt_cl_t1
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Com o aparecer das novas tecnologias de informação e comunicação, mais 

concretamente da Internet, muitos destes mecanismos escolares fizeram a ponte 

para esta grande rede comunicativa entre máquinas, que são utilizadas como pontos 

de ligação comunicativos por nós. Com este novo meio surgiram novas Plataformas 

Educativas, de carácter computacional digital (binário). 

Vários tipos de nomenclaturas apareceram no advir destas plataformas e de novas 

formas de ensino à distância. 

O e-learning representa um ensino feito à distância, usando como suporte as novas 

tecnologias de informação e comunicação. Não existe uma escola física, mas em 

vez disso, existe uma escola virtual, ou uma estrutura educativa semelhante, onde o 

professor está ausente e comunica com o aluno através de uma plataforma. Os 

conteúdos são colocados e consultados/descarregados pelos alunos. Estes podem 

estar em suas casas durante os tempos de contacto e de não contacto, podendo 

aceder a qualquer hora aos conteúdos educativos. 

O e-learning pode ser síncrono ou assíncrono. Por síncrono entendemos que o 

aluno e o professor encontram-se simultaneamente na “aula”. Utilizando para este 

efeito software de voz e vídeo em tempo real.  

Quando este é assíncrono, não se encontram ao mesmo tempo conectados, 

podendo efetuar comunicações através de um sistema de mensagens interno 

(fóruns) ou por emails.    

Existem outras variantes do e-learning como o blended-learning ou b-learning. Este 

modelo já defende que parte desse ensino à distância tem de ser acompanhado por 

sessões presenciais. O aluno já não fica somente em casa, tem em algum momento 

do processo ensino-aprendizagem de se movimentar até à Escola para ter contacto 

presencial com o professor. Estes são as principais definições de ensino à distância 

que utilizam a internet como seu suporte. 

Um exemplo de uma plataforma, com a qual tive um contacto do ponto de vista 

técnico mais próximo, é o Escolinhas22. Esta plataforma está direcionada para o 1º e 

2º Ciclo do ensino básico. Em Portugal ela é conhecida como Escolinhas, na esfera 

internacional é por Schoooools. 

“O schoooools é uma comunidade de escolas online. Cada escola no 

schoooools é uma representação oficial na Internet de uma escola 

                                                 
22 URL: http://escolinhas.pt/; 
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real. Tal como na escola real, a cada escola só podem aceder alunos, 

professores e encarregados de educação por ela autorizados, 

criando um espaço seguro e fechado. 

Por fazer uso da mesma organização e conceitos das escolas, o 

schoooools tem uma simplicidade natural para todos. Por isso, é fácil 

trabalhar, brincar, colaborar e comunicar com todos. O schoooools 

está disponível para quaisquer instituições educativas, privadas ou 

públicas, para crianças dos 4 aos 12 anos.” 

 

Existe de facto uma tendência para utilizar os meios de informação e comunicação 

pelas instituições educativas como forma de a escola chegar a zonas remotas, como 

diferentes abordagens pedagógicas, como complementos de formação, etc. 

 

IV.1 Desenho da Plataforma – Contextos 

 

Neste subcapítulo explicarei os motivos referenciados para a construção da 

plataforma educativa, e quais os contextos que lhe serviram de base. Dois desses 

motivos, um de natureza pessoal e outro decorrente do próprio programa curricular, 

do seu Módulo-13, já foram referidos nos capítulos anteriores. 

Trazendo comigo a ideia de construir uma plataforma educativa, procurei as razões, 

para além das pessoais, que sustentassem a sua construção.  

As minhas razões pessoais advêm do meu interesse sobre as ICT&D, do meu 

percurso pessoal e escolar. É uma área onde me movimento e contacto diariamente.  

Sendo o estágio situado numa escola artística, modernizada, com um sistema 

informatizado bastante avançado, os sumários já eletrónicos (plataforma de 

sumários), servidores próprios, website privado, etc; porque é que as TIC não eram 

utilizadas para fortalecer ainda mais o funcionamento da Escola? Estas condições, 

acima descritas, representam a primeira base para um possível justificação.  

Detive conhecimento, através da Professora Raquel Morais, que outrora a escola 

tivera uma plataforma Moodle, a qual durou apenas uns meros meses.  

Apresentaram-se várias razões. Começando pelo próprio corpo docente que, na sua 

maioria, não dominava as tecnologias de Informação e Comunicação, tinha portanto 

poucos conhecimentos a nível de Informática. Para colmatar essa falta de 

conhecimento foram organizadas ações de formação para os docentes. Mesmo 

depois destas, algumas dificuldades persistiram. A Professora Raquel era dos 



66 

 

poucos professores que fazia uso da plataforma. 

Com o seu funcionamento, outros problemas começaram a surgir, nomeadamente o 

problema de espaço, neste caso, virtual. A plataforma não conseguia conter toda a 

informação necessária em algumas disciplinas, como, por exemplo, a de Design 

Gráfico, da Professora Raquel. Isto dificultava a entrega de trabalhos por parte dos 

alunos. O sistema de entregas de trabalhos no Moodle começou a gerar problemas 

e foi sendo abandonado. 

Com a pouca adesão, as dificuldades de ajuste da plataforma às necessidades 

individuais de cada disciplina, ela começou a entrar em desuso.  

Da parte dos alunos, só o utilizavam para submeter trabalhos e consultar os 

programas dos módulos, ou a documentação providenciada pelo Professor. Não 

havia mais nada, fora dos moldes de submissão de tarefas e leitura de documentos 

que pudessem fazer na plataforma que não fizessem mais rapidamente noutro 

sistema qualquer. 

Sendo o tempo escasso, rapidamente reduzi a envergadura do projeto e em vez de 

pensar numa plataforma para a escola, pensei para a turma em questão. Era 

impossível e requeria não só meios humanos como mais tempo. 

A escola encontrava-se sem nenhum tipo de aproveitamento no que toca aos meios 

digitais de computação. E todos os projetos que tinha tido fracassaram. Existia aqui 

um espaço para propor a minha ideia à turma e à Professora. Mas alguns destes 

problemas diziam-me o contrário. Se nunca funcionou aqui uma plataforma porque 

vai funcionar agora? Se calhar só vou estar a complicar um processo que já está 

estabelecido, enraizado e naturalizado.  

Porque é que a turma precisava de uma plataforma? Em que poderiam beneficiar? 

 

O sistema utilizado para entregar os documentos digitais dos trabalhos era feito 

através do sistema Dropbox. Dropbox é um sistema que possibilita alojar informação 

na Cloud (nuvem), podendo esse espaço ser partilhado e acedido a partir de 

qualquer computador. A Professora Raquel partilhava uma pasta de nome 

“3DG_2013_14” com a turma. Alguns Problemas surgiram com a utilização deste 

serviço. Mesmo com algum espaço disponível, a Dropbox começou a ter problemas 

de espaço, pois houve da parte dos alunos diversas confusões sobre o que enviar e 

como enviar os ficheiros. Para o final do ano este dispositivo já era utilizado com um 

melhor aproveitamento. 
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Os estudantes têm uma enorme carga horária, o que se apresenta como normal 

num curso Profissional. A carga horária é muito maior que num curso Geral. Como 

podemos verificar no Anexo VII, o curso de Design Gráfico tem uma carga horária 

total de 3265 horas, estando distribuídas pelos três anos da seguinte forma: 1ºAno- 

1095h; 2ºAno-1125h: 3ºAno-1045h. As horas estão distribuídas pelas três 

componentes de formação: Componente Sociocultural; Componente Científica; 

Componente Técnica, Tecnológica e Prática. Sendo este último grupo o que detém 

maior carga horária. 

Dessa imensa carga horária, advém o pouco contacto e partilha entre os alunos em 

relação ao processo de trabalho. Só no dia de entrega e apresentação é que muitos 

descobriam o que o colega estava a fazer. A turma funcionava de forma muito 

eficiente e cada um sabia o que tinha a fazer e fechava-se no seu espaço, no seu 

computador. Esta pequena falta de diálogo global sobre o processo, apresentou-se 

um ponto inquietante. Claro que os estudantes dialogavam, mas a turma era dividida 

em pequenos grupos, não existindo uma união global no sentido de um ambiente de 

partilha. 

Com a compreensão de como funcionava a PAP na escola, a ideia de uma 

plataforma que proporcionasse um espaço de trabalho, de partilha, de pesquisa para 

a PAP começou a surgir no horizonte. Todas as disciplinas do curso trabalhavam 

para esta prova final, cada uma com a sua função devidamente designada.  

A disciplina de Design Gráfico aglomerava todo esse trabalho realizado e 

representava o espaço principal para a realização do projeto.  

Porque não ajustar a plataforma à PAP? Sendo este o projeto que representa os três 

anos de aprendizagem do curso, para o qual os alunos se preparam arduamente. 

Como foi visto, a experiência que obtive a partir do Módulo 13 – Edição On-line, 

tornou-se importantíssima. A Plataforma serviu como prolongamento da 

aprendizagem ocorrida durante o módulo, para além de outros factos que lhe estão 

inerentes. 

Este foi o propósito da sua construção, construção que começou com uma conversa 

realizada mais tarde, à volta de uma mesa, com os alunos. 
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IV.2 Estrutura da Plataforma 

 

Este subcapítulo tem como objetivo explicar de uma forma clara e simples o esboço 

que suporta a plataforma. Auxiliará como base para o levantamento das questões 

sobre os jogos de poder que ocorrem dentro deste modelo de dispositivos. 

Comecemos por fazer uma análise da estrutura interna da plataforma, concebida a 

partir de um CMS, o Drupal.  

Dividiremos o Drupal em cinco grandes categorias, a saber: 

A Informação; Os módulos; Os blocos e os Menus; As permissões de Utilizadores; 

Tema;  

Dentro de cada uma destas categorias temos mais subcategorias que nos ajudam a 

estruturar e a configurar o nosso dispositivo web. Será por esta lógica sucessiva que 

a estrutura da plataforma é apresentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comecemos pela Informação: que tipo de informações a nossa plataforma vai conter? 

Como vamos organizar essa informação? 

Neste caso em concreto a informação foi organizada de forma a ser o mais intuitivo 

possível para quem utiliza a plataforma e para quem quisesse prosseguir com a sua 

manutenção e o seu desenvolvimento. Na Imagem seguinte podemos ver a 

organização dos Tipos de Conteúdos. 

Imagem 1 – Principais Componentes do Drupal; 
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Os tipos de conteúdos “Article”; “Basic page”; “Book page”; “Blog page”; “Forum 

topic”; “Panel” já vêm com o sistema e juntamente com alguns módulos, como por 

exemplo o de Blog e o do Fórum. São exemplos de organização de informação 

básica e pré-determinada. 

De acordo com o contexto descrito nos capítulos anteriores, foram criadas novas 

formas de organizar a informação, tais como: Calendário PAP; Notícias; Pesquisa 

PAP; Relatório; 

Quanto ao Calendário PAP, este serve para os professores colocarem todo o tipo de 

informações relativas às datas das entregas intermédias e da final. Existem pelo 

menos quatro fases antes da apresentação final e da conclusão da PAP. Esta 

informação é de caráter meramente consultivo por parte dos alunos. 

As “Notícias” representam todo o tipo de informação que possa ter algum interesse 

para a temática da PAP e para as diversas disciplinas23, dando assim um destaque 

em primeira página. Por exemplo, para eventos que a escola proporciona fora ou 

dentro das instalações; eventos culturais na cidade do Porto; Informações sobre 

                                                 
23 Neste caso, como a plataforma só funcionou com a disciplina de Design Gráfico, as notícias eram mais dentro 

desse foco. 

Imagem 2 – Tipos de Conteúdos 
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próximas atividades; enfim, é o espaço de divulgação de informação noticiosa de 

cariz cultural, educacional, etc. Este Tipo de Conteúdos podia ser disponibilizado 

tanto pelos Alunos como pelos Professores. 

O conteúdo Blog serve para que os utilizadores (Alunos e Professores) possam criar 

o seu blog, partilhando outros assuntos que achem pertinentes. Apresenta-se como 

uma área mais pessoal de partilha de conteúdos. Será entendida como um espaço 

mais livre, mais independente que pode suscitar o aparecimento de outros projetos 

paralelos à escola. 

Os dois últimos Tipos de Conteúdos representam dois importantes blocos 

informativos. 

O “Pesquisa PAP” é o local onde toda a informação relativa à pesquisa efectuada 

para a PAP é alojada. E o “Relatório” representa toda a informação relativa à escrita 

do relatório para a PAP. 

Ambos se encontram em forma de “Book”24, facilitando assim a navegação e criando 

desde já uma espécie de livro/portefólio. 

Assim ficou estruturada a informação que se achou mais relevante. 

 

A próxima camada do Drupal são os módulos. Através deles, o Drupal ganha novas 

funcionalidades, permitindo ao utilizador transformar especificamente o seu site de 

acordo com as suas necessidades.  

A maioria dos módulos tem desenvolvimento ativo contando com a participação da 

comunidade para testá-los e encontrar bugs25. Os módulos tornam a utilização do 

Drupal mais “user friendly”, permitindo assim que quem não detenha conhecimentos 

nas áreas da programação, possa construir um site mais dinâmico e complexo. Não 

será preciso nomear todos os módulos instalados na plataforma, por conseguinte, 

serão nomeados os mais importantes.  

Foram instalados alguns módulos fundamentais, nomeadamente o módulo “views” o 

qual permite fazer listagens de todo o tipo de informações contida na plataforma. 

Este módulo foi o responsável para a criação dos espaços privados de cada aluno, 

dos espaços em partilha dentro da turma e dos espaços gerais – abertos a todos os 

utilizadores (Alunos e Professores). 

Outros módulos foram instalados, como o DrupalChat – o qual proporciona o 

                                                 
24 Forma de criação de uma paginação dentro do Drupal. Podemos compilar diferentes páginas num só conjunto; 
25 Erros de programação; 
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aparecimento de um Chat em tempo real privado entre dois utilizadores, contendo 

também salas públicas, onde todos podem participar nas conversas que se forem 

gerando. 

Por último o módulo “Advanced Forum” permitiu uma maior configuração do Fórum 

que vem de origem no Drupal. As necessidades foram evoluindo à medida que se 

dava utilização ao Fórum, por isso foi necessário a implementação deste módulo 

que correspondeu de forma positiva a essas necessidades.  

A informação sofreu esta distribuição resultante dos debates com os alunos e a 

professora Raquel Morais. 

 

 

Do ponto de vista dos Menus, a estrutura estabelecida foi a da utilização de um 

menu horizontal e outro vertical, situando-se este último à direita. 

No menu horizontal podemos verificar os seguintes links (Imagem 5). 

 

O “Home” leva-nos de volta à página inicial que contém a última notícia colocada em 

destaque e os tópicos do Fórum mais recentes/activos; O “Blogs” representa a área 

de blogs pessoais de cada aluno e Professor; Fórum; A Calendarização da PAP 

mostra-nos todas as fases de entrega da PAP; Notícias, podemos consultar de 

forma cronológica todas as notícias até então colocadas; Turma é o local onde 

podes ver todos os alunos da turma e toda a informação dos seus perfis de 

utilizadores; Dropbox, ligação para este sistema utilizado já pela turma e pela 

Professora Raquel; My Account – A minha conta; Log Out – Sair. 

A criação de um espaço de Fórum foi importante pois representa um espaço onde 

tanto os Alunos como os Professores podem trocar informações de diferentes tipos, 

desde texto, imagem, vídeo, etc. Uma espécie de espaço dividido em diferentes 

salas, cada uma com um tema próprio. A estrutura interna do Fórum foi 

desenvolvida com os alunos. 

Este espaço partilhado surgiu de uma vontade para disponibilizar uma zona de 

contacto menos institucional entre os Professores e os Alunos, onde a hierarquia 

não fosse piramidal.  

Imagem 3 – Menu Principal 
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Pensemos num espaço onde certas questões ou assuntos que não têm espaço para 

serem debatidos no tempo de aula possam ser abordados. Todo o Fórum foi 

estruturado e construído pelos alunos. 

 
Imagem 4 – Estrutura do Fórum criada pelos Alunos 
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Quanto ao menu lateral podemos verificar na imagem 726 que 

existem dois grandes blocos. O bloco (menu) de “Criação” e o 

bloco de “Visão”. 

O menu de Criação, como o nome indica, representa a zona 

onde se pode criar novos conteúdos: Colocação das notícias; 

Criação e colocação de conteúdos relativos à pesquisa da 

PAP; Escrita do Relatório; Escrita do Blog; 

O menu “Visão” serve como consulta da informação inserida 

nos campos anteriores. Este menu não aparece de igual modo 

para todos os utilizadores, ficando o Professor com acesso só 

à “Pesquisa PAP” e “Relatório”.   

 

Quanto ao espaço dedicado à Pesquisa, como o nome indica, 

trata-se de um espaço reservado à pesquisa que os alunos 

efetuam antes e durante a PAP. Foi dividido em 3 áreas:  

A Privada, a para a Turma, e a para Todos, onde se inclui o professor. 

Os alunos podem consultar todos os links “Pesquisas PAP”, sendo o primeiro – 

Pesquisa PAP (privado) – de cariz privado, sendo só acessível pelo utilizador/criador 

do conteúdo. Na área privada cada aluno guardava para si a informação, como se 

de um diário se tratasse. 

A Pesquisa PAP (turma) serve para mostrar todos os conteúdos partilhados entre a 

turma. Assim os alunos podem mostrar como o processo de pesquisa para o projeto 

se desenrola, abrindo espaços de debate com os colegas de turma. 

Finalmente, a área Pesquisa PAP é acedida por todos os utilizadores incluindo o 

Professor. Aqui serão colocados os conteúdos de pesquisa que o aluno pretende 

partilhar e que contará já para o relatório de projeto. 

A mesma lógica replica-se com o Relatório, tendo este só duas visões, a privada e a 

geral. 

O menu lateral conta também com o calendário e com a informação de quem se 

encontra online na plataforma, não significando que essa informação fique gravada e 

seja possível ao Professor consultar estatísticas. É somente de caráter informativo.    

Passando para o campo dos utilizadores, temos o principal: O Administrador. Este é 

o utilizador principal. Ele pode gerir todos os aspetos do dispositivo - Plataforma. 

                                                 
26 Nota na Imagem 7 a visão é a de administrador para que se possam ver todos os links na íntegra. 

Imagem 5 – Menu lateral; 



74 

 

Tem todas as permissões ativas: pode criar, consultar, apagar todo o tipo de 

conteúdos, instalador módulos, fazer “backups”, etc.  

Foram criados mais dois perfis de utilizador: o perfil do Aluno e o do Professor.  

A organização das permissões foi feita para que ambos pudessem partilhar 

determinadas informações entre si, mas ao mesmo tempo pudessem possuir 

informações privadas de acesso restrito para ambos os casos. 

 

 

Através da imagem 8, a ideia de zona de contacto fica evidente pela mancha azul 

que simboliza essa zona. Os círculos representam o Aluno (A) e o Professor (P). 

Ambos têm a sua área pessoal, a qual se encontra a branco. Na junção dos dois 

círculos nasce a zona de contacto azul. 

Este esquema distancia-se de outros que são utilizados noutras plataformas. Por 

exemplo, no Moodle, na maioria das suas instalações e configurações, é encontrado 

um esquema deste género: 

 

Imagem 6 – Esquema da relação entre os dois utilizadores;  

Imagem 7 – Esquema representativo de uma outra possível relação entre utilizadores 
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A estrutura acima ilustrada demonstra que o Aluno não possui nenhuma área 

privada, nenhum espaço laboratorial, onde possa utilizar a plataforma como um 

campo experimental de novas aprendizagens. Não se apresenta como um agente 

mas somente utilizador “passivo”. 

 

Quanto ao tema, este seguiu uma linha simples, contando com grandes superfícies 

brancas que lhe deram um ar limpo. Como não houve a participação dos alunos 

neste campo a nível da sua construção, fiquei eu encarregue de o realizar. Alguns 

alunos participaram de forma indireta dando algumas sugestões, e o layout foi 

sofrendo diversas transformações, até chegar a este final que se encontra aberto a 

mudanças constantes. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 8 – Layout “Final” 
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Em relação ao título e logótipo da Plataforma, estes foram desenvolvidos pelos 

alunos, tendo ficado em aberto uma pequena atividade de mudança e 

desenvolvimento de diferentes logótipos pelos alunos.  

O motor do tema utilizado foi o Omega. O Omega representa uma excelente 

framework para o desenvolvimento de temas para diversos websites, sendo 

incrivelmente flexível, contendo já o html5, conseguindo adaptar-se a nível de escala, 

por exemplo, a diferentes dispositivos, nomeadamente, dispositivos móveis.  
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V- Experiência (análise) – Ensaio sobre um dispositivo 
 

Este relatório culmina neste capítulo, considerando-se que o que se encontra 

anteriormente escrito proporciona uma contextualização sobre a experiência 

pedagógica realizada durante o Estágio, em particular sobre a utilização das TIC na 

Escola e na criação de novas experiências educativas.  

Ao longo desta análise não entraremos em estatísticas profundas e exatas. Não 

foram instalados mecanismos de medição percentual na plataforma, pois em si 

mesmos, esses mecanismos representam um controlo e uma supervisão. Não se 

trata tão pouco de um somatório, ou de uma medição percentual de 

utilizadores/utilização, de resultados positivos na avaliação da PAP, resultantes da 

utilização da plataforma. 

Trata-se, acima de tudo, de uma análise sobre um dispositivo e sobre as 

possibilidades que este pode, ou não, proporcionar quanto a novas práticas 

educativas; se pode, ou não, modificar a relação das hierarquias de poder, abrindo 

caminhos conscientes de liberdade.  

 

A plataforma será vista como um dispositivo, analisado do ponto de vista do Poder e 

das possibilidades inerentes proporcionadoras de novas aprendizagens, 

favorecendo uma possível emancipação do aluno. 

Analisámos a forma como foi construído o dispositivo; os princípios que o sustentam; 

utilizando para o efeito, as pequenas experiências produzidas no seu interior, 

sustentando-as com teoria. Podemos chamar-lhe um ensaio inicial do qual resulta 

um aprofundamento dos conhecimentos existentes sobre este género de dispositivo 

e dos seus diversos contextos. 

Quando construímos um dispositivo, criamos e desenvolvemos um engenho 

complexo, que não tem nem uma, nem duas frentes, mas diversas. A noção desta 

complexidade traz consigo fatores positivos e negativos que muitas vezes andam 

lado a lado, separados por uma camada fina, semitransparente. 

A ideia de dispositivo advém das leituras que fiz tanto de Deleuze, de Agamben 

como principalmente de Foucault. 

Deleuze fala-nos da análise do dispositivo, segundo Foucault, demonstrando-nos 

que existem diferentes linhas que atravessam um dispositivo, mostrando assim o 

quão complexo um dispositivo é. 



79 

 

Agamben faz uma análise do que significa dispositivo terminologicamente falando 

em Foucault, mesmo este nunca o ter assumido por completo, encontra-se 

espalhado pela sua obra. 

Dos três pontos que destaca, dois deles são os que mais se ajustam a esta análise. 

“1) É um conjunto heterogéneo, que inclui virtualmente qualquer 

coisa, linguístico e não-linguístico no mesmo título: discursos, 

instituições, leis, medidas de segurança, proposições filosóficas etc. 

O dispositivo em si mesmo é a rede que se estabelece entre esses 

elementos.” Agamben, Giorgio (2005, p. 9) 

 

De destacar deste primeiro ponto, é o facto de o dispositivo em si mesmo é a rede 

que se estabelece entre esses elementos. A plataforma existe através das 

ligações que efetua dentro de si, ou seja, as relações entre alunos e professores; as 

relações entre os diversos mecanismos que a estruturam, como por exemplo as 

diferentes áreas de trabalho. Junto às relações e às zonas encontra-se também a 

forma como a informação foi estruturada, como é inserida e consultada. 

O segundo ponto afirma que um dispositivo se inscreve sempre numa relação de 

poder. 

“2) O dispositivo tem sempre uma função estratégica concreta e se 

inscreve sempre em uma relação de poder.” Agamben, Giorgio (2005, 

p. 9) 

 

Uma plataforma educativa vista pela perspetiva ‘foucaultiana’ é, então, um 

dispositivo que contém uma função estratégica concreta e se inscreve sempre numa 

relação de poder entre os seus agentes, Alunos e Professores.  

Esta relação está implícita na plataforma e negá-la seria cometer um erro crasso. 

Por mais que queiramos delinear as hierarquias, estas continuam implícitas e no 

máximo dos máximos podem ser levadas a cabo de uma outra forma. Não se trata 

de as apresentar camufladas, pois essa camuflagem pode transmitir uma realidade 

ilusória ao aluno, o que complica a relação educativa e distorce profundamente essa 

relação.  

A tentativa presente nesta experiência realizou-se dentro dessas relações de poder 

instituídas na escola, existindo uma tentativa de modificação de pequenos aspetos 

dentro da plataforma que possibilitasse um outro conjunto diversificado de relações.  

Terminado o Módulo-13, abriu-se o campo de desenho da plataforma. Foi durante 
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essa experiência de campo, vivida, sentida, que alguns dos seus princípios se 

estabeleceram.  

Esse contacto com a realidade faz com que nos tivéssemos prendido às questões 

fundamentais, permitindo que a abstração não dominasse o nosso campo 

operacional. Durante esse período os debates com os estudantes em torno do que 

poderia ser uma plataforma, e com a Professora Raquel fizeram parte do processo 

construtivo da mesma. 

“O sujeito pensante não pode pensar sozinho; não pode pensar sem 

a coparticipação de outros sujeitos no ato de pensar sobre o objeto. 

Não há um “penso”, mas um “pensamos”. É o “pensamos” que 

estabelece o “penso”, e não o contrário.” (Freire, Paulo:2013:87) 

 

Esta premissa, este “pensamos”, foi fundamental para este projeto. A construção de 

um dispositivo que via estabelecer relações com os seus utilizadores tem, a priori, 

de ser estudado pelo todo e não pela parte ou uma minoria. 

A inclusão dos alunos no processo, em si demonstra uma diferente abertura 

pedagógica e democrática. Mais importante ainda é estarmos em contacto com 

alunos do ensino secundário que representa a fase final do ensino obrigatório. Os 

alunos seguem para o ensino superior ou para o mercado de trabalho, o que torna 

este período fundamental para uma prática educativa reflexiva, proporcionadora de 

momentos emancipadores. Não se quer formar meros técnicos profissionais, mas 

sim Pessoas. 

O conhecimento e ambientação da turma com o Drupal do ponto de vista do 

utilizador e de agentes foi crescendo depois da sua introdução no Módulo-13. A 

atualização dos seus Portfólios foi sendo feita regularmente por alguns alunos, os 

que viram as vantagens de ter um website dinâmico em vez de um estático, 

podendo assim colocar novos conteúdos sem ter de criar páginas do zero ou 

remodelar toda a estrutura do site.   

Esse tempo de preparação, de debate, produziu um mapa mental27. Representa o 

panorama geral dos problemas enfrentados e da estrutura que a plataforma foi 

tomando, ou poderia ter levado. 

Foi reunida informação sobre como funcionava a PAP, como os Professores a 

organizavam e a Escola se ajustava a este momento que detém uma enorme 

                                                 
27 Consultar Anexo V; 
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importância para o aluno. A PAP apresenta-se como o culminar dos três anos de 

trabalho. 

A PAP contém um regulamento próprio e é regida por uma série de normas, que 

poderá ser consultado no ANEXO III, na página X. 

A PAP tem também uma série de objetivos a serem cumpridos pelos alunos, os 

quais passo a citar: 

“2. Objetivos 

A PAP deverá ser entendida como um trabalho pessoal do 

aluno e refletir as competências e domínio da técnica das Artes 

e do Design Gráficos a um nível profissional. Também servirá 

como portefólio e o intuito de desenvolver competências do 

aluno nos campos específicos da expressão e comunicação 

gráficas (desenho, fotografia, artes oficinais, etc); O aluno terá 

que demonstrar pleno domínio das diferentes fases de um 

projeto de comunicação gráfica: pesquisa e recolha de 

informação, domínio de diferentes ferramentas de registo e de 

expressão, criação de diferentes produtos e suportes, 

maquetização, montagem, arte final, apresentação e defesa de 

um projeto, entre outras. 

A PAP deve ser um projeto pessoal e profissional de natureza 

transdisciplinar. Pretende-se que demonstre os saberes e 

competências do aluno, bem como, a experiência adquirida 

através dos momentos de estágio. Deverá ter um formato de 

portefólio em papel e em formato digital (apresentação audio-

visual e/ou site).” 

 

Todos os anos é proposto um tema geral, a partir do qual os alunos desenvolvem o 

seu subtema. Este ano o tema da PAP era sobre “Propostas para o Futuro”. 

Independentemente do subtema escolhido, os alunos têm de no final apresentar 

uma série de elementos identificativos: 

“1) Linha Gráfica (economato) constituída por: logótipo (ou 

identificador visual) e respetivo manual de normas, cartão (8,5 x 5,5 

cm), envelope com janela (22 x 11 cm) e papel de carta A4 (1ª e 2ª 

folha);  
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2) Elemento de caráter identificativo (por exemplo: pictograma, 

sinalética, expositor, etc.. );  

3) Elemento de pequenas dimensões (por exemplo: selo, autocolante, 

etiqueta, “pin”, bilhete, etc...);  

 Elementos informativos/educativos:  

4) Coleção de (5, mínimo) postais tamanho standard (10cm x 15cm, 

frente e verso);  

 5) Elemento editorial (por exemplo: livro, catálogo, boletim, jornal, 

revista,...);  

6) Elemento informativo sobre sub-tema (por exemplo: mapa da zona, 

desdobrável, folheto, flyer,...);  

  

Elementos publicitários:  

7) cartaz A0;  

8) desdobrável frente e verso, tamanho livre;  

9) flyer (20x10 cm frente e verso);  

10) elemento inserido em fachada ou num espaço ao ar livre;”  

 

Embora represente o trabalho de um Designer Gráfico, os projetos dos alunos foram 

saindo, contudo, com algumas semelhanças entre si. Muitos dos projetos giraram à 

volta da dinamização de um espaço para atividades educativas, artísticas, lúdicas. 

Houve assim uma espécie de tendência geral para a organização de espaços 

culturais dinamizadores.  

Do ponto de vista logístico, as condições rapidamente tornaram-se favoráveis para a 

implementação da Plataforma. O servidor encontrava-se a funcionar e devidamente 

configurado, pronto a receber uma instalação de Drupal. Ao longo desse processo 

de instalação e configuração, houve um grande apoio por parte do técnico André 

Pascoal para todo o tipo de questões relacionadas com estes processos. Um dos 

problemas que enfrentei e que de facto comprometeu o fluir, quer da construção, 

quer da utilização da plataforma, foi o tempo de resposta por parte do servidor. O 

servidor era um pouco lento, mas dentro de todas as opções estudadas e 

ponderadas, foi a melhor escolha. A escolha de um servidor próprio da Escola 

tornou-se na opção mais viável, pelo simples facto de que, se alguém quiser dar 

continuidade ao projeto, ele encontra-se mais acessível, ao invés de se encontrar 

alojado noutro servidor qualquer fora da Escola. 

Houve, do ponto de vista de um contacto mais próximo com os alunos, uma 
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conversa “redonda”28, no sentido de uma conversa informal à volta de uma mesa 

com toda a turma, onde foram confrontados alguns pontos de vista sobre o que 

poderia ser a plataforma e quais as diretrizes que iria levar durante o seu 

desenvolvimento. 

A conversa iniciou-se com a explicação das minhas intenções, a elaboração de uma 

Plataforma Educativa que servisse como meio emancipador durante os meses em 

que os alunos iriam desenvolver a sua Prova de Aptidão Profissional (PAP). Iniciou-

se a reunião com uma primeira questão de carácter global: “Quem já utilizou uma 

plataforma educativa online?” Esta questão serviu um propósito de caráter 

diagnóstico. A turma tivera pouco contacto com o Moodle e utilizava a plataforma de 

sumários que a escola tinha adotado, para consultar os programas de cada módulo 

e submeter pequenos ficheiros. 

Não houve surpresas às respostas à segunda questão: “Quem utiliza uma 

plataforma social online?   

Todos os alunos utilizam ou utilizaram, sendo o Facebook a mais popular. Porquê? 

O que leva a essas plataformas terem tanto sucesso? Movem milhões de 

utilizadores por ano. Qual o nosso fascínio perante um espaço virtual que nos 

possibilita trocar informação em tempo real?  

A possibilidade de partilhar todo o tipo de media através de um dispositivo móvel, 

por exemplo. Termos acesso a informações que chegam à nossa página; podermos 

contactar novas pessoas. 

Estas plataformas sociais levantam uma questão: Onde está o privado? É possível 

ativar opções que possibilitem essa restrição, mas ao encontrarem-se fechadas, 

essas plataformas de nada servem, o seu propósito principal é a interação social. 

Um dos alunos acabou por dizer que um dos motivos por que usava o Facebook é 

para a coscuvilhice. Esta questão levantou novamente o assunto do Moodle, em que 

dizem que ele está mal estruturado e é muito confuso usá-lo. Outro problema foi a 

demasiada quantidade de informação no Moodle. 

Um dos pontos principais da discussão recaiu sobre a existência de espaços 

pessoais de acesso privado. Esses espaços pessoais existiriam sem algum tipo de 

controlo ou vigilância por parte do Professor(es), invertendo assim, o controlo 

patente noutras plataformas educativas. 

Propus a criação de uma plataforma criada de raiz e quis saber quais eram ou 

                                                 
28 Consultar Anexo IV;  
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pensavam ser as necessidades dos alunos. Desta proposta surgiu a estrutura e 

todas as funcionalidades presentes na Plataforma e demonstradas no Capítulo IV.2 

Estrutura da Plataforma. 

Os alunos gostavam que existisse uma componente social que possibilitasse a 

partilha de trabalhos, partilha de conteúdos interessantes e comentários sobre os 

trabalhos quer da disciplina de Design Gráfico quer os realizados para a PAP. Houve 

também a ideia de um arquivo de conteúdos vídeo diretamente descarregáveis da 

plataforma, mas isso implicaria imenso espaço disponível em servidor. Houve um 

pedido de uma contabilização de visita, do género “cinco pessoas viram este meu 

trabalho”. Não foi encontrada uma solução para acrescentar essa funcionalidade. A 

conversa gerou bastante interesse e entusiasmo por parte dos alunos. 

Posteriormente à discussão foram realizadas duas apresentações sobre a 

Plataforma à turma. Uma primeira durante a sua fase de construção inicial. E uma 

segunda depois de realizada a fase de pesquisa da PAP, contendo a amostra das 

novas funções que iam sendo implementadas. 

Durante essas apresentações, foi mostrado o seu funcionamento, demonstrando 

exemplos de como usufruir das áreas pessoais – privadas – das áreas partilhadas, 

como funcionava o fórum, os eventos, as notícias, o calendário, entre outras 

funcionalidades. 

Apercebi-me imediatamente, depois da conversa, que a disponibilidade dos alunos 

era insuficiente e a minha proposta de criação de um grupo para construir a interface 

da plataforma não se realizou. Isso implicaria uma abordagem ao problema das 

Interfaces gráficas, o que não foi possível, se o fosse acrescentaria uma outra área 

científica a este relatório. Outra possível participação teria sido a de tornar a 

plataforma num projeto de PAP de um aluno ou de um grupo. Os interesses 

pessoais dos alunos foram tidos em conta. Não quis forçar essa ideia, preferindo 

que nascesse realmente de uma vontade pessoal. 

A colaboração com os alunos deu-se no campo da experimentação das 

funcionalidades implementadas a partir das suas necessidades, na organização do 

Fórum, no desenvolvimento do Logo da Plataforma. Formou-se um grupo mais ativo 

de cinco utilizadores (R; P; J; R; C) que foi testando e dando informações críticas 

quanto às funcionalidades implementadas.  

O grupo representou um forte confronto crítico, colocando a construção da 

plataforma em constante debate e, por conseguinte, num constante melhoramento. 
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A utilização por parte desse pequeno grupo deu-se muito durante a primeira fase da 

PAP – a de pesquisa. Os alunos usaram o fórum para partilhar diversos conteúdos 

audiovisuais que pudessem ter a ver com a temática geral da PAP. Nesta primeira 

fase, as partilhas eram de carácter mais geral, mas numa segunda fase, a partilha 

se efetuou no campo do particular. Começaram a partilhar o que pretendiam fazer e 

qual era o seu subtema e ideia para o projeto. 

Dependendo do trabalho de cada um, as partilhas, comentários, críticas, eram 

realizadas já com mais especificidade. Notava-se, durante as aulas, a continuação 

dessas partilhas e debates iniciados no fórum da plataforma. Estes acontecimentos 

demonstram o complemento à sala de aula, uma componente importante que define 

um dos eixos da plataforma. A não substituição do trabalho realizado na sala de aula, 

mas o seu reforço e cruzamento recriam um ambiente mais natural, abolindo 

algumas fronteiras que se podem criar dentro do espaço Sala de Aula e o espaço 

fora da Sala.  

Não quero com isto posicionar-me contra o espaço Sala de Aula, antes pelo 

contrário, ele existe por diversas razões, tanto históricas, como organizativas e 

portanto continua a existir. Não quer dizer que um espaço exterior não pode ser uma 

aula. No sentido de que aula é superior ao próprio espaço físico, à sala.  

A plataforma apresenta-se como uma abertura (virtual) desse espaço, reorganizando, 

juntamente, algumas das hierarquias provenientes do sistema de ensino. Não 

pretende ser uma extensão da sala de aula, ou da própria instituição Escolar, mas 

um complemento às aprendizagens lá efetuadas e uma ferramenta que possa ser 

utilizada pelos alunos que por sua vez são os seus agentes. Este sentido de 

“Extensão” pode ser entendido como uma imposição, invasão; uma “Invasão 

Cultural”. Este significado advém da obra “Extensão ou Comunicação” de Paulo 

Freire, onde Freire analisa a Extensão semanticamente, alertando e criticando o seu 

inequívoco gnosiológico.  

“Na medida em que, no termo “extensão”, está implícita a acção de 

levar, de transferir, de entregar, de depositar algo em alguém, 

ressalta, nele, uma conotação indiscutivelmente mecanicista. Mas 

como este algo que está sendo levado, transmitido, transferido (para 

ser, em última instância, depositado em alguém – que são os 

camponeses) (…)” Freire, Paulo (2013, p. 26) 

 

O contexto do Paulo Freire nada tem a ver com o deste relatório. É na ruralidade 
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que estes pensamentos e reflexões são tecidos. Os princípios que os regem é que 

são comuns. 

“Como educador, se recusa a “domesticação” dos homens, sua 

tarefa corresponde ao conceito de comunicação e não de extensão” 

Freire, Paulo (2013, p. 23) 

 

Assim, colocamos um primeiro ponto sobre a Plataforma. Um dispositivo que não 

pretende ser uma “extensão”, mas pelo contrário, um dispositivo integral que 

proporcione novas experiências emancipadoras, que se afastam em oposição às 

experiências devidamente hierarquizadas do ponto de vista do controlo que habitam 

nas instituições escolares. 

“Para isto, é necessário que, na situação educativa, educador e 

educando assumam o papel de sujeitos cognoscentes, mediatizados 

pelo objecto cognoscível que buscam conhecer. A nada disto nos 

leva a pensar o conceito de extensão” Freire, Paulo (2013, p. 29) 

 

A Plataforma é, neste caso, o objeto cognoscível que mediatiza os sujeitos em seu 

torno. Ao contrário de outras plataformas, como o Moodle e a sua mimésis escolar. 

Apoiando-me no Foucault, acrescento uma analogia perfeita para a forma como 

transformam e configuram o Moodle, nesta citação que faço da sua obra ´Vigiar e 

Punir’. 

“Temos aí o esboço de uma instituição tipo escola mútua em que 

estão integrados no interior de um dispositivo único três 

procedimentos: o ensino propriamente dito, a aquisição dos 

conhecimentos pelo próprio exercício da actividade pedagógica, 

enfim uma observação recíproca e hierarquizada. Uma relação de 

fiscalização, definida e regulada, está inserida na essência da prática 

do ensino: não como uma peça trazida ou adjacente, mas com um 

mecanismo que lhe é inerente e multiplica sua eficiência.” Foucault 

(1975, p. 170) 

 

No momento atual, o projeto Moodle começa a integrar sérias mudanças em relação 

ao papel dos seus utilizadores. O perfil de Aluno começa a ter permissões para gerir 
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certos conteúdos29. Essa permissão é-lhe atribuída ou por quem configura a 

instalação do Moodle, ou pelo professor. Mas ao contrário da plataforma criada 

durante o estágio, o Moodle continua a oferecer poucos poderes ou liberdades aos 

alunos. Basicamente os alunos passam a ser gestores de certos conteúdos de 

informação, como o Fórum por exemplo. E o Moodle não traz ou trazia nenhum tipo 

de aprendizagem para o contexto que vivenciei, não proporcionaria aprendizagens 

ao nível dos conteúdos programáticos de Web Design. A plataforma desenvolvida, a 

partir de um CMS aberto, moldável, permite não só a criação de uma plataforma 

mais vocacionada para a educação e para o contexto do estágio, como também é 

geradora de aprendizagens, porque permite aos alunos criarem também eles 

conteúdos próprios usando uma outra instalação de drupal; modificar a estrutura da 

plataforma; trabalhar sobre outras camadas da plataforma através de uma instalação 

Multi-site por exemplo30, etc.   

Do ponto de vista do poder, é preciso analisar a plataforma como um dispositivo que 

assenta num outro ainda maior que é a internet. Como vimos anteriormente 

(Capítulo III.3 – Internet – A Informação Rizomática), este gigantesco dispositivo 

comunicativo assume uma complexidade e uma ramificação sem precedentes. 

Somos ao mesmo tempo sujeitos ativos/passivos; sujeitos criadores/modificadores; 

recetores/emissores. 

Ainda existe uma relutância por parte da escola a este meio, do ponto de vista 

educacional. De tão vasto ser, é difícil “domá-lo”. Das coisas mais fáceis de 

acontecer durante uma navegação pela Internet é que uma pessoa se “perca” nesta 

imensa rede informativa. A multiplicidade de informação é imensa, dando azo a 

distrações fúteis, tornando assim dificultada a procura e filtragem da informação. 

Dentro deste paradigma a implementação das TIC nas escolas e o seu 

aproveitamento é importante para dar a conhecer este meio e os seus fenómenos 

aos alunos que já vêm com um background, alguns bem vasto, da sua utilização. 

                                                 
29 “Many of the activities in Moodle are designed to allow students to control common content, such as forums, 

wikis, glossaries, databases, messaging and so on. This encourages students to add to the total course experience 

for others. 

We made a huge step with a Roles implementation which further breaks down the distinction of teachers and 

students, allowing Moodle system administrators and teachers to create new roles with any mix of capabilities 

they like. If you want students to be allowed to facilitate forums, create quiz questions or even control the course 

layout then you can. There is a very fine degree of control – for example you can allow students the ability to 

delete posts in just one single forum if you like. 

I hope that people will take these features and experiment with control in their courses, allowing students more 

flexibility to do things that were previously thought of as something teachers should do.” URL: 

http://docs.moodle.org/27/en/Pedagogy; 
30 Não aconteceu uma instalação desse género, mas era uma possibilidade em aberto. 
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A plataforma apresenta-se como uma espécie de centro de triagem dessa imensa 

informação. Uma zona crítica; participativa e refletiva; 

“Esta coparticipação dos sujeitos no ato de pensar se dá na 

comunicação. O objeto, por isto mesmo, não é a incidência 

terminativa do pensamento de um sujeito, mas o mediatizador da 

comunicação.” Freire, Paulo (2013, p. 87) 

 

Essas relações de poder são inerentes ao próprio dispositivo, por mais “liberdade” 

que ele aparente proporcionar. Iremos ter sempre o estatuto de Professor e o do 

Aluno. É nessa relação que as aprendizagens se realizam na Escola. 

Mas essa relação não precisa de ser rígida e impositiva. Tem de existir naturalmente 

e acima de tudo tem de se encontrar evidente e clara para o Aluno. Existirá sempre 

uma avaliação e uma classificação final, dentro dos modelos de Escola existente.  

A plataforma apresenta-se não como uma mimésis integral da instituição escolar, 

mas como um desvio, ou se quiserem, um corredor de liberdade. Mais do que utilizar 

as TIC para representarem uma Estrutura de uma Escola Virtual, esta plataforma 

pretende ser uma ferramenta de utilização por parte dos alunos para desenvolverem 

os seus processos de trabalho, quiçá com uma abordagem pedagógica diferenciada 

e um acompanhamento do processo mais robusto. 

“A organização de um espaço serial foi uma das grandes 

modificações técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o 

sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com o 

professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos 

que estão esperando). Determinando lugares individuais, tornou 

possível o controlo de cada um e o trabalho simultâneo de todos. 

Organizou uma nova economia do tempo de aprendizagem. Fez 

funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar, mas 

também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar.” 

(Foucault:1975:142) 

 

Essas diferenças passam por não existirem mecanismos que controlam o tempo de 

acesso dos utilizadores; não tornam o Professor como o administrador do espaço, 

sendo ele o único que disponibiliza, “estende”, os únicos conteúdos a serem 

consultados e absorvidos; exames com contagem de tempo, através da plataforma, 

como acontece no E-learning. 
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“3) A regra das localizações funcionais vai pouco a pouco, nas 

instituições disciplinares, codificar um espaço que a arquitectura 

deixava geralmente livre e pronto para vários usos. Lugares 

determinados se definem para satisfazer não só á necessidade de 

vigiar, de romper as comunicações perigosas, mas também de criar 

um espaço útil.” Foucault (1975, p. 139) 

 

A plataforma é então um espaço que se diferencia do espaço sala de aula, na 

medida em que não serve para uma total vigilância, para uma total hierarquização, 

nem de um controlo absoluto sobre o trabalho. Mais do que um espaço, virtual neste 

caso, é uma ferramenta que possibilita diferentes aprendizagens quando inserida 

num contexto escolar onde as TICs fazem parte da formação e currículo do aluno.  

“O livro é a fuga bloqueada. Não se sabe que caminho traçará o 

aluno. Mas sabe-se de onde ele não sairá – do exercício da sua 

liberdade. Sabemos também que o mestre não terá o direito de se 

manter afastado, somente à porta” Rancière, Jacques (2010, p. 29)  

 

Neste caso o “livro” é a plataforma, onde o aluno irá exercer a sua liberdade e onde 

o Professor se mantém à porta, não obstruindo e analisando tudo o que o aluno faz 

nela.  

Acrescenta uma camada que possibilita a criação de uma zona de 

interdisciplinaridade quando é efetuado um alargamento do uso da plataforma a 

mais disciplinas ou, por exemplo, a um projeto específico como o da PAP.  

Possibilita uma relação diferenciada entre os seus agentes, disponibilizando 

diferentes áreas onde a partilha de conhecimentos pode ser vasta, interrelacional, 

facultando assim a oportunidade de evidenciar os resultados dessas relações. Todos 

temos sempre algo a aprender com o outro. O Professor não se apresenta como um 

ser que só ensina o outro. É também alvo dessa reciprocidade que se estabelece 

durante as aulas, durante o contacto e relacionamento com uma turma. 

Possibilita também o exercício da escrita enquanto forma de comunicação 

privilegiada utilizada dentro da plataforma, através do sistema de comentários, quer 

alunos quer professores podem dar sugestões em relação à forma como as 

descrições dos trabalhos foram redigidas ou a forma de escrita nos relatórios, por 

exemplo. Não representa um controlo e ou uma correção dos erros no sentido de 

uma correção de exame, pelo inverso, representa um acompanhamento e 
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participação durante o processo de trabalho do aluno.  

A plataforma surge assim não como uma representação de finalidade, mas como 

uma zona de entrega de trabalhos já realizados. Opõe-se ao ser um campo 

laboratorial, que oferece uma primazia ao processo de trabalho, diminuindo o 

impacto do resultado final. Os trabalhos finalizados continuam a ser entregues na 

aula, ou através de outro tipo de dispositivos.   

Os princípios base que impulsionaram e moldaram a forma de construção da 

Plataforma, estão assim apresentados, mas a experiência conteve resultados menos 

bons. Como podemos medir os resultados de uma experiência resultante de um 

dispositivo com uma natureza tão complexa? 

A adesão dos alunos no geral apresentou-se reduzida. Apenas um pequeno número 

de interessados aproveitou alguns dos mecanismos presentes na plataforma. 

Existem diversos fatores que podem estar na origem do resultado desta experiência. 

Por exemplo, a implementação de um dispositivo destes a cerca de dois terços do 

ano letivo. Foi uma questão que chegou a ser apontada nos meus diários de Estágio.  

“A implementação tardia deste tipo de dispositivos pode provocar, 

por parte dos alunos, uma fraca adesão, pois a rotina da escola que 

eles trazem dificilmente será alterada num espaço de meses. Esta foi 

uma noção crescente durante esta experiência.” Pinho, Tiago (em 

Anexo II: Diários 18 Março 2014). 

 

Desta observação e da realizada no início deste relatório – capítulo II - Percursus - 

sobre os resultados da utilização da plataforma no mestrado, podemos deduzir que 

estes dispositivos terão de ser implementados no início de um ano letivo. O facto de 

um dispositivo, desta natureza, ser inserido dentro de uma rotina já estabelecida 

tende a ter de se confrontar com dificuldades de implementação e posterior 

utilização por parte de quem os recebe.  

“Reconhecemos que a simples presença de objectos novos, de 

uma técnica, de uma forma diferente de proceder, em uma 

comunidade, provoca atitudes que podem ser tanto de 

desconfiança, de recusa, total ou parcial, como de aceitação” 

Freire, Paulo (2013, p. 37) 

 

Esta observação aponta para outros territórios, que me levam à formulação da 
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seguinte pergunta: Será preciso uma plataforma educativa ser considerada como um 

parâmetro de avaliação? Forçando assim os alunos a terem de a utilizar? 

Será então preciso implementar um dispositivo de controlo numa atividade escolar 

para que ela seja levada a sério, tenha alguma adesão. Isto enquadra-se no típico 

trabalho para a nota. Se algo não conta para avaliação, então não é preciso perder 

tempo com isso - é um sentimento muito vivido e que experienciei durante o estágio 

e enquanto professor.  

Por parte de alguns alunos, a plataforma foi vista como um objeto a mais, 

intrometido e destrutor de uma rotina sistematizada, alimentada pelo sistema 

modelar que alberga uma lógica de fragmentação. Essa lógica fragmentada opõe-se 

à de uma ferramenta de carácter contínuo e que trespassa o sistema de módulos, 

dando uma continuidade ao processo de ensino-aprendizagem.  

No sistema modular as aprendizagens ficam confinadas ao módulo, repartindo ainda 

mais o sistema já em si dividido por disciplinas. Em todos os módulos já estava 

estabelecido um conjunto de procedimentos que os alunos tinham de realizar: uma 

pesquisa; desenvolver um projeto ou diversas tarefas; no final era pedido um 

relatório ou memória descritiva de todo o processo. Cada módulo apresenta-se com 

uma estrutura menos elaborada mas semelhante à da PAP. 

Com o término do Módulo-13, registou-se um afastamento por parte dos alunos em 

relação às aprendizagens efetuadas. É a lógica do “está feito, fica para trás”, em 

princípio não preciso de voltar a ele. 

A plataforma teve a sua implementação antes do tempo da PAP, usando 

posteriormente essa fase letiva como um pretexto, como já foi explicitado. Mas a 

plataforma oferece mais do que apresenta. Graças à sua estrutura flexível, ela pode 

ser ajustada a qualquer módulo de forma específica ou ao funcionamento de todos 

os módulos de modo geral, ou seja, ao curso em si e às aprendizagens 

fundamentais do curso de Design Gráfico. Sendo esta última ideia bastante 

interessante e que pode eventualmente ser implementada em futuras utilizações.  

Independentemente dos módulos A, B ou C, a plataforma tem um espaço de 

discussão nuclear sobre o Design Gráfico. Esse espaço transversal e nuclear é o 

que pode proporcionar ao aluno uma visão do todo de forma conectada, uma visão 

global do curso e das aprendizagens inerentes. 

O sistema modular pode, em certos casos, provocar uma perceção errada nos 

alunos que deixam de reparar no conjunto de aprendizagens, passando a ver só as 
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partes. Simplesmente olham para o módulo como um instante, um pequeno objetivo 

a cumprir, depois vem o próximo, o seguinte, e assim sucessivamente. O que fica 

para trás são módulos feitos, objetivos cumpridos. Já não é preciso o aluno 

preocupar-se mais sobre o que sucedeu e terminou. Este problema ocorre 

posteriormente a um nível micro, e um bom exemplo disso foi quando evidenciei o 

fechamento dos alunos sobre o programa Dreamweaver. Esse fechamento não é 

consciente e argumentativo, é simplesmente um “fechamento ignorante”. O aluno 

não conhece mais do que aquilo que lhe foi ensinado; o aluno não procura uma 

alternativa; tão pouco se questiona sobre o que aprende e se o que aprende é a 

verdade ou não; o aluno não defende a utilização do programa com argumentos 

válidos.  

O sistema modular tem vantagens e desvantagens como qualquer outro sistema, é 

difícil a existência de um sistema perfeito. O perfeito constrói-se no fazendo e 

refazendo, no processo que tem em conta os diferentes agentes implicados. 

A plataforma, perante este problema, representa um espaço unificador das 

aprendizagens efetuadas. 

Em determinado ponto, mais ou menos a meio das primeiras entregas da PAP, os 

alunos começam a sentir o peso dos prazos. Esse sentimento afastou por completo 

a continuação da utilização da Plataforma. O fator da fraca velocidade de ligação e 

resposta da parte do servidor gerou também uma experiência menos boa, 

contribuindo para uma cada vez menor utilização da plataforma. 

“A turma recebeu um aviso da professora Raquel por email. As 

coisas não estão a correr pelo melhor. No email constatava que a 

maioria da turma estava em atraso e tinha de apresentar mais 

trabalho da PAP. As fases das entregas são para se cumprir quase à 

risca e estão a ser falhadas por uma grande parte da turma.  

A plataforma não se encontra com muita atividade, parece que os 

alunos não conseguem estabelecer uma relação com ela, de forma a 

tirar de lá algum proveito.  

Vou tentar que o relatório vá sendo submetido aos poucos na 

plataforma, para que consiga acompanhar o processo, já que nas 

aulas eles estão ocupados com o trabalho prático. Nota-se que, em 

casa, eles não realizam muito trabalho, e muito menos visitam a 

plataforma para divulgar, partilhar, discutir o trabalho ultimamente.” 

Pinho, Tiago (em Anexo II: Diários 18 Março 2014). 
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Conclui-se então que a plataforma não pretende ser uma extensão da Escola, mas 

em contrapartida, um complemento, um dispositivo comunicativo que estabelece as 

pontes relacionais entre os sujeitos educativos fora do espaço Sala de Aula. 

Vimos também que apresenta um espaço em que o poder não se insere de forma 

instrutiva e manifestamente controladora, onde as hierarquias não se estabelecem 

pelos mesmos princípios estabelecidos na Escola. Pretende unificar as 

aprendizagens, permitindo aos alunos obter uma noção panorâmica das suas 

experiências educativas. Tenta estabelecer interdisciplinaridade, de forma a que 

essa mesma possa ser consultada e experienciada num só espaço unificador. 

 

O “pensamos”, como nos fala Paulo Freire, possibilitou, e agora usemos algumas 

terminologias usadas no seu livro, o lançamento das “sementes” para a terra. Esse 

processo foi efetuado juntamente com os alunos. O processo de crescimento dessas 

sementes assentou no diálogo, na cooperação, nas discussões abertas e críticas. 

Houve sem dúvida um “pensamos” nesta experiência educativa. A base para uma 

plataforma diferente com princípios mais democráticos, foi lançada e registada nesta 

experiência, neste estágio, neste relatório.  
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VI- Considerações finais  

 

Considero que este relatório não pretende ter uma conclusão exata, nem cem por 

cento definitiva de uma experiência educativa e de um dispositivo tecnológico usado 

numa determinada realidade escolar. Pretende antes ser o início de um longo 

processo de pesquisa. Enquanto Professor-Artista-Investigador, o que me forma 

como Pessoa, irei investigar e incorporar a utilização das TIC como um campo de 

emancipação e criador de diferentes aprendizagens para os alunos. 

Foi a primeira vez que coloquei em prática um dispositivo deste género, num 

contexto escolar de ensino secundário. Todas as experiências anteriormente 

realizadas e descritas neste relatório foram efetuadas em contextos não escolares e 

de ensino superior. 

Os resultados obtidos foram de diversas naturezas, sendo sabido que se este 

projeto fosse implementado num outro contexto, de uma outra forma, poderia 

arrecadar um maior exemplo de resultados. O importante, neste caso, é realizar uma 

reflexão sobre o que se sucedeu, sobre os resultados. Desde o momento que a 

plataforma se opõe à ideia de Extensão, de substituição de um conhecimento por 

outro, esta precisa de uma reflexão.   

“A reflexão filosófica se impõe neste como em outros casos. Não é 

possível eludi-la, já que o que a Extensão pretende, basicamente, é 

substituir uma forma de conhecimento por outra. E basta que estejam 

em jogo formas de conhecimento para que não se possa deixar de 

lado uma reflexão filosófica.” Freire, Paulo (2013, p. 27) 

 

Este relatório representa essa reflexão, realizada tanto por mim como também, a um 

nível não tão superior, pelos próprios alunos enquanto agentes ativos no desenrolar 

de todo o processo. 

Usando o termo esboçar, utilizado em Desenho, esbocei uma pequena reflexão 

muito antes de iniciar este relatório. Considero adequada a sua colocação neste 

capítulo final. Esse pequeno texto coloca algumas questões sobre outras possíveis 

razões para a fraca adesão à plataforma e a outras plataformas educativas. Em vez 

de o citar na íntegra, será reutilizado. Foi intitulado como: “A geração da informação 

Binária” e começa por colocar algumas questões. 

Poderemos dizer que nos encontramos perante uma geração que nasceu durante e 
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após a última grande revolução a nível dos meios informativos, a Internet? Se 

partimos de um ponto de vista cronológico e histórico, claramente a resposta é um 

sim. A questão colocada de seguida é se todos os indivíduos dessas gerações 

tiveram contacto com os diferentes meios tecnológicos, nomeadamente os 

computacionais. Isso representa uma questão sociológica que implica uma série de 

questões sociais, económicas e culturais. Mas hoje em dia, nos países 

desenvolvidos e nos subdesenvolvidos, os dispositivos eletrónicos, computacionais, 

são cada vez mais um bem adquirido, proliferado e acessível. A minha deslocação a 

Conceição das Crioulas – Pernambuco, neste ano de 2014, pelo Movimento 

Intercultural Identidades, colocou-me perante uma realidade muito diferente da que 

vivi até então. Para além desse confronto de realidades, deu para observar um de 

muitos exemplos sobre programas governamentais que possibilitam as crianças ter 

um computador portátil.    

O mundo digital veio para ficar. O mundo analógico de outrora já é visto como 

obsoleto pelas camadas mais jovens. Desde a descoberta da eletricidade e do 

avanço nos dispositivos eletrónicos de comunicação que a informação é geral e a 

consciência e a visão do mundo também. 

“Com uma diferença, porém: as tecnologias anteriores eram parciais 

e fragmentárias, a eléctrica é total e inclusiva. Um consenso ou uma 

consciência externa se faz agora tão necessário quanto a 

consciência particular.” Mcluhan, Marshall (1964, p. 77) 

 

Mas será assim uma geração tão profundamente moldada pelo mundo digital? 

Partindo do princípio e do que vi durante o estágio e presenciei com os alunos, todos 

eles tinham smartphone, usavam o facebook, assistiam a vídeos do youtube e 

ouviam as suas músicas através de dispositivos móveis.  

Porque custa tanto usar uma plataforma digital de âmbito escolar? 

Se calhar estas últimas palavras, “âmbito escolar” fazem toda a diferença. Será a 

escola um “bicho-de-sete-cabeças”, que não pode existir fora do seu espaço físico? 

Terei eu criado mais um fardo para os alunos? Sendo a plataforma um meio não 

oficial, que não serve a escola como, por exemplo, serve um exame, os alunos 

simplesmente não querem saber de a utilizar? 

Não sei onde me situar para compreender este problema. A noção é a de que o 

problema é complexo e abrange uma grande área de debate. 
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Estará ainda a escola demasiado ligada às suas raízes iluministas e os professores 

agarradas às práticas pedagógicas do século XX? Como nos diz Nóvoa nesta 

pequena citação: 

“A pedagogia e o trabalho do professor estão ainda muito fechados 

nas psicologias do desenvolvimento, nas psicologias de Piaget, em 

certas sociologias do século XX. A pedagogia precisa de respirar. Os 

professores precisam se apropriar de uma conjunto de novas áreas 

científicas que são muito mais estimulantes das que serviram de 

base e fundamento para a pedagogia moderna.” (Nóvoa:2006:4). 

 

Gostaria de aproveitar-me destas considerações finais e destas questões colocadas 

para introduzir neste relatório o trabalho “DI.CO.TO.MI.AS”31 que realizei para a 

unidade curricular de Seminários deste Mestrado.  

Foi a minha forma pessoal de me questionar sobre todas as problemáticas que 

estão associadas a esta minha experiência educativa conjugado com todo o 

percurso que efetuei neste Mestrado. Como ao longo do relatório me apropriei de 

filmes, agora aproprio-me de um trabalho pessoal. Este meu vídeo representa uma 

tentativa de conjugação de diferentes meios de expressão num só. Tentei, a partir 

do vídeo, e da minha linguagem como artista, desenvolver uma reflexão sobre 

diferentes tópicos que se relacionam com toda uma experiência vivida no Mestrado 

e no Estágio. Não quer dizer que este vídeo vá explicar um assunto em concreto, 

oferecer uma ou muitas respostas objetivas, ou vá substituir o relatório escrito. Pelo 

contrário ele serviu-me como ponto de partida para a reflexão. 

O vídeo está estruturado em quatro capítulos e em cada um deles é debatido uma 

diferente problemática. Representa mais uma camada para este trabalho realizado 

ao longo deste ano letivo.  

Considero que este projeto de uma plataforma educativa diferenciada, que tenho em 

mãos, necessita de mais tempo, outras realidades e de uma implementação não tão 

tardia. Considero também que os resultados podiam ter sido outros, e que a própria 

plataforma poderia ter-se apresentado mais completa e arrojada. 

As tecnologias de Informação e Comunicação representam um vasto campo de 

intervenção e operabilidade. A sua integração na educação, nas escolas, poderá ser 

                                                 
31 Consultar Anexo VI; 
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crucial para compreender todos estes novos fenómenos sociais, para tentar 

proporcionar novas práticas educativas, novas relações, novos aproveitamentos. 

Penso que o percurso não passa por uma anulação ou negação dessas tecnologias 

no âmbito escolar, nem de uma utilização controladora desses meios. Passa por um 

processo construtivo de diferentes dispositivos que se ajustam aos seus contextos 

escolares, sociais, culturais, possibilitando também espaços de liberdade e de 

emancipação.   
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Anexos 
 

ANEXO I - Acesso à Plataforma: 

 

 Visão Aluno: Utilizador: Aluno  /   Password: “A1un0”; 

 

 Visão Professor: Utilizador: Professor  /    Password: “Pr0f3ss0r”; 

 
 

ANEXO II 

Diários de Estágio; 

 

ANEXO III 

Regulamento da PAP; 

 

ANEXO IV 

Gravação da Conversa Redonda; 

 

ANEXO V 

Mapa Mental; 

 

ANEXO VI 

Trabalho realizado para a Unidade Curricular de Seminários; 
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Dia 18 Março de 2014 

 

A turma recebeu um aviso da professora Raquel por email. As coisas não estão a correr 

pelo melhor. No email constatava que a maioria da turma estava em atraso e tinha de 

apresentar mais trabalho da PAP. As fases das entregas são para se cumprir quase à 

risca e estão a ser falhadas por uma grande parte da turma.  

A plataforma não se encontra com muita atividade, parece que os alunos não conseguem 

estabelecer uma relação com ela, de forma a tirar de lá algum proveito.  

Vou tentar que o relatório vá sendo submetido aos poucos na plataforma, para que 

consiga acompanhar o processo, já que nas aulas eles estão ocupados com o trabalho 

prático. Nota-se que, em casa, eles não realizam muito trabalho, e muito menos visitam a 

plataforma para divulgar, partilhar, discutir o trabalho ultimamente. 

 

Espero que a parte do relatório funcione, pois um dos pontos deste meu projecto é a 

escrita e a sua prática. Penso que a plataforma possa servir como um espaço livre para 

essa prática importante. 

 

Começo a admitir que esta pequena experiência que não passou mais do que alguns 

meses de prática, só possa funcionar se for implementada no 10º ano. A implementação 

tardia deste tipo de trabalhos pode provocar por parte dos alunos uma fraca adesão, pois 

a rotina de escola que eles trazem dificilmente será alterada num espaço de meses. Esta 

foi a noção que obtive durante esta experiência. Ou então podemos a partir daqui admitir 

que este tipo de plataformas só funciona em níveis de ensino superior. 

Não posso argumentar isto sem provas concretas e estudos. Conheço um projeto, no qual 

houve uma parceria com o Identidades, chamado Escolinhas, que consiste numa 

plataforma digital para as escolas primárias. A sua adesão teve algum sucesso. 

No contexto de estágio era bastante difícil implementar a plataforma no 10º ano de 

design, para além da quantidade de alunos, 26 no seu todo, não havia no programa 

nenhum módulo de web. 

Por isso optei pelo 12º ano, menos alunos, módulo web no qual tive uma participação 

ativa, nomeadamente na aprendizagem do Drupal, um CMS open source. 

 

 

Dia 7 de Janeiro de 2014 

 

Realizei uma conversa com a turma sobre a plataforma, as suas possibilidades. Realizei 

uma gravação áudio. 

 

Algumas das perguntas que foram efectuadas durante a conversa: 

 

Quem já utilizou uma plataforma online educativa? 

 

Quem já utilizou uma plataforma social (exemplos: Facebook, Foruns diversos, etc.)? e 

Porquê? O que vos atrai nessas plataformas? 
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O que acham de uma feita de raiz para dar suporte à vossa PAP? 

 

Quais as vossas necessidades? Ou quais pensam ser? 

 

Dia 12 de Dezembro 

 

Tenho de reflectir sobre o que se sucedeu com o Drupal. 

Tenho de realizar a plataforma. 

 

Dia 3 de Dezembro 

 

A turma encontra-se atarefada com as propostas para o dia Nacional dos Centros 

históricos e o Dia Internacional dos Museus. 

Pretendo com a plataforma uma tentativa de nivelação da hierarquia escolar. Essa 

nivelação é parcialmente impossível, pois existirá sempre um controlo por parte do 

alguém, neste caso o professor. 

A hierarquia é a distribuição ordenada dos poderes. Quais os poderes do Professor? 

Avaliação? Conhecimento? 

E o dos alunos? 

 

Cada um terá espaço para partilhar conteúdos. Professores e alunos no mesmo patamar, 

com diferentes maneiras de visualizar os dados. 

 

 

 

Dia 19 Novembro 

 

Afinal de contas a grande parte dos alunos realizou o site pessoal em drupal bastante 

bem. Fiquei surpreendido com a “reviravolta”. 

Era preciso ter mais tempo para limar as arestas, se calhar o módulo devia ser feito só 

com o drupal em mente. Algum feedback positivo foi ouvido. 

Duas alunas não conseguiram fazer o site, e fizeram um site estático em Dreamweaver. 

 

 

Dia 12 de Novembro 

 

Os alunos continuam com algumas dificuldades no Drupal. Durante as minhas 

explicações mais de metade da turma não se encontrava muito atenta, pois continuava a 

realizar os outros exercícios do módulo. 

Vou voltar a explicar, pois penso que será necessário. 

 

Porque vou construir uma plataforma online? É o tipo de pergunta que preciso de fazer… 

quais as necessidades de uma? 

 

As possíveis razões: 
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A dropbox, um serviço de alojamento de ficheiros “na nuvem”, gera alguns problemas 

pontuais na relação dos alunos com o professor, nomeadamente nas entregas. Ou porque 

não tem espaço, ou porque o aluno não conseguiu enviar o ficheiro pela internet, ou 

porque o ficheiro era muito grande, etc. 

 

Como os alunos aparentam ter uma fraca partilha de conhecimentos entre eles, porque 

não tentar criar algo que sustente uma abordagem pedagógica diferente, utilizando para 

isso as “novas” tecnologias de informação e comunicação? 

 

 

Dia 5 Novembro 

 

O que escrever? Uma reflexão sobre o que tem ocorrido. Como me sinto? O que sinto? 

Que feedback recebi depois de apresentar o Drupal e as suas potencialidades e inúmeras 

ferramentas? 

Os alunos parecem situar-se numa base de conforto estável e enorme. Começaram o 

módulo pelo software Dreamweaver e passando para o Drupal, acham-no estranho, 

complicado, difícil de utilizar. 

Parece que tudo o que se relaciona com web design ficou restrito ao software 

Dreamweaver. Segundo esta lógica um pouco privada, fazer uma publicação só será 

possível no software inDesign. Onde está a compreensão das bases? E se os programas 

da Adobe deixarem de existir? Como será? 

Neste módulo eu introduzi duas ferramentas novas ao programa estabelecido. O VUE e o 

CMS (content management system) Drupal. 

Sinto que os alunos não me levam tanto a sério como o professor. Não terá passado 

tempo suficiente? 

A educação é um constante avanço e recuo. 

 

 

 

Dia 29 Outubro 

 

A meio da aula, dois alunos chamaram-me para tirar uma dúvida. Eu fui lá e tentei 

resolver o problema, que a início parecia difícil de resolver e estava fora dos meus 

conhecimentos.  

Então iniciei “uma busca” para a solução juntamente com o alunos. O problema ficou 

resolvido com a colaboração dos três. Um dos alunos depois virou-se e disse: “Bom, ao 

menos você ajuda, não é como os estagiários de há dois anos atrás, se não sabiam “a 

resposta” ou a solução, só diziam “desenrasquem-se…”. 

Isto levanta um problema que eu penso ser grave ou importuno. O problema, o medo do 

professor quando não sabe responder à pergunta feita pelo aluno. Está em causa a visão 

do senhor professor conhecedor e possuidor de conhecimentos. Aquela “personagem” 

que concentra em si a sabedoria...  

No seguimento desta visão, quando não se sabe algo e se manda o aluno desenrascar-

se, está-se a cometer um erro a meu ver pedagógico. Primeiro, antes de falar sobre a 
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cooperação que foi efetuada entre mim e os alunos, penso que um professor deverá, no 

mínimo, ser honesto e admitir que não sabe a resposta mas conhece ferramentas e 

pessoas/locais/livros, onde o aluno por si poderá encontrar a resposta. Um bocado como 

o mestre ignorante. Às vezes a questão não é tanto ensinar o que se sabe mas dar a 

conhecer as ferramentas que irão possibilitar os alunos a compreender algo, a emancipar-

se.  

O que se passou, então, foi algo dentro destes moldes, mas a solução foi encontrada no 

momento, pelos três.  

Este tipo de aproximação reflete nos alunos não uma visão de superioridade do professor, 

mas sim de alguém que tanto quanto eles não sabe tudo e, para mim o mais importante, 

pretende procurar soluções. É uma amostra de que o conhecimento não é algo 

depositado e que se fica passivamente à espera que ele caia no colo e que venha do 

professor. O conhecimento é um processo de relacionamentos constantes onde tudo se 

interliga, numa verdadeira interdisciplinaridade.  

 

Dia 10 Outubro 

 

Estão todos a terminar os trabalhos, andam todos stressados. Estão a experimentar 

diferentes técnicas, mas existe um medo de arriscar, ou será que não sabem arriscar? O 

que mostrar?  

 

(já começo a envolver-me mais com a dinâmica da turma e a conseguir ajudar os alunos 

que necessitam) 

 

Sinto-me pouco à-vontade no que toca ao design gráfico.  

 

(nota estúpida: um dos alunos usou a webcam do Mac para arranjar o cabelo antes da 

aula acabar) 

 

 

Dia 8 Outubro 

 

Os estudantes da turma de 12º ano têm já um certo grau de autonomia. Com a autonomia 

vem a responsabilidade. Na aula passada, todos os alunos perderam 2,0 valores por não 

terem feito a apresentação. A professora conversou com todos os alunos sobre a 

avaliação, um processo de acompanhamento e discussão individual com críticas 

construtivas. Como estamos no ensino profissional, existe sempre a possibilidade de 

melhorar a nota no final. 

Os professores queixam-se da quantidade de alunos por turma. É um facto importante, 

ainda para mais no ensino profissional. 26 alunos numa turma é bastante face ao material 

existente na sala de aula. Se as turmas fossem divididas por dois turnos seria o ideal. 

Alunos a mais pode estragar o ensino, sim, mas temos de ter em conta outras realidades 

mundiais… Um professor terá de saber lidar com os números e ajustar estratégias. 

Lembrei-me da problemática em redor do erro através do trabalho de uma aluna. Tem de 

existir um espaço para o erro, para a tentativa…. 
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Dia 3 de Outubro 

 

Tudo indica que fico com a turma de 12º Ano (=D). Hoje a turma levou uma reprimenda. 

Não trouxeram os trabalhos prontos para a apresentação. A professora deu o exemplo de 

que se fosse numa empresa já estavam a falhar com os prazos. O tempo faz parte do 

projeto. É um fator importante, temos sempre x tempo para o realizar.  

Hoje foi apresentada a proposta final do módulo que pretende com que os alunos saiam 

do computador, utilizem e explorem outras ferramentas, também elas importantes. 

A proposta chamou-se Tipografia experimental, a qual deu aos alunos inúmeras 

possibilidades de concretização, a chamada “pitada de liberdade”. 

O design é muito mais belo quando se é livre para compor, mas atenção, livre não 

significa não saber o que se faz. 

Não ter medo da experiência. O caminho é que é importante nesta proposta = 

PROCESSO. 

 

Sempre me questionei… será bom mostrar trabalhos de anos anteriores? É castrador ou 

motivador? 

Dá para sentir o espaço de sala de aula vivo, houve dinâmica mal a turma começou a 

trabalhar e cada um a procurar o que fazer. 

 

Dia 1 de outubro 

 

A turma parece não partilhar os trabalhos durante o seu processo, só mesmo os produtos 

finais durante a apresentação. 

A plataforma poderá mudar isso? 

Neste caso estamos perante uma turma de 12º ano que é diferente da de 10º ano. A 

plataforma irá ser testada em primeiro lugar pelos alunos de 12º Ano, mas o propósito 

final é abranger todos os cursos e os três anos. 

Poderá a plataforma habilitar os alunos a partilhar e a ter um contacto mais contínuo com 

a escola a partir de casa ou de outro qualquer lugar? Os alunos têm uma grande carga 

horária proveniente da natureza dos cursos profissionais. A plataforma terá de ser criada, 

elaborada a partir das necessidades reais dos alunos, nos seus interesses em relação ao 

trabalho e à escola. Com isso em mente, o desenvolvimento e o consequente uso da 

plataforma poderá ser benéfico. 

Outro aspeto onde ela poderá servir, será no suporte para a interdisciplinaridade sentida 

na escola. Fortalecer ainda mais as relações entre as disciplinas. 

Essas relações funcionam da seguinte maneira: Existe um tema geral, ao qual cada aluno 

responde com a sua proposta (PAF, PAP, ou algum exercício de módulo). Dentro de cada 

disciplina existem diferentes fases do projecto como por exemplo a pesquisa. Sendo esta 

mais realizada nas disciplinas de línguas. A organização por parte dos alunos desta 

multiplicidade de áreas/disciplinas pode ser gerida com ajuda da plataforma onde existirão 

os diferentes recursos. 
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Dia 30 Setembro - Reunião 

3º Ano em Janeiro realiza a PAP e depois o estágio. 

Debate-se o projecto que se realizará entre os cursos, um projecto que englobará a 

escola. O tema proposto por uma aluna e pela professora Raquel é Ano 2033 propostas 

para o futuro – Sonhar/Problemas. 

Nesta escola existe uma imensa partilha de informação entre as diferentes disciplinas e 

respectivos professores.  Por exemplo a Português entra o Fernando Pessoa com um dos 

seus poemas que faz uma alusão ao futuro. 

Debatem-se subtemas: Europa? Organizações internacionais? Os media no futuro / 

Propaganda ( fez-me lembrar o 1984 – controlo da informação, a modificação do 

passado/história, destruição do património da memória.) Questões éticas sobre a imagem. 

Uma dose de burocracias…planos, atividades, datas… 

Apanhar no ar alguém a dizer que ia utilizar um “modelo” já utilizado em anos anteriores. 

Será isso bom e benéfico? Se o modelo funcionou e deu boas provas, porque não? Claro 

que as mudanças podem ser procuradas, mas com tantas alterações sofridas neste início 

de ano letivo, haverá tempo para pensar numa nova implementação? Existem sempre 

riscos. 

Colocar os conteúdos na plataforma pode ajudar todos os alunos na PAP. Uma 

plataforma inovadora, flexível, pronta a mudar e a acompanhar as crescentes 

necessidades. 

Planos Modelares -  A nota de FCT pode ser modificada pelo CT – Nova lei. 

 

26 de Setembro /2013 

  

Turma de 12º Ano. A impressão é algo muito importante no design gráfico. Os alunos já 

começam a perceber isso, não serve só à partida o uso do computador, pois o monitor 

engana. Mas em contrapartida ele é um elemento muito sedutor. A máquina representa a 

ferramenta ideal, o tudo em um, o faz tudo.  

  

Realmente é bom colocar os alunos a debater ideias e pormenores entre eles, ou melhor 

é bom ver que isso começa a acontecer naturalmente entre eles. A turma já começa a 

parecer um gabinete de design. É preciso dar a conhecer os possíveis "erros", melhor 

dizendo, problemas aos alunos. Digo antes problemas porque erro é uma palavra muito 

forte que pode ter repercussões perigosas com o abuso da sua utilização.  

Os trabalhos impressos foram colados na parede para que pudessem ser debatidos e 

analisados. A professora fez um acompanhamento individual e eu acompanhei o 

processo. Estas avaliações ou críticas do processo são importantes. Havendo só uma 

avaliação final, os alunos não teriam possibilidade de melhoramento e não cresceriam em 

nada face aos problemas encontrados nos trabalhos. Assim, existe a possibilidade de 

cada um melhorar até ao final. : ) 

  

"É bom realizar em primeiro lugar uma estrutura sólida (utilizadores, módulos) e uma 

configuração base do drupal face ao que se pretende construir." - plataforma. 
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O medo de experimentar, de arriscar e sair do já conhecido é grande. Este sentimento foi 

presenciado pela turma na última fase do exercício de paginação. 

  

A meio do exercício a professora muda de repente as regras do jogo e proíbe o uso da 

cor preta pois os trabalhos estavam todos a abusar no preto. O que se pretendia nesta 

última fase era a completa subversão de algumas regras do design, nomeadamente a 

rigidez do sistema e grelhas. Achei interessante essa mudança das regras do jogo : ) 

  

Hoje senti que em certas matérias quando dei aulas, fui bastante verde e pouco 

organizado. Senti mais isso o ano passado, pois não tinha tempo para nada. 

  

23 de Setembro /2013 

  

Turma de 10º Ano. 

  

Foi lecionada a metodologia projetual – Bruno Munari e o método de projeto, entre outros. 

  

Gostei particularmente de saber sobre “a morte do objecto” ou melhor a durabilidade. Fez 

com que pensasse na obra de arte, na questão do autor, na morte do autor :). 

  

O exercício proposto aos alunos requeria a elaboração de um novo grafismo para uma 

marca de chiclets à escolha.  

  

A proposta tem diferentes fases e a primeira é a criação de um Problema/Necessidade, 

para posteriormente ser resolvido através do método projetual. 

  

O problema é que os alunos estão a empatar imenso nesta fase. Questiono-me se esta 

parte já não podia estar feita, como uma espécie de simulação. Imaginemos que a sala de 

aula é um gabinete de design de uma empresa. Existem diferentes grupos que têm de 

encontrar uma solução para o problema da empresa. A fase do problema normalmente é 

dada aos designers. Claro que é bom realizar este exercício tal como ele foi proposto, 

mas sendo ele o primeiro exercício do curso pode provocar alguns entraves. Era uma 

questão de experimentar. 

  

Dia 20 Setembro / 2013 

  

Introdução ao sistema modular na turma de 10º Ano. É todo um mundo novo. Os alunos 

têm de realizar um trabalho de pesquisa durante o ano paralelamente com os restantes 

trabalhos. É preciso saber as regras do “jogo” e, no caso deste curso, as regras de Design 

para depois saber subvertê-las. 

  

Os alunos perguntam quando começam a trabalhar, nomeadamente no computador. (Um 

problema, a meu ver geral, também sentido por mim enquanto estudante de um curso 

profissional: o computador faz tudo é com ele e exclusivamente nele que encontrarei as 
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respostas e efetuarei o trabalho. O quão enganado estava! O tempo faz com que essa 

tendência se altere). Outro aluno depois perguntou “quando começamos a ter aula”? :) 

  

Estamos na aula de apresentação, introdução ao design. São aulas diferentes das do 

ensino básico. E nota-se que os alunos estão em parte ansiosos por trabalhar no que, 

aparentemente, gostam e querem fazer na vida. 

  

  

Repara-se que é difícil para os alunos entender o método e o processo de design... Será 

da idade? Ou porque na nossa sociedade a ideia de produto acabado é muito forte? No 

nosso dia-a-dia o que nos apresentam é o produto final, é só um exemplar, não temos 

muito acesso (algum, com pesquisa) ao processo, aos diferentes modelos e tentativas 

efetuadas para alcançar o produto final. 

  

  

Foi sempre um problema com que me debati. Os alunos que tive em multimédia no 

10ºAno na Esod. Apresentavam, de início, quase sempre uma só ideia, e pensavam que 

chegava e era a melhor e a final. Como futuro professor irei valorizar o processo, a 

construção de um trabalho, os diferentes caminhos percorridos, esquecidos, alterados, 

pelos quais um trabalho ou ideia irá fazer-se. Penso que o processo é extremamente 

importante e é algo a ter muito em conta quando falamos, por exemplo, da disciplina de 

Desenho. 

  

  

Ainda não sei com que turma hei-de ficar “:\”. 

  

Diário dia 19 Setembro / 2013 

  

A escola tem boas instalações. Não sei se é por ser privada ou não, mas as instalações 

mostram cuidado e renovação. Este primeiro impacto choca logo com toda a experiência 

que tive na Esod. Os alunos cá parecem gostar imenso do curso onde estão, parecem 

motivados. 

  

Toda a estrutura modular está em par com os cursos profissionais nas escolas públicas. 

Contendo pequenas alterações de ajustamento. Os documentos a preencher pelo 

coordenador e pelos professores são os mesmos. 

Os alunos do 12º Ano têm de fazer PAP, projecto final de curso e um estágio. Será que 

dá para introduzir a questão sobre a construção de uma plataforma mais amigável, onde 

se criam espaços de discussão, de partilha de informação? 

  

Fiquei impressionado pela positiva em relação ao ambiente escolar, mas é preciso ter em 

conta que estamos perante uma turma de 12º ano já habituada à escola, ambiente, 

horário e ao volume de trabalho proveniente deste tipo de cursos. 

Estou curioso para conhecer os alunos do 10º ano, para ver as diferenças em relação aos 

seus colegas de 12º ano. 
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A plataforma pode ir para a frente, já falei com a prof acompanhante. O moodle não 

vincou cá… 

Existe dentro desta comunidade escolar uma forte entreajuda que se desdobra numa 

saudável relação interdisciplinar.  

As disciplinas mais teóricas são incorporadas nas “práticas”. Por exemplo, nas PAPs a 

disciplina de inglês e área de integração servem para os alunos desenvolverem uma parte 

da pesquisa, debate de ideias, mapas mentais, etc. Gostei imenso desta sensação de 

interligação. 

Na ESOD (Escola Secundária de Oliveira do Douro) isso não acontecia, o que fazia com 

que as disciplinas “teóricas”, como o inglês, fossem postas de lado pelos alunos, 

resultando num pouco número de módulos concluídos, que se traduzia num problema 

complicado a longo prazo.  

Boa analogia por parte do ex-aluno Diogo Machado, numa apresentação para os alunos 

do 10º Ano, sobre o percurso do curso e a estrutura escolar. Tudo começa na 

raiz/subsolo. O objetivo é chegar ao céu. Crescimento da “árvore”. Os três anos 

representam a raiz, o tronco e os ramos. Que mais tarde poderão dar frutos.  

Outro pormenor, durante os dois primeiros anos de curso, os alunos têm de realizar uma 

PAF, um projeto final de ano. Serve em parte para os preparar para o último ano, o da 

PAP. 

  

Algumas perguntas: 

Porque será que as escolas “privadas” parecem sempre mais evoluídas, mais bem 

tratadas?  
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Escola Artística e Profissional Árvore 

Curso Técnico de Design Gráfico ano letivo 2013-2014 

Regulamento de Prova de Aptidão Profissional (PAP) 
 

Indíce: 

1. Introdução – pág.1 

2. Objetivos – pág.2 

3. Sub-tema – pág.2 

4. Intervenientes e normas de funcionamento – pág.2 

5. Elementos a apresentar – pág.3 

6. Critérios e fases de avaliação – pág.3 

7. Calendário do Projeto – pág.5 

 

1. Introdução 

A Prova de Aptidão Profissional (PAP) é uma prova regulamentada pela portaria nº 550-C/2004 de 21 de maio, retificada pela 

portaria n.º 74-A/2013 de 15 de fevereiro, que regula a Prova de Aptidão Profissional (PAP), define-a como: 

Artigo 17ª 

1 - O projeto de PAP centra-se em temas e problemas perspetivados e desenvolvidos pelo aluno em estreita 

ligação com os contextos de trabalho e realiza-se sob orientação e acompanhamento de um ou mais professores. 

(...) 

3 - A concretização do projeto compreende três momentos essenciais: 

a) Conceção; 

b) Fases de desenvolvimento; 

c) Autoavaliação e elaboração do relatório final. 

4 - O relatório final a que se refere a alínea c) do número anterior integra, nomeadamente: 

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. 

 

Este projeto será apresentado a um JÚRI num dia a determinar pela Direção Pedagógica da escola durante a semana de 28 a 

30 de abril de 2014. 

É razão suficiente para a exclusão do aluno da defesa e apresentação da PAP o não cumprimento do presente 

documento (calendário de avaliações e execução dos trabalhos nas diferentes fases pré-estabelecidas). Não serão 

considerados pela coordenação para apresentação na PAP os elementos que não tenham sido acompanhados pelo 

professor(es) e/ou coordenação ou não tenham respeitado o calendário de avaliações. Não poderão apresentar a PAP os 

alunos que até ao 1º ou 2º momento de avaliação não tenham concluído, pelo menos, 90% dos módulos lecionados do seu 

plano curricular de curso. 
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2. Objetivos 

A PAP deverá ser entendida como um trabalho pessoal do aluno e refletir as competências e domínio da técnica das Artes e 

do Design Gráficos a um nível profissional. Também servirá como portefólio e o intuito de desenvolver competências do aluno 

nos campos específicos da expressão e comunicação gráficas (desenho, fotografia, artes oficinais, etc); O aluno terá que 

demonstrar pleno domínio das diferentes fases de um projeto de comunicação gráfica: pesquisa e recolha de informação, 

domínio de diferentes ferramentas de registo e de expressão, criação de diferentes produtos e suportes, maquetização, 

montagem, arte final, apresentação e defesa de um projeto, entre outras. 

A PAP deve ser um projeto pessoal e profissional de natureza transdisciplinar. Pretende-se que demonstre os saberes e 

competências do aluno, bem como, a experiência adquirida através dos momentos de estágio. Deverá ter um formato de 

portefólio em papel e em formato digital (apresentação audio-visual e/ou site).  

 

3. Sub-tema 

O tema genérico dos 3 anos do curso de Design Gráfico é a Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS) segundo a 

diretrizes da UNESCO. Este ano letivo os projetos de PAP incidirão sobre o conceito Propostas para o Futuro. Para o projeto 

da PAP os alunos terão que investigar e escolher uma temática associada ao conceito e construir um projeto gráfico 

educativo, campanha publicitária e informativa a realizar num espaço público na zona da escola, na cidade do Porto.  

O sub-tema e local do evento serão escolha do aluno mas terão que ser aprovados pela coordenação do curso. 

 

4. Intervenientes e normas de funcionamento 

Os intervenientes no processo de realização da PAP são: o aluno, a coordenação de curso e de PAP, o(s) professor(es) 

colaborador(es), o orientador educativo de turma, direção pedagógica ou executiva, o júri e as entidades envolvidas e 

corresponsabilizadas na elaboração do projeto. 

 

Ao ALUNO compete conceber, realizar, avaliar e defender o seu projeto com a orientação e acompanhamento da 

coordenação e professores colaboradores da turma. Terá que elaborar diferentes relatórios de autoavaliação 

correspondentes às diferentes fases do projeto: o pesquisa e escolha do sub-tema (Fase 1), avaliação intermédia (Fase 2 e 3) 

e final (Fase 4). 

 

Ao COORDENADOR DO CURSO/ ORIENTADOR DE PAP cumpre elaborar o regulamento específico da prova, onde se estabeleça 

nomeadamente os critérios de avaliação, uma organização dos tempos curriculares facilitadora da concretização do projeto, 

uma calendarização anual e a negociação dos projetos no contexto da escola e no contexto de trabalho, quando tal se 

verificar. Cabe ainda ao coordenador zelar pelo regular cumprimento do presente documento e o estipulado no calendário de 

avaliações, bem como, acompanhar e fornecer aos alunos os contributos e metodologias necessárias para o sucesso do 

projeto. 

 

O(s) PROFESSOR(ES) COLABORADOR(ES) são todos aqueles que sendo docentes da turma contribuem para o enriquecimento 

dos projetos dentro das suas áreas específicas de estudo.  

 

Ao ORIENTADOR EDUCATIVO cabe apoiar os alunos, professores colaboradores e coordenação, bem como, aferir sobre o 

desenrolar do projeto quanto ao comportamento, assiduidade e pontualidade dos intervenientes. 

 

A DIREÇÃO PEDAGÓGICA tem como competências definir os critérios gerais do regulamento da prova de PAP e de avaliação, 

aprovar o regulamento de PAP de cada curso, proceder à designação do júri e decidir sobre casos omissos ao regulamento. 

 

O JÚRI integra o diretor pedagógico ou executivo, que preside, o orientador educativo de turma, o coordenador de curso e 

orientador de PAP, um representante das associações empresariais ou das empresas/instituições dos setores afins ao curso e 

um representante das associações sindicais ou profissionais dos setores afins ao curso. Pode, ainda, integrar o júri uma 
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personalidade de reconhecido mérito na área de formação profissional ou dos setores afins do curso. Cabe ao júri avaliar o 

projeto do aluno e a sua defesa conforme critérios de avaliação estabelecidos neste regulamento. 

 

5. Elementos a apresentar 

Todos os elementos terão que ser apresentados em formato de maqueta em papel ou nos materiais definidos pelo projeto. O 

cartaz deverá ser impresso em formato A0. Elementos obrigatórios: 

Elementos identificativos: 

1) Linha Gráfica (economato) constituída por: logótipo (ou identificador visual) e respetivo manual de normas, 

cartão (8,5 x 5,5 cm), envelope com janela (22 x 11 cm) e papel de carta A4 (1ª e 2ª folha); 

2) Elemento de caráter identificativo (por exemplo: pictograma, sinalética, expositor, etc.. ); 

3) Elemento de pequenas dimensões (por exemplo: selo, autocolante, etiqueta, “pin”, bilhete, etc...); 

             

 Elementos informativos/educativos: 

4) Coleção de (5, mínimo) postais tamanho standard (10cm x 15cm, frente e verso); 

 5) Elemento editorial (por exemplo: livro, catálogo, boletim, jornal, revista,...);  
6) Elemento informativo sobre sub-tema (por exemplo: mapa da zona, desdobrável, folheto, flyer,...); 

 

Elementos publicitários:  

7) cartaz A0; 

8) desdobrável frente e verso, tamanho livre; 

9) flyer (20x10 cm frente e verso); 

10) elemento inserido em fachada ou num espaço ao ar livre; 

 

Outros elementos: 

11) Elemento em 3 dimensões, com desenhos da disciplina de Geometria Descritiva (por exemplo: protótipo, 

expositor, troféu, maquete, embalagem, kit, pack com t-shirt e/ou chapéu, etc..); 

12) Elemento em formato digital para a Internet (animação, banner, site, ...) em inglês/português; 

13) Elemento impresso em Serigrafia (em papel, tecido ou outro material); 

14) Elemento livre diferente dos anteriores; 

15) Frente e verso de folha de calendário Agenda escolar 2014-15, separador e verso de um mês a definir com 

identificação do aluno e todos os elementos em CMYK (formato 12 x 12 cm, ao alto, bleed de 0,3 cm); 

16) Dossiê do projeto contendo (por esta ordem): 

- processo de avaliação e autoavaliação; 

- memória descritiva e justificativa do projeto; 

- trabalho teórico sobre o sub-tema, evento e espaço escolhidos; 

- pesquisa efetuada, bibliografia e fontes da informação; 

- trabalhos executados em outras disciplinas que tenham contribuído para a PAP; 

- Portefólio (versão impressa, em PDF e para a Web) contendo: 

- 2 trabalhos escolares (mínimo) exemplificativo de cada ano do curso; 

- Exemplos da Formação em Contexto de Trabalho (estágio); 

- CD com capa e identificação contendo todo o trabalho digital (imagens, grafismos, textos, etc), TODOS 

os elementos em formato PDF (organizado por pastas à semelhança do dossiê) e a apresentação final. 

Este dossiê final pode integrar, nomeadamente: a fundamentação da escolha do projeto; as realizações e 

os documentos ilustrativos da concretização do projeto; a análise crítica global da sua execução; os 

anexos, designadamente os registos de autoavaliação das diferentes fases do projeto e das avaliações 

intermédias do(s) professor(es) orientador(es). 
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6. Critérios e fases de avaliação 

Todos os elementos entregues e o desenvolvimento do trabalho irão ser submetidos a uma série de avaliações segundo um 

calendário pré-estabalecido. Deste modo, o aluno poderá aferir e melhorar o seu trabalho seguindo as indicações dos 

professores e coordenação; A avaliação é contínua e formativa ao longo de todo o processo, sendo a etapa final uma síntese 

quantitativa dos resultados alcançados com o projeto. 

Não serão considerados pela coordenação para apresentação na PAP os elementos que não tenham sido acompanhados pelo 

professor(es) e coordenação ou não tenham respeitado o calendário de avaliações. 

 

Para uma melhor transparência no processo de avaliação do aluno, serão considerados pelo júri de PAP, os seguintes 

parâmetros específicos de avaliação: 

 

referentes ao processo:   

Resultado das avaliações intercalares: Valores % Datas avaliações 

Fase 1 1 5% 11 de fevereiro 

Fase 2 1 5% 11 de março 

Fase 3  2 10% 1 de abril 

Fase 4 3 15% 22 de abril 

Resultado final PAF 2012 (1º ano) 1 5%  

Resultado final PAF 2013 (2º ano) 2 10%  

    

referentes aos elementos a apresentar:    

- Grau de consecução dos objetivos propostos no projeto; 

- Grau de rigor técnico e científico do projeto realizado; 

- Qualidade dos materiais utilizados para o enriquecimento do 

projeto; 

- Qualidade material e formal do projeto em apreciação; 

- Organização e sentido de responsabilidade manifestados ao 

longo do processo; 

- Organização dos relatórios de autoavaliação; 

- Dificuldades encontradas pelo aluno na realização do projeto; 

- Adequação do tema às soluções apresentadas; 

- Originalidade do conceito e da execução gráfica; 

- Sustentabilidade do projeto. 

6 30%  

    

referentes à apresentação oral e defesa da PAP:    

- Clareza e fundamentação da escolha do tema tratado; 

- Capacidade de argumentação na defesa das estratégias 

adotadas; 

- Qualidade e pertinência dos recursos utilizados na exposição; 

- Prova da necessidade e pertinência do projeto. 

4 20% PAP a determinar na 

semana de 28 a 30 de 

abril 2014 
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7. Calendário do Projeto: 

Tarefas Datas 

Entrega da proposta de Sub-tema Até 28 de janeiro 

Aprovação da proposta de Sub-tema 30 janeiro 

Fase 1 

Pesquisa, recolha de elementos, estudos concetuais, esboços e mindmap; 

Planificação das atividades, objetivos específicos, metodologia e conceito gráfico; 

Apresentação/trabalho PAP de Integração; 

Avaliação formativa e qualitativa e autoavaliação; 

 

 

11 de fevereiro 

Fase 2 

Ensaios das diferentes alternativas e seleção fundamentada (mínimo 10 elementos); 

Apresentação PAP de Inglês e Integração. 

Avaliação formativa, qualitativa e quantitativa, autoavaliação; 

 

 

11 de março 

Fase 3  

TODOS os elementos e impressão de maquetas não definitivas; 

Entrega de trabalho: PAP de Geometria Descritiva e Oficina Gráfica (Web) 

Avaliação formativa, quantitativa e autoavaliação; 

 

 

1 de abril 

Férias Páscoa (de 18 de março a 1 de abril) 

Fase 4 

Entrega de TODOS os elementos, apresentação digital, dossiê e relatório final, maquetes finais 

e protótipos; Entrega de trabalho: PAP de Português, Design Gráfico e Oficina Gráfica 

(Serigrafia); 

Avaliação quantitativa e autoavaliação; 

 

 

22 de abril 

Entrega de TODOS os elementos, apresentação digital e CD; 

Ensaio Geral e montagem; 

24 de abril 

Apresentação da PAP  Semana de 28 a 30 

de abril 

Montagem e inauguração da exposição de PAP (a definir no mês de maio) 

FCT (2 de maio a 13 de junho) > entrega relatório até dia 27 de junho > defesa dia 30 de junho 

 

 

Porto, Outubro 2013 

A Coordenadora do curso de Design Gráfico e da PAP 

(Raquel Morais) 

 



Porque quero fazer a plataforma?
Porque é necessário uma Plataforma?

Quais os contextos?

Pretendo desenvolver uma investigação no campo das Plataformas educacionais digitais

Porquê? O que pretendo com isso?

Será possivel a criação de uma plataforma sem controlo por parte dos Professores?

Onde os aluno possam mostrar só o que pretendem?

Quem controla? 

Contexto de PAP

Relação com os alunos

Discução sobre a plataforma em conjunto

Quais as necessidades deles? Será que têm?

Moodle deu problemas na Arvore, Quais?

Assuntos ligados à problemática(?)

Hierarquia dos meios

Poder

Plataforma como ferramenta 

Plataforma como divulgação?

É uma possibilidade forte

Novos meios de Comunicação

Internet

Open source

Tecnologia

Ideologias

Se sim, como é que afecta o conhecimento do processo por parte
do professor?

Gravação Audio/video(?)

Administrador tem o poder

De escolha 

De realização

Autónomo

Das propostas que surgem 
de uma discução em grupo

Alunos

administradores

Professores

Técnico

Nas plataformas digitais existe sempre o administrador

Têm domínio técnico?provável

Tese

Investigação Estágio

Porque já trabalho no desenvolvimento, pensamento e reflexão de plataformas online
à uns anos e desde cedo fui utilizador de diversas plataformas.

Reflexão sobre a utilização da plataforma Experiência, nem que seja soft

Uma plataforma como um controlo a partir de uma componente avaliativa?

Não me parece

"interdisciplinariedade"

Hierarquia escolar

O que pode ter a plataforma?

Componente "social"

Forum Chat
Blog

Zona de conteúdos educativos tutoriais

Nóticias

Links

Contributo dos alunos

Zona para escrita do relatório

Calendário

Datas de entregas / Organização

Será como um backup

O moodle não vingou na escola pois os professores não o 
utilizaram. Não era obrigatório. Será a obrigatoriedade 
importante? Não nos podemos esquecer que alguns 
professores tẽm dificuldades a utilizar os meios informáticos. 
Mesmo tendo existido um curso de iniciação.O moodle é 
complicado, regulador, com normas bem estabelecidas e uma 
interface pouco "friendy" para utilizadores que não estão 
habituados ao ambiente computacional. Se os professores não 
utilizaram, muito menos os alunos o iam utilizar. Outro problema 
foi o limite de tamanho de ficheiro.
 

Será aqui então melhor realizar um estudo?








ESCOLA ARTÍSTICA E PROFISSIONAL ÁRVORE - Curso Design Gráfico

ciclo 2013-16

Total

discip.

Português 100 110 110 320

Inglês/Francês 100 120 220

Área de Integração 110 110 220

Educação Física 70 70  - 140

TIC 100  -  - 100

História da Cultura e das  Artes 100 100 200

Geometria Descritiva 100 100 200

Matemática 100 100

Desenho e Comunicação Visual80 80 160

Design Gráfico 150 150 170 470

Oficina Gráfica 150 150 170 470

Formação em Contexto de Trabalho35 245 385 665
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Total horas ano/curso

Plano Curricular Disciplinas 1ºAno 2ºAno 3ºAno
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