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Protocolo da Entrevista a Dinis 

 

§1 Então conte-me lá o que lhe aconteceu de importante desde que se 

licenciou 

Já lá vão uns anitos! Acabei o curso em Janeiro de 94, o curso de Design de 

equipamentos da Escola de Belas Artes. Comecei a trabalhar, ainda estava no 

5.º ano do curso, através de um colega meu de Design e Equipamentos. 

Consegui arranjar o meu primeiro emprego durante quatro meses num atelier 

de Design. Foi a primeira experiência profissional, que correu bem e que correu 

mal. 

 

§2 Então? 

Porque aprendi algumas coisas, como é óbvio. Mas, depois, houve uns 

problemas ali pelo meio de ordem pessoal até por causa desse meu colega e 

não fiquei lá. Estive lá dois meses, primeiro antes de acabar o curso. Depois fiz 

um interregno para acabar as últimas cadeiras que me faltavam e continuei 

mais dois meses. Depois, a seguir a esse período … A seguir a esse período, 

veio o período de andar a dar com a cabeça nas paredes, não é? A mandar 

currículos, a andar por tudo quanto é sítio. Entretanto, também fui fazendo uns 

outros trabalhos como freelancer, coisas mal pagas. 

 

§3 E como é que arranjava esses trabalhos? 

Esses trabalhos arranjei através da Associação de Estudantes lá das Belas 

Artes, da Faculdade de Belas Artes, onde eu andei.  Outros ia arranjando aqui 

e ali por intermédio de alguns colegas, etc. Mas foi, mais ou menos, em 

meados de 94, meados de 95, que andei… que andei assim. Andava a enviar 

currículos para todo o lado e não consegui, não consegui nada estável, não é? 

Tinha esses trabalhitos que me davam qualquer coisa, mas que não davam 

para viver. Então, nessa altura, comecei a pensar em dar aulas… Mas nunca 

me cheguei a inscrever porque, entretanto, surgiu uma Pós Graduação em 

Design de Produtos, no Centro Português de Design, e eu inscrevi-me nessa 

Pós Graduação e fiz essa Pós Graduação no ano lectivo de 95-96. Era uma 

Pós Graduação financiada pelo PEDIP II e dava uma bolsa. 
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E a bolsa dava para viver? 

Dava, dava. Era uma bolsa… Já não me lembro bem, mas na altura eram dois 

ordenados mínimos. 

 

§4 E você fez essa Pós Graduação porquê?  

Ah!... Fiz essa Pós Graduação porque estava cheio de vontade de trabalhar, de 

pegar em projectos outra vez e tinha ali uma oportunidade de fazer qualquer 

coisa e, por outro lado, também podia desenvolver um bocado aquilo que eu 

tinha aprendido no curso. Essa Pós Graduação depois acabou por correr 

bastante bem, porque abriu-me depois outras oportunidades. Isso acabei cerca 

de 95-96 e a seguir a isso, … Portanto, falando dessas oportunidades que me 

abriu a Pós Graduação, fiquei ligado também … Essa Pós Graduação  

decorreu no Centro Português de Design e como eles têm outras iniciativas, 

nomeadamente a nível dos estágios, depois da Pós Graduação fiz dois 

estágios pelo Centro Português de Design que também eram financiados pelo 

programa PEDIP II. Portanto, também como o outro. E estive… estive primeiro 

dois meses na Câmara de Sintra, como designer, também. Esse primeiro 

estágio foi por substituição de um outro estagiário que, entretanto desistiu e eu 

fui substitui-lo. Portanto, estava a fazer um final de estágio. Fui acabar um final 

de outra pessoa, que outra pessoa estava a fazer na Câmara de Sintra. 

Portanto, foram só dois meses, em que trabalhei… Trabalhei, trabalhei em dois 

projectos, um deles para o parque natural de Sintra-Cascais. Era um projecto 

para aderir aos transportes públicos e para… Tinha outro projecto também para 

Sintra que era para a instalação de caixas para a TV por cabo. Mas foi só a 

nível de estudo e de investigação que eu fiz isso. Depois era para ter 

continuado nesse projecto mais uns tempos na Câmara de Sintra, não é? 

Depois inscrevi-me para a próxima a edição do estágio no ano seguinte mas a 

Câmara de Sintra não quis mais estagiários lá, nesse ano. E então, e então, 

nessa altura, propuseram-me no Centro Português de Design. Propuseram-me 

ir fazer o estágio para o Centro de Estudos do Departamento de Design da 

Universidade Lusíada, que estava, supostamente, para abrir. Ah!... ah!... O tal 

departamento, uma vez que o curso era recente… O curso de design era 

recente. Nessa altura, na Universidade Lusíada, tinha começado há dois anos. 
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O curso começou em 95-96 e isto que eu estou a contar passou-se em 97, se 

não me engano. Mas, entretanto, o Centro de Estudos do Departamento de 

Design não chegou a arrancar e ainda hoje não existe. E fiquei ali num 

compasso de tempo, de meses, à espera que o centro abrisse, mas como não 

abria tiveram que me colocar noutro sítio. E fui parar a uma empresa em Torres 

Novas, de produção de plásticos, e lá comecei. Estive lá cerca de oito meses.  

 

Sempre com o estatuto de estagiário?  

Sempre. Sempre no âmbito desses estágios. 

 

§ 5 E lá fazia o quê? 

 

Eh!... Lá eles tinham um pequeno gabinete onde faziam projectos. Essa 

empresa funcionava muito por sub-contratação. Trabalhava para ateliers, ou 

seja, um atelier de design ou uma agência de publicidade que tinham um 

determinado projecto que precisava de executar… Trabalhava para empresas 

de publicidade, para ateliers de design e outra empresas que chegavam lá com 

projectos e eles adaptavam o projecto à produção. Portanto, não tinham uma 

política de desenvolver projectos de raiz, não é? Então, o que eu ia para lá 

fazer era justamente tentar fazer um projecto para um produto que fosse feito 

de raiz. Fazer a fase de pesquisa do projecto, investigação, desenvolvimento 

até a produção feita integralmente naquela empresa. E eu comecei a trabalhar. 

Nós, nesses estágios, éramos sempre acompanhados por um consultor do 

Centro português de Design. Elaborávamos os dois um plano e 

apresentávamos à empresa e ficou definido o projecto para fazer. Eu comecei 

a desenvolver o projecto. Aquilo na empresa o que se viu é que aquilo se 

passava muito rapidamente. Esse gabinete de design, no fundo, não era um 

gabinete de design, era um gabinete onde eles faziam mini-projectos de um dia 

e faziam essas tais adaptações à produção dos projectos que lá chegavam. 

 

§6 As pessoas que lá trabalhavam eram designers? 

 

Não eram designers nem sequer tinham sequer quaisquer outros estudos e 

muitos nem sequer tinha completado o ensino secundário. Portanto, eram 
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jeitosos, digamos assim, que sabiam, sabiam fazer desenho técnico e que se 

desenrascavam, mas não havia ninguém com formação em design nem nada 

que se pareça. Então, eu caí ali um bocado de pára-quedas para desenvolver 

esse projecto que não estava dentro… Não estava bem adequado dentro do 

âmbito da actividade que eles tinham. E, de facto, quando comecei a 

desenvolver isso com cabeça, tronco e membros, a uma certa altura, apercebi-

me, porque fiz o trabalho todo desde o início, e cheguei à fase de começar a 

desenvolver um protótipo de estudo e comecei a ver que eles se estavam a 

desinteressar do trabalho que eu estava a fazer. Porque, quando cheguei a 

essa fase de darem apoio à produção de um protótipo, começaram a criar, 

começaram-me a criar dificuldades. Começaram a criar entraves e eu não pude 

passar daquela fase. Comecei a patinar um bocado. Então, juntamente com o 

meu consultor do CPD, propusemos fazer outro trabalho. Esse trabalho que 

propusemos depois, consistia em refazer a imagem, a imagem corporativa 

dessa empresa e de outras duas empresas que estavam associadas a essa, 

que eram dos mesmos donos e que trabalhavam no mesmo ramo de 

actividade. Isso também era um trabalho que implicava… Não era só uma 

questão de desenvolvermos o logótipo, tratava-se de desenvolver depois todas 

as aplicações. E eu comecei a desenvolver esse projecto, na fase final de 

estágio, e apresentei também… Fui falando com eles e eles mostraram-se 

sempre interessados nesse projecto. E depois, o que é que aconteceu? 

Depois, entretanto, eu fiquei… Apercebi-me logo que eu não queria ficar ali. 

 

§7 Porquê? 

Primeiro porque eles se tinham desinteressado do projecto. Tinham aceite, à 

partida, o primeiro projecto e não correu bem. Depois também pelo segundo 

projecto que acabaram por se desinteressar, também. Eu fiquei, ainda depois, 

com um contacto. Ainda fui lá uma vez à empresa e ficámos depois de 

contactar. Ainda houve mais contactos telefónicos depois, mas eu apercebi-me, 

a certa altura, que eles nem isso queriam levar para a frente. Portanto, foi mais 

uma experiência interessante que não levou a lado nenhum. 

 

§8 Oito meses? 
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Já não me recordo se foram seis ou se foram oito. Já não me recordo bem, 

mas ainda foi algum tempo.. Mas, apesar de tudo, foi uma experiência 

enriquecedora porque deu um bocado para perceber como é que, como é que 

as empresas funcionam. 

 

§8 Era uma empresa pequena? 

 

Era uma empresa pequena, sim. Entretanto, também, eu já tinha uma coisa em 

mente. Não foi só o facto de eu não querer lá ficar porque não me enquadrava 

como designer naquele tipo de empresa. Se eles quisessem realmente fazer 

um trabalho ou passarem a fazer produtos de raiz naquela empresa, como se 

mostraram interessados de início, tudo bem. Mas assim, acho que não fazia 

sentido ali um designer. Entretanto, por via da Pós Graduação, primeiro, e 

depois das pessoas que me acompanharam nos dois estágios seguintes, que 

davam aulas na Universidade Lusíada (foram essas pessoas que propuseram 

que eu fosse fazer o local de estágio no tal Centro de estudos), fui depois… 

Convidaram-me para dar aulas na Lusíada. E lá fiquei até hoje, desde 99. Não, 

desde 97. Eu comecei a dar aulas na Lusíada no ano lectivo de 97-98, é isso 

mesmo. E estou a gostar muito. 

 

§9 Porque é que gosta? 

Eu já lhe vou explicar. Eu nunca pensei em dar aulas, porque quando no 

período de dar as turras, nas experiências e depois de um ano a dar 

cabeçadas, já tinha pensado em dar aulas no secundário. Mas, não fazia 

particular questão em dar aulas nem me sentia apto a dar aulas. Entretanto, 

quando me convidaram para dar aulas na Lusíada não sabia o que é que me ia 

aparecer pela frente nem sabia se ia gostar ou não, se me ia sentir bem a dar 

aulas, se sabia dar aulas ou não ... Nesse primeiro ano, que foi assim um ano 

de adaptação, apercebi-me que, pelo que já tinha passado atrás, já tinha 

adquirido uma certa experiência uma vez que tinha estado… Já tinha 

abrangido quase o leque todo de possibilidades de onde um designer pode 

estar. Estive num atelier de design.  Fiz trabalhos como freelancer. Estive numa 

Câmara Municipal e estive na indústria. Portanto, comecei-me a sentir apto a 

fazer passar a minha experiência para os meus alunos. E, portanto, começou a 



 6 

ser uma experiência também enriquecedora. Já estou a dar aulas há cinco 

anos e não estou nada arrependido de ter aceite, de ter aceito isso. Agora, o 

que acontece é que esse tempo em que estou a dar aulas ocupa-me, digamos, 

não me ocupa o tempo todo. Em média eu dou cerca de doze horas por 

semana, sempre na disciplina do Projecto de Design. Como isso me deixa 

tempo… Deixa algum tempo para fazer outras coisas também, porque há 

sempre… Para além das doze horas de aulas há sempre trabalho para fazer 

em casa, preparar algumas coisas, etc., mas, mesmo assim, dá tempo para eu 

ir fazendo outras coisas. Eu fui também trabalhando, ocasionalmente, como 

freelancer noutros projectos. Não tanto como eu desejaria, mas também não se 

pode fazer tudo. 

 

§10 Mas não tanto, porquê?  

Porque não tenho tempo. Eu faço questão de ir trabalhando, porque, no fundo, 

onde eu me licenciei foi em design industrial e é o que eu gosto de fazer, muito 

embora me tenha, depois, apaixonado também pelas aulas. É! Continuei 

sempre a fazer coisas, mas por uma questão de tempo eu não posso fazer 

mais, não posso fazer tanto quanto queria. E, de há dois anos para cá deixei 

mesmo de fazer porque, entretanto, comecei a fazer o mestrado no ISCTE. 

 

Em quê? 

 

Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação do 

Departamento de Sociologia.  

 

§11 E por que é que está nessa área, você que veio do Design de 

Equipamentos?  

 

Pois, essa é uma boa pergunta. Porque eu, para além de gostar da prática do 

design, gosto também da teoria do design. E quando eu comecei a fazer o 

mestrado, em 99, não havia mestrado, nessa altura, em design e eu não me 

pude inscrever em mestrado em design, porque não havia. 

 

§12 As Belas Artes não tinham? 
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Não, nunca tiveram um mestrado. Agora está a arrancar um em arquitectura, 

na Faculdade de Arquitectura… Por acaso minto, porque nessa altura havia um 

mestrado na Universidade do Minho, creio eu, mas era em Design de Moda e 

em Design Têxtil, que não me interessava fazer. E, então, andei à procura de 

mestrados e escolhi precisamente este em Comunicação, Cultura e 

Tecnologias de Informação porque encontrei alguns pontos de interesse nesse 

mestrado que eu poderia articular, depois, com a Teoria do Designer e com os 

estudos em design, nomeadamente no que toca às novas tecnologias e… 

Interessou-me e penso que tenho conseguido articular bem essa temática do 

mestrado com a minha formação também teórica ou prática. A parte curricular 

terminei em 2000… 2000, sim. Ainda estou a fazer o mestrado, já devia 

terminado. Isto está um bocado atrasado, está um bocado atrasado, de facto. 

E, estou nessa luta agora, estou para acabar a tese e tenho as aulas ao 

mesmo tempo. O último projecto que eu fiz foi em 2000, precisamente. Foi uma 

exposição que organizei para a Câmara Municipal de Abrantes, na Galeria 

Municipal de Abrantes, uma exposição de objectos… Aí parei e é só o 

mestrado e as aulas. 

 

A sua falta de tempo, que me falava a pouco, tem a ver com o mestrado? 

 

Sim, também principalmente pelo mestrado. 

 

§13 E você foi para o mestrado porquê? 

Fui para o mestrado porque preciso do mestrado, não é? Se não, qualquer dia, 

correm comigo da Lusíada. Mas também porque me interessava, me 

interessava explorar… Sempre gostei da parte teórica e acho que estava na 

altura reflectir e de pôr algumas coisas no papel. 

 

§14 Explique-me só uma coisa, isto agora é curiosidade minha, como é 

que você articula a questão do design com a questão da comunicação? É 

por via das novas tecnologias?  

Eu já agora explico-lhe mais ou menos o que eu estou a fazer para perceber 

um bocadinho melhor. O que me levou a escolher o tema que entretanto 

escolhi para a dissertação foi ter observado que nos estudos sobre o design e 
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a teoria do design dá-se muita pouca atenção, há muita pouca coisa sobre o 

corpo. Para além da Ergonomia, fala-se muito sobre o corpo nos estudos sobre 

design e eu queria fazer qualquer coisa nesse sentido. É!... Portanto, o que eu 

estou a fazer é .... Por um lado é a ver em que sentido…Portanto, a tentar 

integrar o corpo num estudo sobre o design e, por outro lado, estou a tentar 

articular o corpo com a máquina. Portanto, estou a estudar as ligações corpo-

máquina… É!... Portanto, estou a estudar as ligações corpo-máquina e depois 

a ver que sentido é que faz o design que é uma disciplina que projecta objectos 

que, no fundo, são para o corpo…  

 

§15 Vou voltar atrás e pedir-lhe que me fale um bocado mais daquele 

período em que andou a bater com a cabeça nas paredes, como você 

disse. Como é que foi? 

 

Ah!... Esse período foi…foi... Foi engraçado porque eu… eh!... durante certos 

momentos tinha trabalho, não é? Tinha… eh!... eu fiz essencialmente… quando 

tive o meu primeiro emprego foi, foi… o que eles faziam lá era projecto de 

stands. Eu fiz coisas muito interessantes enquanto lá estava, a nível de stands. 

 

§16 São stands que vão para as feiras? 

Sim, sim, sim. E trabalhei sobretudo em projectos de stands para as feiras de 

automóvel. Trabalhei em projectos muito interessantes, a nível de stands. E 

como fiquei a conhecer minimamente como é que as pessoas… como é que se 

operava nesse meio, tentei por essa via. Tentei arranjar coisas a nível de 

trabalho em termos de stands. Foi o que acabei por fazer mais. A nível de 

design gráfico também fiz uma coisa ou outra, porque é um trabalho que 

aparece muito. Se bem que a minha área não seja essa, qualquer designer 

industrial acaba sempre por fazer design gráfico.  E, nessa fase, acabei por 

fazer,  mas fiz, sobretudo, design de stands. Mas esses trabalhos que fiz 

eram… eram muito ocasionais, não é? A maior parte desse ano passei-o a ir 

ao cinema, passei-o a ler. Aproveitei para ler coisas que nunca tinha lido. 

Tornei-me um cinéfilo, também. E foi assim que passei esse ano. 
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§17 Portanto, digamos que não tem assim um saldo tão negativo quanto 

isso. Ou tem? 

 

Não, não tenho. 

 

Olhando para atrás... 

 

Olhando para atrás, acabo por achar que assim, de certa forma, foi produtivo, 

muito embora, na altura, não achasse assim tanta piada… 

 

§18 O dinheiro que ganhava dava para dinheiro de bolso?  

Ah!... Não, não dava. Não dava. Não dava. Os meus pais, na altura, 

auxiliavam-me. Eh!... Só comecei a fazer uma vida independente do apoio 

financeiro dos meus pais, quando fui para a tal pós-graduação, em 95-96. Foi 

mais ou menos um ano, um ano depois de ter acabo o curso. Embora, nesses 

quatro meses também trabalhasse e ganhasse qualquer coisa, pouco na altura, 

dava para sustentar os vícios, nessa altura, mas depois acabou… O dinheiro 

que ganhava nesses projectos não dava para nada. Portanto, eh!... 

financeiramente vivia às custas dos meus pais, mais ou menos assim, durante 

esse ano. 

 

§19 Nessa altura, alguma vez se arrependeu de ter tirado o curso?  

Não, não. Eu nunca me arrependi de ter tirado o curso, porque eu sempre 

segui a área… Naquela altura era a área E que se escolhia no Secundário, que 

era Arte e Designer. Portanto. Eu sempre tive uma propensão para isso. Era 

lógico e foi lógico, no fim do Secundário ir para as Belas Artes. Nessa altura 

nem tinha uma opção tomada de ir para Design ou de ir para Artes Plásticas. 

Só no 2.º ano do curso é que optei por Design. 

 

§20 Porquê? 

Porque me fui interessando, a pouco e pouco… O 1.º ano de Design do curso 

de Belas Artes era comum, não havia distinções. Portanto, quem entrava nas 

Belas Artes faziam todos a mesma coisa, não é? Era um tronco comum. Havia 

uma cadeira nuclear onde começávamos por fazer algumas coisas, alguns 
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exercícios ligados ao Design e alguns exercícios ligados às Artes Plásticas. 

Então, no 2.º ano, optava-se ou por Artes Plásticas ou por Design. E eu, nessa 

altura, optei porque durante o 1.º ano fui-me interessando por certas questões 

ligadas ao Design e nessa altura optei por isso. Muito embora, o único 

arrependimento que eu possa sentir é o de não ter seguido o outro ramo, 

porque também me sinto ligado a isso e nessa altura também. Mas, acabei por 

seguir Design. 

 

§21 Você acabou por não me explicar por que é que gosta de dar aulas. 

Eh!... Pois. Se calhar, se calhar, é muito simples de explicar. Gosto de dar 

aulas porque também me sinto à vontade com os meus alunos. Eu sei que 

tenho algumas… Eu sei perfeitamente que tenho algumas pechas, se calhar, 

como professor. Se calhar, às vezes… Eu até noto isso um pouco, como 

feedback da parte dos meus alunos… Se calhar, precisava de saber projectar 

mais a voz, essas coisas mais técnicas… Mas, de facto, gosto porque tenho 

feito passar a minha experiência aos meus alunos e porque me sinto à vontade 

com os meus alunos. 

 

§22 E em termos de projectos futuros? 

 

Em termos de projectos futuros… 

 

Para além de acabar a tese rapidamente. Para além desse… 

 

Pois, pois. Para além desse que é premente… Para além desse, eu gostava de 

voltar, eu gostava de voltar aos projectos. Mas gostava de voltar de uma forma 

mais consistente, ou seja, isso passa por, a médio prazo, digamos assim, 

montar um atelier… Já é um projecto… No fundo, esta sempre foi a ideia. Já 

havia planos desde os tempos das Belas Artes, no final do curso quando as 

pessoas andavam a procura dos seus primeiros empregos. Já havia planos 

para fazer isso, mas, naturalmente, não havia ainda uma experiência e as 

coisas acabaram sempre por morrer a nascença. 

 

§23 Mas tentaram ou ficou só pelas ideias? 
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Não, não. Nem sequer foi tentado, nem sequer foi tentado. Ou seja, foi um 

bocadinho mais tarde, com uma pessoa… A certa altura tive muita vontade de 

avançar com uma coisa dessas com uma outra pessoas. Mas depois essa 

pessoa não pôde, também por razões da vida dela, e isso não pôde ir avante. 

Mas, houve de facto uma intenção, a dada altura, de me associar com outra 

pessoa e ir para a frente com uma coisa dessas. E, em termos de planos para 

o futuro, é isso, de facto, que eu tenho. Entretanto, conheci também outras 

pessoas. A minha irmã também é designer gráfica, também conheço pessoas 

ligadas à gestão e a minha intenção é, daqui a uns tempos, já com muito mais 

consistência, fazer uma micro empresa de desenvolvimento de projectos em 

design, em design muito em geral, porque é difícil fazer design industrial. É 

muito complicado! Ninguém sobrevive só à conta de… Nenhum atelier 

sobrevive só à conta do design industrial, cá em Portugal. Portanto, tem que se 

ir para o design gráfico, para web design e essas coisas. 

 

§24 É largar o ensino ou conciliar as duas coisas? 

 

Não, não. É conciliar as duas coisas. 

 

§25 E depois como é que entram ai os outros elementos? 

 

Eh!... Nem quero pensar nisso, para já. Quando eu acabar o mestrado, pelo 

menos durante um ano, não quero pensar nessas coisas. Não sei se durante 

mais tempo. Tenho de facto vontade de começar a fazer outras coisas. Se tudo 

correr bem, essa ideia da criação da micro empresa, gostava muito de levar 

isso avante. Mas ninguém sabe o que vem pela frente, não é? Portanto, está 

só ao nível das intenções. Mas queria começar a pensar nisso quando 

acabasse o mestrado. 

 

§26 Isso de montar um atelier ou uma micro empresa porque é que é 

importante? 
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É importante porque … É importante porque… É importante porque eu quero 

fazer coisas dentro do design. Quero fazer projectos. Eu quando estou durante 

muito tempo sem fazer qualquer coisa, depois parece que vou para essa coisa 

com muito mais vontade. Ou seja, quando andei esse ano a dar com a cabeça 

nas paredes e a fazer só um projecto ou outro...  Enfim, projectos que não 

eram tão interessantes como aqueles que eu tinha criado antes, eram coisas 

relativamente desinteressantes, depois desse ano, quando fiz a pós graduação 

e voltei a pegar outra vez, quando voltei a meter as mãos na massa, voltei 

cheio de vontade de fazer coisas. É a vontade com que eu me sinto agora. Já 

não faço projectos há dois anos. Naturalmente agora, estou cheio de vontade 

de fazer coisas. 

 

§27 Dar aulas não é fazer coisas?  

 

Fazer coisas é fazer projectos de design. 

 

§28 Mas você está a dar aulas na sua área de formação. 

 

Estou a dar aulas na minha área de formação. Estou a dar aulas na cadeira de 

Projecto de Design. Já passei, entretanto, desde o 1.º ano ao 5.º ano. Já passei 

por todos os anos na cadeira de projecto. Eu estou a acompanhar tantos 

projectos dos alunos, o que também me faz estar sempre em contacto com 

essa realidade e deixa-me nervoso não poder estar a fazer também eu. 

 

§29 Supondo, transformando-se a sua empresa numa empresa de 

sucesso, trocaria as aulas para trabalhar a tempo inteiro na empresas? 

Não, não. 

 

Porquê? 

 

Não porque… Não pelas razões do que eu disse há pouco. Porque o grupo de 

trabalho na Lusíada é bom e tem funcionado muito bem, até aqui. Não é só 

uma questão de relação com os meus alunos, é também uma questão de 
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ralação com os meus colegas. Creio que temos feito um óptimo trabalho e 

gostava de continuar com esse trabalho. 

 

§30 Há alguma coisa que se tenha esquecido ou que eu não lhe tenha 

perguntado? 

Não, acho que está tudo. Acho que já falei, mais ou menos, um pouco de tudo 

a nível profissional desde o princípio. Ah! eu, há bocado, referi que tinha 

pensado em avançar para o tal… para uma coisa mais… para uma micro 

empresa com esse tal meu ex-colega das Belas Artes, mas isso veio a 

acontecer depois também na pós-graduação. Depois da pós-graduação, eu 

voltei também a falar com alguns colegas meus e voltámos a pensar numa 

coisa dessas. Mas acabou por ficar em águas de bacalhau, também. Porque, 

da minha parte, meteram-se depois os estágios que eram uma coisa 

relativamente segura, também tinha a tal bolsa, e depois essas pessoas 

também foram fazer outras coisas e, pela segunda vez, as coisas não 

ficaram… 

 

§31 Portanto, à terceira… 

 

Espero que à terceira seja de vez. Não, isso é uma coisa que eu tenho… Pode 

não surgir já no próximo ano nem no outro ano, mas voltar aos projectos, 

mesmo como freelancer, mesmo que seja de início, eu quero voltar 

rapidamente. Depois, com calma… uma vez que conheço pessoas que 

mostraram interesse em partir para uma coisa dessas… Mas, enfim, pode 

suceder como das outras vezes e não se concretizar e acabar por não ir para 

frente. Não faço ideia. Eu, pelo menos, vou fazer por isso. Agora, para mim, o 

essencial é um bocado voltar a trabalhar e fazer coisas. Se é como freelancer, 

se é com uma empresa, se calhar não faz tanta diferença assim. Se calhar, faz 

a certo nível porque eu gosto de trabalhar com outras pessoas. Às vezes sinto 

uma certa angústia quando trabalho sozinho. 

 

§32 Essas coisas têm sido sempre sozinhas?  
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Quando me aparece um projecto ou outro é feito sozinho, embora tenha que 

falar muitas vezes com este ou aquele não é como uma relação de trabalho 

entre pares, digamos assim. 

 

§33 Acha que vai ser fácil agora voltar aos projectos? Fácil em termos de 

mercado. 

Não. Não acho que vá ser fácil, mas tudo é uma questão de procurar. Eu, por 

exemplo, vejo alunos meus que já se formaram, que partiram do zero e que 

estão a conseguir desenrascar-se muito melhor do que eu me desenrascava na 

altura e todos os meus colegas. Também havia menos oportunidades! Em 94 

havia muito menos oportunidades, a nível de ateliers e agências de 

publicidade. Agora há muito mais. Portanto, eu… Mas quer a esse nível, quer 

começar uma coisa por iniciativa própria, trabalhar um pouco como freelancer, 

ou juntando-se entre eles para criar uma coisa, um grupo de trabalho, uma 

empresa, eu vejo muito mais. Eu vejo muito mais. Eu vejo que eles se estão a 

safar muito melhor agora do que naquela altura. E têm conseguido alguns 

resultados muito interessantes, já, no mercado de trabalho. Nós fizémos um 

seminário, há pouco tempo, lá na Faculdade em que os alunos foram relatar as 

suas experiências profissionais e acabou por ser engraçado e muito produtivo 

para os alunos. Pessoas que estão a trabalhar, que entraram no mercado de 

trabalho há dois, três anos. Os primeiros licenciados do curso de Design na 

Lusíada acabaram o curso há três anos. Há dois casos de pessoas que se 

constituíram mesmo como empresa, embora a coisa esteja a começar. Eles 

começaram à procura de trabalho e a pouco e pouco arranjaram uma carteira 

de clientes para começar a trabalhar e para se sustentarem. Outras pessoas  

foram colocadas e começaram a trabalhar em agências de publicidade e em 

ateliers. Na indústria está muito pouca gente, mas também estão alguns 

alunos. Que eu saiba, na indústria, estão muito poucos. Mas é, de facto, 

curioso ver isso. Não sei se por haver mais oportunidades… De facto, tenho 

sentido que as pessoas encontram coisas com mais facilidade do que eu e os 

meus colegas encontrávamos aqui há doze anos atrás. 

 

§34 Para os seus colegas também foi difícil?  
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Foi, foi muito complicado. Muito mais complicado para mim do que para certas 

pessoas. Havia certas pessoas que já na altura quando estavam a terminar o 

curso, já trabalhavam. Eram operadores de casa em empresas de 

arquitectura e que ainda hoje estão assim. Nunca mais voltaram a fazer design, 

são simplesmente operadores de casa. Outros começaram a dar aulas no 

Secundário e continuam até hoje a fazer isso, esqueceram o design também. 

Outras pessoas, com muita dificuldade nessa altura, foram andando de atelier 

para atelier, de agência de publicidade para agência de publicidade e hoje 

estão… estão lá, mas com um percurso complicado. 

 

§35 Quando você acabou era um curso ainda pouco conhecido? 

 

Era, era. Havia… Nessa altura, a nível do ensino público, havia aquele curso 

de Design nas Belas Artes, havia no Porto, nas Belas Artes no Porto, mas era 

só Design Gráfico e, curiosamente, havia na Madeira, também. Não faço a 

mínima ideia porquê. Depois, a nível privado, havia o IAP e não havia mais 

nada. Hoje há cursos de Design em todo o lado. 

 

§36 E o mercado também cresceu. 

 

O mercado cresceu, de facto. O mercado cresceu. Agora, quando eu voltar a 

fazer coisas vou-me desenrascar tão bem como os meus alunos? Ao longo 

destes oito anos, fui contactando com várias pessoas e estive ligado a 

empresas e estive ligado a várias coisas… Também não há-de ser assim tão 

difícil quanto isso. Não, quando se quer! Se uma pessoa ficar sentado na 

cadeira à espera que as coisas venham ter consigo, aí não faz nada. Se for à 

procura das coisas, elas hão-de aparecer. Agora, se é interessante ou não?... 

Aparece sempre trabalho. Há sempre trabalho. Em design gráfico há sempre 

muita coisa para fazer, agora se o trabalho é interessante ou… Se calhar, a 

maior parte das vezes é mais desinteressante do que interessante, mas, enfim, 

às vezes tem-se um dia interessante. E, nomeadamente, ao nível das 

empresas, é muito complicado… A relação com os clientes nem sempre é 

linear e, às vezes, uma pessoa faz uma proposta que pensa que é uma ideia 

genial e de que gosta mesmo e às tantas dizem “não, não é nada disso que eu 
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quero”, e às tantas acaba por fazer um trabalho muito pior, quando tinha um 

projecto excelente. É assim! Agora é que não tenho mesmo mais nada para 

dizer. 

 

Obrigada. 

 

Codificação dos segmentos da Entrevista a Dinis 

 

Segmento 1 (§1)  

Já lá vão uns anitos! (Arg 1.1) 

Acabei o curso em Janeiro de 94, o curso de Design de equipamentos da 

Escola de Belas Artes.(S1.1) 

Comecei a trabalhar, ainda estava no 5.º ano do curso, através de um colega 

meu de Design e Equipamentos.(S1.2 e Act 1.1) 

Consegui arranjar o meu primeiro emprego durante quatro meses num atelier 

de Design. (S1.3) 

Foi a primeira experiência profissional, que correu bem e que correu mal.(S1.4 

e Arg 1.2) 

 

Segmento 2 (§2) 

Porque aprendi algumas coisas, como é óbvio. (S2.1 e Arg 2.1) 

Mas, depois, houve uns problemas ali pelo meio de ordem pessoal até por 

causa desse meu colega e não fiquei lá. (S2.2 e Act 2.1) 

Estive lá dois meses, primeiro antes de acabar o curso. (S2.3) 

Depois fiz um interregno para acabar as últimas cadeiras que me faltavam e 

continuei mais dois meses. (S2.4) 

Depois, a seguir a esse período …(S2.5) 

A seguir a esse período, veio o período de andar a dar com a cabeça nas 

paredes, não é? (S2.6 e Arg 2.2) 

A mandar currículos, a andar por tudo quanto é sítio. (S2.7) 

Entretanto, também fui fazendo uns outros trabalhos como freelancer. (S2.8) 

Coisas mal pagas.(S2.9 e Arg 2.3) 
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Segmento 3 (§3)  

Esses trabalhos arranjei através da Associação de Estudantes lá das Belas 

Artes, da Faculdade de Belas Artes, onde eu andei. (S3.1) 

Outros ia arranjando aqui e ali por intermédio de alguns colegas, etc. (S3.2 e 

Act 3.1) 

Mas foi, mais ou menos, em meados de 94, meados de 95, que andei… que 

andei assim. (S3.3 e Arg 3.1) 

Andava a enviar currículos para todo o lado e não consegui, não consegui nada 

estável, não é? (S3.4) 

Tinha esses trabalhitos que me davam qualquer coisa, mas que não davam 

para viver. (S3.5 e Arg 3.2) 

Então, nessa altura, comecei a pensar em dar aulas…(S3.6) 

 Mas nunca me cheguei a inscrever porque, entretanto, surgiu uma Pós 

Graduação em Design de Produtos, no Centro Português de Design, e eu 

inscrevi-me nessa Pós Graduação e fiz essa Pós Graduação no ano lectivo de 

95-96. (S3.7) 

Era uma Pós Graduação financiada pelo PEDIP II e dava uma bolsa.(S3.8) 

Dava, dava. (S3.9) 

Era uma bolsa… Já não me lembro bem, mas na altura eram dois ordenados 

mínimos.(S3.10) 

 

Segmento 4 (§4)  

Ah!... Fiz essa Pós Graduação porque estava cheio de vontade de trabalhar, de 

pegar em projectos outra vez e tinha ali uma oportunidade de fazer qualquer 

coisa e, por outro lado, também podia desenvolver um bocado aquilo que eu 

tinha aprendido no curso. (Arg 4.1) 

Essa Pós Graduação depois acabou por correr bastante bem, porque abriu-me 

depois outras oportunidades. (S4.1 e Arg 4.2) 

Isso acabei cerca de 95-96 e a seguir a isso … (S4.3) 

Portanto, falando dessas oportunidades que me abriu a Pós Graduação, fiquei 

ligado também …(S4.4) 

Essa Pós Graduação  decorreu no Centro Português de Design e como eles 

têm outras iniciativas, nomeadamente a nível dos estágios, depois da Pós 
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Graduação fiz dois estágios pelo Centro Português de Design que também 

eram financiados pelo programa PEDIP II. (S4.5) 

Portanto, também como o outro. (S4.6) 

E estive… estive primeiro dois meses na Câmara de Sintra, como designer, 

também.(S4.7) 

 Esse primeiro estágio foi por substituição de um outro estagiário que, 

entretanto desistiu e eu fui substitui-lo. (S4.8) 

Portanto, estava a fazer um final de estágio. Fui acabar um final de outra 

pessoa, que outra pessoa estava a fazer na Câmara de Sintra.(S4.9) 

Portanto, foram só dois meses, em que trabalhei… (S4.10) 

Trabalhei, trabalhei em dois projectos. (S4.11) 

Um deles para o parque natural de Sintra-Cascais. (S4.12) 

Era um projecto para aderir aos transportes públicos e para… (S4.13) 

Tinha outro projecto também para Sintra que era para a instalação de caixas 

para a TV por cabo. (S4.14) 

Mas foi só a nível de estudo e de investigação que eu fiz isso. (S4.15) 

Depois era para ter continuado nesse projecto mais uns tempos na Câmara de 

Sintra, não é? (S4.16) 

Depois inscrevi-me para a próxima a edição do estágio no ano seguinte mas a 

Câmara de Sintra não quis mais estagiários lá, nesse ano.(S4.17) 

E então, e então, nessa altura, propuseram-me no Centro Português de 

Design, propuseram-me ir fazer o estágio para o Centro de Estudos do 

Departamento de Design da Universidade Lusíada, que estava, supostamente, 

para abrir. (S4.18) 

Ah!... ah!... O tal departamento, uma vez que o curso era recente… (S4.19) 

O curso de design era recente. (S4.20) 

 Nessa altura, na Universidade Lusíada, tinha começado há dois anos. (S4.21) 

O curso começou em 95-96 e isto que eu estou a contar passou-se em 97, se 

não me engano. (S4.22) 

Mas, entretanto, o Centro de Estudos do Departamento de Design não chegou 

a arrancar e ainda hoje não existe. (S4.23) 

E fiquei ali num compasso de tempo, de meses, à espera que o centro abrisse, 

mas como não abria tiveram que me colocar noutro sítio. (S4.24) 
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E fui parar a uma empresa em Torres Novas, de produção de plásticos, e lá 

comecei. (S4.25) 

Estive lá cerca de oito meses.(S4.26)  

Sempre [como estagiário] (S4.27) 

Sempre no âmbito desses estágios.(S4.28) 

 

Segmento 5 (§ 5) 

 

Eh!... Lá eles tinham um pequeno gabinete onde faziam projectos. (S5.1) 

Essa empresa funcionava muito por sub-contratação. (S5.2) 

Trabalhava para ateliers, ou seja, um atelier de design ou uma agência de 

publicidade que tinham um determinado projecto que precisava de 

executar…(S5.3) 

Trabalhava para empresas de publicidade, para ateliers de design e outra 

empresas que chegavam lá com projectos e eles adaptavam o projecto à 

produção. (S5.4) 

Portanto, não tinham uma política de desenvolver projectos de raiz, não 

é?(S5.5) 

 Então, o que eu ia para lá fazer era justamente tentar fazer um projecto para 

um produto que fosse feito de raiz. (S5.6) 

Fazer a fase de pesquisa do projecto, investigação, desenvolvimento até a 

produção feita integralmente naquela empresa. (S5.7) 

E eu comecei a trabalhar. (S5.8) 

Nós, nesses estágios, éramos sempre acompanhados por um consultor do 

Centro português de Design. (S5.9) 

Elaborávamos os dois um plano e apresentávamos à empresa e ficou definido 

o projecto para fazer. (S5.10) 

Eu comecei a desenvolver o projecto.(S5.11) 

Aquilo na empresa o que se viu é que aquilo se passava muito rapidamente. 

(S5.12) 

Esse gabinete de design, no fundo, não era um gabinete de design, era um 

gabinete onde eles faziam mini-projectos de um dia e faziam essas tais 

adaptações à produção dos projectos que lá chegavam.(S5.13) 
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Segmento 6 (§6)  

Não eram designers nem sequer tinham sequer quaisquer outros estudos e 

muitos nem sequer tinha completado o ensino secundário.(Act 6.1) 

Portanto, eram jeitosos, digamos assim, que sabiam, sabiam fazer desenho 

técnico e que se desenrascavam, mas não havia ninguém com formação em 

design nem nada que se pareça. (Act 6.2) 

Então, eu caí ali um bocado de pára-quedas para desenvolver esse projecto 

que não estava dentro… (S6.1) 

Não estava bem adequado dentro do âmbito da actividade que eles tinham. 

(S6.2) 

E, de facto, quando comecei a desenvolver isso com cabeça, tronco e 

membros, a uma certa altura, apercebi-me, porque fiz o trabalho todo desde o 

início, e cheguei à fase de começar a desenvolver um protótipo de estudo e 

comecei a ver que eles se estavam a desinteressar do trabalho que eu estava 

a fazer. (S6.3 e Act 6.3) 

Porque, quando cheguei a essa fase de darem apoio à produção de um 

protótipo, começaram a criar, começaram-me a criar dificuldades. (S6.4 e Act 

6.4) 

Começaram a criar entraves e eu não pude passar daquela fase. (S6.7 e Act 

6.5) 

Comecei a patinar um bocado. (S6.8) 

Então, juntamente com o meu consultor do CPD, propusemos fazer outro 

trabalho. (S6.9) 

Esse trabalho que propusemos depois, consistia em refazer a imagem, a 

imagem corporativa dessa empresa e de outras duas empresas que estavam 

associadas a essa, que eram dos mesmos donos e que trabalhavam no 

mesmo ramo de actividade.(S6.10) 

 Isso também era um trabalho que implicava… (S6.11) 

Não era só uma questão de desenvolvermos o logótipo, tratava-se de 

desenvolver depois todas as aplicações. (S6.12) 

E eu comecei a desenvolver esse projecto, na fase final de estágio, e 

apresentei também… (S6.13) 

Fui falando com eles e eles mostraram-se sempre interessados nesse projecto. 

(S6.14 e Act 6.5) 
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E depois, o que é que aconteceu?(Arg6.1) 

Depois, entretanto, eu fiquei… (S6.15) 

Apercebi-me logo que eu não queria ficar ali.(Arg 6.2) 

 

Segmento 7 (§7) 

Primeiro porque eles se tinham desinteressado do projecto. (Act 7.1 e Arg 7.1) 

Tinham aceite, à partida, o primeiro projecto e não correu bem.(Arg 7.2) 

Depois também pelo segundo projecto que acabaram por se desinteressar, 

também. (Arg 7.3) 

Eu fiquei, ainda depois, com um contacto. (S7.1) 

Ainda fui lá uma vez à empresa e ficámos depois de contactar. (S7.2) 

Ainda houve mais contactos telefónicos depois, mas eu apercebi-me, a certa 

altura, que eles nem isso queriam levar para a frente. (Act 7.2 e Arg 7.4) 

Portanto, foi mais uma experiência interessante que não levou a lado 

nenhum.(Arg 7.5 e S7.3) 

Já não me recordo se foram seis ou se foram oito. (Arg 7.6) 

Já não me recordo bem, mas ainda foi algum tempo.. (S7.4) 

Mas, apesar de tudo, foi uma experiência enriquecedora porque deu um 

bocado para perceber como é que, como é que as empresas funcionam.(S7.5 

e Arg 7.7) 

 

Segmento 8 (§8)  

 

Era uma empresa pequena, sim. (S8.1) 

Entretanto, também, eu já tinha uma coisa em mente. (Arg 8.2) 

Não foi só o facto de eu não querer lá ficar porque não me enquadrava como 

designer naquele tipo de empresa. (Arg 8.3) 

Se eles quisessem realmente fazer um trabalho ou passarem a fazer produtos 

de raiz naquela empresa, como se mostraram interessados de início, tudo 

bem.(Arg 8.4) 

 Mas assim, acho que não fazia sentido ali um designer. (Arg 8.5) 

Entretanto, por via da Pós Graduação, primeiro, e depois das pessoas que me 

acompanharam nos dois estágios seguintes, que davam aulas na Universidade 
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Lusíada (foram essas pessoas que propuseram que eu fosse fazer o local de 

estágio no tal Centro de estudos), fui depois… (Act 8.1) 

Convidaram-me para dar aulas na Lusíada. (Act 8.2 e S8.2) 

E lá fiquei até hoje, desde 99. (S8.3) 

Não, desde 97. (S8.4) 

Eu comecei a dar aulas na Lusíada no ano lectivo de 97-98, é isso mesmo. 

(S8.5) 

E estou a gostar muito.(Arg 8.6) 

 

Segmento 9 (§9) 

Eu já lhe vou explicar. (Arg 9.1) 

Eu nunca pensei em dar aulas, porque quando no período de dar as turras, nas 

experiências e depois de um ano a dar cabeçadas, já tinha pensado em dar 

aulas no secundário. (Arg 9.2) 

Mas, não fazia particular questão em dar aulas nem me sentia apto a dar 

aulas.(Arg 9.3 e Act 9.1) 

Entretanto, quando me convidaram para dar aulas na Lusíada não sabia o que 

é que me ia aparecer pela frente nem sabia se ia gostar ou não, se me ia sentir 

bem a dar aulas, se sabia dar aulas ou não ...(Act 9.2 e Arg 9.4) 

Nesse primeiro ano, que foi assim um ano de adaptação, apercebi-me que, 

pelo que já tinha passado atrás, já tinha adquirido uma certa experiência uma 

vez que tinha estado… (Arg 9.5) 

Já tinha abrangido quase o leque todo de possibilidades de onde um designer 

pode estar. (S9.1 e Arg 9.6) 

Estive num atelier de design.(S9.2) 

Fiz trabalhos como freelancer. (S9.3) 

Estive numa Câmara Municipal e estive na indústria. (S9.4) 

Portanto, comecei-me a sentir apto a fazer passar a minha experiência para os 

meus alunos.(Act 9.3 e Arg 9.7) 

 E, portanto, começou a ser uma experiência também enriquecedora. (S9.5 e 

Arg 9.8) 

Já estou a dar aulas há cinco anos e não estou nada arrependido de ter aceite, 

de ter aceite isso. (S9.6 e Arg 9.9) 
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Agora, o que acontece é que esse tempo em que estou a dar aulas ocupa-me, 

digamos, não me ocupa o tempo todo.(Arg 9.10 e S9.7)  

Em média eu dou cerca de doze horas por semana, sempre na disciplina do 

Projecto de Design. (S9.7) 

Como isso me deixa tempo…(S9.8 e Arg 9.11) 

 Deixa algum tempo para fazer outras coisas também, porque há sempre… 

(S9.9) 

Para além das doze horas de aulas há sempre trabalho para fazer em casa, 

preparar algumas coisas, etc., mas, mesmo assim, dá tempo para eu ir fazendo 

outras coisas.(S9.10 e Arg 9.11) 

Eu fui também trabalhando, ocasionalmente, como freelancer noutros 

projectos.(S9.11 e Arg 9.12) 

 Não tanto como eu desejaria, mas também não se pode fazer tudo.(Arg 9.13) 

 

Segmento 10 (§10)  

Porque não tenho tempo. (S10.1 e Arg 10.1) 

 Eu faço questão de ir trabalhando, porque, no fundo, onde eu me licenciei foi 

em design industrial e é o que eu gosto de fazer, muito embora me tenha, 

depois, apaixonado também pelas aulas. (Arg 10.2) 

É! Continuei sempre a fazer coisas. (S10.2 e Arg 10.3) 

Mas por uma questão de tempo eu não posso fazer mais. (Arg 10.4) 

Não posso fazer tanto quanto queria (Arg 10.5) 

E, de há dois anos para cá deixei mesmo de fazer porque, entretanto, comecei 

a fazer o mestrado no ISCTE (S10.3 e Arg 10.6). 

Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação do 

Departamento de Sociologia (S10.4)  

 

Segmento 11 (§11)  

Pois, essa é uma boa pergunta. (Arg 11.1) 

Porque eu, para além de gostar da prática do design, gosto também da teoria 

do design. (Arg 11.2) 

E quando eu comecei a fazer o mestrado, em 99, não havia mestrado, nessa 

altura, em design e eu não me pude inscrever em mestrado em design, porque 

não havia (S11.2 e Arg 11.3). 
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Segmento 12 (§12) 

Não, nunca tiveram um mestrado [as Belas Artes] (S12.1) 

Agora está a arrancar um em arquitectura, na Faculdade de 

Arquitectura…(S12.2) 

 Por acaso minto, porque nessa altura havia um mestrado na Universidade do 

Minho, creio eu, mas era em Design de Moda e em Design Têxtil, que não me 

interessava fazer. (S12.3 e Arg 12.1) 

E, então, andei à procura de mestrados e escolhi precisamente este em 

Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação porque encontrei alguns 

pontos de interesse nesse mestrado que eu poderia articular, depois, com a 

Teoria do Designer e com os estudos em design, nomeadamente no que toca 

às novas tecnologias e… (S12.4 e Arg 12.2) 

Interessou-me e penso que tenho conseguido articular bem essa temática do 

mestrado com a minha formação também teórica ou prática. (Arg 12.3) 

A parte curricular terminei em 2000… 2000, sim. (S12.5) 

Ainda estou a fazer o mestrado. (S12.6) 

Já devia terminado.(Arg.12.4) 

Isto está um bocado atrasado, está um bocado atrasado, de facto.(Arg  12.5) 

E, estou nessa luta agora, estou para acabar a tese e tenho as aulas ao 

mesmo tempo. (Arg 12.6 e S12.7) 

O último projecto que eu fiz foi em 2000, precisamente.(S12.8) 

Foi uma exposição que organizei para a Câmara Municipal de Abrantes, na 

Galeria Municipal de Abrantes, uma exposição de objectos… (S12.9) 

Aí parei e é só o mestrado e as aulas.(S12.10 e Arg 12.7) 

Sim, também principalmente pelo mestrado [ a falta de tempo] (S12.11 e Arg 

12.8). 

 

Segmento 13 (§13)  

Fui para o mestrado porque preciso do mestrado, não é? (Arg 13.1) 

 Se não, qualquer dia, correm comigo da Lusíada. (S13.2) 

Mas também porque me interessava, me interessava explorar… (Arg 13.3) 

Sempre gostei da parte teórica e acho que estava na altura reflectir e de pôr 

algumas coisas no papel.(Arg 13.4) 
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Segmento 14 (§14)  

Eu já agora explico-lhe mais ou menos o que eu estou a fazer para perceber 

um bocadinho melhor. (Arg 14.1) 

O que me levou a escolher o tema que entretanto escolhi para a dissertação foi 

ter observado que nos estudos sobre o design e a teoria do design dá-se muita 

pouca atenção, há muita pouca coisa sobre o corpo. (Arg 14.2) 

Para além da Ergonomia, fala-se muito sobre o corpo nos estudos sobre design 

e eu queria fazer qualquer coisa nesse sentido. (Arg 14.3) 

É!... Portanto, o que eu estou a fazer é ....(S14.1) 

 Por um lado é a ver em que sentido…(S14.2) 

Portanto, a tentar integrar o corpo num estudo sobre o design e, por outro lado, 

estou a tentar articular o corpo com a máquina. (S14.3) 

Portanto, estou a estudar as ligações corpo-máquina…(S14.4) 

 É!... Portanto, estou a estudar as ligações corpo-máquina e depois a ver que 

sentido é que faz o design que é uma disciplina que projecta objectos que, no 

fundo, são para o corpo… (S14.5) 

 

Segmento 15 (§15)   

Ah!... Esse período foi…foi...Foi engraçado porque eu… eh!... durante certos 

momentos tinha trabalho, não é? (S15.1 e Arg 15.1)  

Tinha… eh!... eu fiz essencialmente… quando tive o meu primeiro emprego foi, 

foi… o que eles faziam lá era projecto de stands. (S15.2) 

Eu fiz coisas muito interessantes enquanto lá estava, a nível de stands.(S15.3 

e Arg 15.2) 

 

Segmento 16 (§16)   

Sim, sim, sim [standes pra feiras] . (S16.1) 

E trabalhei sobretudo em projectos de stands para as feiras de automóvel. 

(S16.2) 

Trabalhei em projectos muito interessantes, a nível de stands. (S16.3 e Arg 

16.1) 

E como fiquei a conhecer minimamente como é que as pessoas… como é que 

se operava nesse meio, tentei por essa via. (S16.4 e Arg 16.2) 
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Tentei arranjar coisas a nível de trabalho em termos de stands. (S16.5) 

Foi o que acabei por fazer mais. (S16.6) 

A nível de design gráfico também fiz uma coisa ou outra, porque é um trabalho 

que aparece muito.(S16.7) 

 Se bem que a minha área não seja essa, qualquer designer industrial acaba 

sempre por fazer design gráfico.  (S16.8) 

E, nessa fase, acabei por fazer,  mas fiz, sobretudo, design de stands. (S16.9) 

Mas esses trabalhos que fiz eram… eram muito ocasionais, não é? (S16.10) 

A maior parte desse ano passei-o a ir ao cinema, passei-o a ler. (S16.11) 

Aproveitei para ler coisas que nunca tinha lido.(S16.12) 

 Tornei-me um cinéfilo, também. (S16.13) 

E foi assim que passei esse ano.(S16.14) 

 

Segmento 17 (§17)  

Não, não tenho [um saldo negativo] (Arg 17.1). 

Olhando para atrás, acabo por achar que assim, de certa forma, foi produtivo, 

muito embora, na altura, não achasse assim tanta piada… (Arg 17.2) 

 

Segmento 18 (§18)  

Ah!... Não, não dava [para dinheiro de bolso] (S18.1).  

Não dava. (S18.2) 

Não dava.(S18.3) 

Os meus pais, na altura, auxiliavam-me.(S18.4) 

Eh!... Só comecei a fazer uma vida independente do apoio financeiro dos meus 

pais, quando fui para a tal pós-graduação, em 95-96. (S18.5) 

Foi mais ou menos um ano, um ano depois de ter acabo o curso. (S18.6) 

Embora, nesses quatro meses também trabalhasse e ganhasse qualquer coisa, 

pouco na altura, dava para sustentar os vícios, nessa altura, mas depois 

acabou…(S18.7) 

O dinheiro que ganhava nesses projectos não dava para nada. (S18.8) 

Portanto, eh!... financeiramente vivia às custas dos meus pais, mais ou menos 

assim, durante esse ano.(S18.9) 

 

Segmento 19 (§19)  
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Não, não. (S19.1) 

Eu nunca me arrependi de ter tirado o curso, porque eu sempre segui a 

área…(Arg 19.1) 

 Naquela altura era a área E que se escolhia no Secundário, que era Arte e 

Designer. (S19.2) 

Portanto, eu sempre tive uma propensão para isso. (Arg 19.2 e S19.3) 

Era lógico e foi lógico, no fim do Secundário ir para as Belas Artes. (S19.4) 

Nessa altura nem tinha uma opção tomada de ir para Design ou de ir para 

Artes Plásticas. (S19.5) 

Só no 2.º ano do curso é que optei por Design.(S19.6) 

 

Segmento 20 (§20)  

Porque me fui interessando, a pouco e pouco… (Arg 20.1) 

O 1.º ano de Design do curso de Belas Artes era comum, não havia distinções. 

(S20.1) 

Portanto, quem entrava nas Belas Artes faziam todos a mesma coisa, não 

é?(S20.2) 

 Era um tronco comum. (S20.3) 

Havia uma cadeira nuclear onde começávamos por fazer algumas coisas, 

alguns exercícios ligados ao Design e alguns exercícios ligados às Artes 

Plásticas. (S20.4) 

Então, no 2.º ano, optava-se ou por Artes Plásticas ou por Design.(S20.5) 

E eu, nessa altura, optei porque durante o 1.º ano fui-me interessando por 

certas questões ligadas ao Design e nessa altura optei por isso. (S20.6) 

Muito embora, o único arrependimento que eu possa sentir é o de não ter 

seguido o outro ramo, porque também me sinto ligado a isso e nessa altura 

também. (Arg 20.1) 

Mas, acabei por seguir Design.(S20.7) 

 

Segmento 21 (§21)  

Eh!... Pois. (S21.1) 

Se calhar, se calhar, é muito simples de explicar. (Arg 21.2) 

Gosto de dar aulas porque também me sinto à vontade com os meus alunos. 

(Arg 21.2) 
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Eu sei que tenho algumas… (Arg 21.3 e Act 21.1) 

Eu sei perfeitamente que tenho algumas pechas, se calhar, como professor. 

(Arg 21.4 e Act 21.2) 

Se calhar, às vezes…(Arg 21.5) 

 Eu até noto isso um pouco, como feedback da parte dos meus alunos… (Arg 

21.6) 

Se calhar, precisava de saber projectar mais a voz, essas coisas mais 

técnicas… (Act 21.3 e Arg 21.7) 

Mas, de facto, gosto porque tenho feito passar a minha experiência aos meus 

alunos e porque me sinto à vontade com os meus alunos (Arg 21.8). 

 

Segmento 22 (§22) 

 

Em termos de projectos futuros…(S22.1) 

Pois, pois. Para além desse que é premente… [acabar a tese](S22.2)  

Para além desse, eu gostava de voltar, eu gostava de voltar aos projectos. (Arg 

22.1 e S22.3) 

Mas gostava de voltar de uma forma mais consistente, ou seja, isso passa por, 

a médio prazo, digamos assim, montar um atelier… (S22.4 e Arg 22.2) 

Já é um projecto… (Arg 22.3) 

No fundo, esta sempre foi a ideia. (Arg22.4) 

Já havia planos desde os tempos das Belas Artes, no final do curso quando as 

pessoas andavam a procura dos seus primeiros empregos. (Arg 22.5 e S22.5) 

Já havia planos para fazer isso, mas, naturalmente, não havia ainda uma 

experiência e as coisas acabaram sempre por morrer a nascença.(Arg 22.6 e 

S22.6) 

 

Segmento 23 (§23)  

 

Não, não. Nem sequer foi tentado, nem sequer foi tentado.(S23.1 e Arg 23.1) 

Ou seja, foi um bocadinho mais tarde, com uma pessoa… (S23.2 e Act 23.1) 

A certa altura tive muita vontade de avançar com uma coisa dessas com uma 

outra pessoa. (Arg 23.2 e Act 23.2) 
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Mas depois essa pessoa não pôde, também por razões da vida dela, e isso não 

pôde ir avante. (Act 23.3 e S23.3) 

Mas, houve de facto uma intenção, a dada altura, de me associar com outra 

pessoa e ir para a frente com uma coisa dessas. (Act 23.4, S23.4 e Arg 23.3) 

E, em termos de planos para o futuro, é isso, de facto, que eu tenho. (S23.5) 

Entretanto, conheci também outras pessoas. (S23.6) 

A minha irmã também é designer gráfica, também conheço pessoas ligadas à 

gestão e a minha intenção é, daqui a uns tempos, já com muito mais 

consistência, fazer uma micro empresa de desenvolvimento de projectos em 

design, em design muito em geral, porque é difícil fazer design industrial. 

(S23.7 e Arg 23.4) 

É muito complicado! (Arg 23.5) 

Ninguém sobrevive só à conta de…(S23.8 e Arg 23.5) 

 Nenhum atelier sobrevive só à conta do design industrial, cá em Portugal. 

(S23.9 e Arg 23.6) 

Portanto, tem que se ir para o design gráfico, para web design e essas 

coisas.(S23.10) 

 

Segmento 24 (§24) 

 

Não, não. (S24.1) É conciliar as duas coisas (S24.2). 

 

Segmento 25 (§25)  

 

Eh!... Nem quero pensar nisso, para já. (Arg 25.1) 

Quando eu acabar o mestrado, pelo menos durante um ano, não quero pensar 

nessas coisas. (Arg 25.2) 

Não sei se durante mais tempo. (Arg 25.3) 

Tenho de facto vontade de começar a fazer outras coisas. (Arg 25.4) 

Se tudo correr bem, essa ideia da criação da micro empresa, gostava muito de 

levar isso avante. (Arg 25.5) 

Mas ninguém sabe o que vem pela frente, não é? (Arg 25.6) 

Portanto, está só ao nível das intenções. (Arg 25.7) 

Mas queria começar a pensar nisso quando acabasse o mestrado.(Arg 25.8) 
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Segmento 26 (§26)  

É importante porque …(Arg 26.1) 

 É importante porque… (Arg 26.2) 

É importante porque eu quero fazer coisas dentro do design. Quero fazer 

projectos.(Arg 26.3) 

 Eu quando estou durante muito tempo sem fazer qualquer coisa, depois 

parece que vou para essa coisa com muito mais vontade. (Arg 26.4) 

Ou seja, quando andei esse ano a dar com a cabeça nas paredes e a fazer só 

um projecto ou outro... (Arg 26.5) 

 Enfim, projectos que não eram tão interessantes como aqueles que eu tinha 

criado antes, eram coisas relativamente desinteressantes, depois desse ano, 

quando fiz a pós graduação e voltei a pegar outra vez, quando voltei a meter as 

mãos na massa, voltei cheio de vontade de fazer coisas. (Arg 26.6) 

É a vontade com que eu me sinto agora. (Arg 26.7) 

Já não faço projectos há dois anos. (S26.1 e Arg 26.8) 

Naturalmente agora, estou cheio de vontade de fazer coisas.(Arg 26.9) 

 

Segmento 27 (§27)  

 

Fazer coisas é fazer projectos de design.(Arg 27.1) 

 

Segmento 28 (§28)   

 

Estou a dar aulas na minha área de formação.(S28.1) 

 Estou a dar aulas na cadeira de Projecto de Design.(S28.2) 

 Já passei, entretanto, desde o 1.º ano ao 5.º ano.(S28.3) 

 Já passei por todos os anos na cadeira de projecto. (S28.4) 

Eu estou a acompanhar tantos projectos dos alunos, o que também me faz 

estar sempre em contacto com essa realidade e deixa-me nervoso não poder 

estar a fazer também eu.(Arg 28.1) 

 

Segmento 29 (§29)  
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Não, não.[não trocava as aulas por trabalhar a tempo inteiro na empresa] (Arg 

29.1) 

Não porque… (Arg 29.2) 

Não pelas razões do que eu disse há pouco. (Arg 29.3) 

Porque o grupo de trabalho na Lusíada é bom e tem funcionado muito bem, até 

aqui. (Arg 29.4) 

Não é só uma questão de relação com os meus alunos, é também uma 

questão de relação com os meus colegas. (Arg 29.5) 

Creio que temos feito um óptimo trabalho e gostava de continuar com esse 

trabalho.(Arg 29.6) 

 

Segmento 30 (§30)  

Não, acho que está tudo. (Arg 30.1) 

Acho que já falei, mais ou menos, um pouco de tudo a nível profissional desde 

o princípio. (Arg 30.2) 

Ah! eu, há bocado, referi que tinha pensado em avançar para o tal… para uma 

coisa mais… para uma micro empresa com esse tal meu ex-colega das Belas 

Artes, mas isso veio a acontecer depois também na pós-graduação. (S30.1 e 

Arg 30.3) 

Depois da pós-graduação, eu voltei também a falar com alguns colegas meus e 

voltámos a pensar numa coisa dessas. (S30.2 e Arg 30.4 e Act 30.1) 

Mas acabou por ficar em águas de bacalhau, também.(Arg 30.5) 

 Porque, da minha parte, meteram-se depois os estágios que eram uma coisa 

relativamente segura, também tinha a tal bolsa, e depois essas pessoas 

também foram fazer outras coisas e, pela segunda vez, as coisas não 

ficaram…(Arg 30.6 e Act 30.2) 

 

Segmento 31 (§31)  

 

Espero que à terceira seja de vez. (Arg 31.1) 

Não, isso é uma coisa que eu tenho…(Arg 31.2) 

 Pode não surgir já no próximo ano nem no outro ano, mas voltar aos projectos, 

mesmo como freelancer, mesmo que seja de início, eu quero voltar 

rapidamente. (Arg 31.3) 
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 Depois, com calma… uma vez que conheço pessoas que mostraram interesse 

em partir para uma coisa dessas… (Arg31.4) 

Mas, enfim, pode suceder como das outras vezes e não se concretizar e 

acabar por não ir para frente.(Arg 31.5) 

 Não faço ideia. (Arg 31.6) 

Eu, pelo menos, vou fazer por isso. (Arg 31.7)  

Agora, para mim, o essencial é um bocado voltar a trabalhar e fazer coisas. 

(Arg 31.8) 

Se é como freelancer, se é com uma empresa, se calhar não faz tanta 

diferença assim. (Arg 31.9) 

Se calhar, faz a certo nível porque eu gosto de trabalhar com outras pessoas. 

(Arg 31.10) 

Às vezes sinto uma certa angústia quando trabalho sozinho.(Arg 31.11) 

 

Segmento 32 (§32)  

Quando me aparece um projecto ou outro é feito sozinho. (Arg 32.1) 

Embora tenha que falar muitas vezes com este ou aquele não é como uma 

relação de trabalho entre pares, digamos assim.(Arg 32.2) 

 

Segmento 33 (§33) 

Não. Não acho que vá ser fácil, mas tudo é uma questão de procurar. (Arg 

33.1) 

Eu, por exemplo, vejo alunos meus que já se formaram, que partiram do zero e 

que estão a conseguir desenrascar-se muito melhor do que eu me 

desenrascava na altura e todos os meus colegas. (Act 33.1 e Act 33.2) 

Também havia menos oportunidades!(Arg 33.3) 

 Em 94 havia muito menos oportunidades, a nível de ateliers e agências de 

publicidade. (Arg 33.4) 

Agora há muito mais.(Arg 33.5) 

 Portanto, eu…(Arg 33.6) 

Mas quer a esse nível, quer começar uma coisa por iniciativa própria, trabalhar 

um pouco como freelancer, ou juntando-se entre eles para criar uma coisa, um 

grupo de trabalho, uma empresa, eu vejo muito mais.(Act 33.3 e Arg 33.7) 

 Eu vejo muito mais. (Arg 33.8) 
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Eu vejo que eles se estão a safar muito melhor agora do que naquela altura. 

(Arg 33.9 e Act 33.4) 

E têm conseguido alguns resultados muito interessantes, já, no mercado de 

trabalho. (Act 33.5) 

Nós fizémos um seminário, há pouco tempo, lá na Faculdade em que os alunos 

foram relatar as suas experiências profissionais e acabou por ser engraçado e 

muito produtivo para os alunos. (Act 33.6) 

Pessoas que estão a trabalhar, que entraram no mercado de trabalho há dois, 

três anos. (Act 33.7) 

Os primeiros licenciados do curso de Design na Lusíada acabaram o curso há 

três anos. (Act 33.8) 

Há dois casos de pessoas que se constituíram mesmo como empresa, embora 

a coisa esteja a começar.(Act 33.9) 

 Eles começaram à procura de trabalho e a pouco e pouco arranjaram uma 

carteira de clientes para começar a trabalhar e para se sustentarem. (Act 

33.10) 

Outras pessoas  foram colocadas e começaram a trabalhar em agências de 

publicidade e em ateliers.(Act 33.11) 

 Na indústria está muito pouca gente, mas também estão alguns alunos. (Act 

33.12) 

Que eu saiba, na indústria, estão muito poucos.(Act 33.13) 

 Mas é, de facto, curioso ver isso. (Arg 33.10) 

Não sei se por haver mais oportunidades… (Arg 33.11) 

De facto, tenho sentido que as pessoas encontram coisas com mais facilidade 

do que eu e os meus colegas encontrávamos aqui há doze anos atrás.(Act 

33.14, Act 33.15 e Arg 33.12) 

 

Segmento 34 (§34)  

 

Foi, foi muito complicado. (Arg 34.1) 

Muito mais complicado para mim do que para certas pessoas. (Act 34.1) 

Havia certas pessoas que já na altura quando estavam a terminar o curso, já 

trabalhavam. (Act 34.2) 
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Eram operadores de casa em empresas de arquitectura e que ainda hoje 

estão assim. (Act 34.3) 

Nunca mais voltaram a fazer design, são simplesmente operadores de casa. 

(Act 34.4) 

Outros começaram a dar aulas no Secundário e continuam até hoje a fazer 

isso, esqueceram o design também.(Act 34.5) 

 Outras pessoas, com muita dificuldade nessa altura, foram andando de atelier 

para atelier, de agência de publicidade para agência de publicidade e hoje 

estão… estão lá, mas com um percurso complicado.(Act 34.6) 

 

Segmento 35 (§35)  

Era, era. (Arg 35.1) 

Havia… Nessa altura, a nível do ensino público, havia aquele curso de Design 

nas Belas Artes, havia no Porto, nas Belas Artes no Porto, mas era só Design 

Gráfico e, curiosamente, havia na Madeira, também. (S35.1) 

Não faço a mínima ideia porquê. (Arg 35.2) 

Depois, a nível privado, havia o IAP e não havia mais nada. (S35.2) 

Hoje há cursos de Design em todo o lado.(Arg 35.3) 

 

Segmento 36 (§36) 

 

O mercado cresceu, de facto(S36.1). 

 O mercado cresceu. (S36.2) 

Agora, quando eu voltar a fazer coisas, vou-me desenrascar tão bem como os 

meus alunos? (Arg 36.1) 

Ao longo destes oito anos, fui contactando com várias pessoas e estive ligado 

a empresas e estive ligado a várias coisas… (Arg 36.2) 

Também não há-de ser assim tão difícil quanto isso. (Arg 36.3) 

Não, quando se quer! (Arg 36.4) 

Se uma pessoa ficar sentado na cadeira à espera que as coisas venham ter 

consigo, aí não faz nada. (Arg 36.5) 

Se for à procura das coisas, elas hão-de aparecer. (Arg 36.6) 

Agora, se é interessante ou não?... (Arg 36.7) 

Aparece sempre trabalho. (Arg 36.8) 



 35 

Há sempre trabalho. (Arg 36.9) 

Em design gráfico há sempre muita coisa para fazer, agora se o trabalho é 

interessante ou… (Arg 36.10) 

Se calhar, a maior parte das vezes é mais desinteressante do que interessante, 

mas, enfim, às vezes tem-se um dia interessante.(Arg 36.11) 

 E, nomeadamente, ao nível das empresas, é muito complicado… (Arg 36.12) 

A relação com os clientes nem sempre é linear e, às vezes, uma pessoa faz 

uma proposta que pensa que é uma ideia genial e de que gosta mesmo e às 

tantas dizem “não, não é nada disso que eu quero”, e às tantas acaba por fazer 

um trabalho muito pior, quando tinha um projecto excelente. (Arg 36.13) 

É assim! (Arg 36.14) 

Agora é que não tenho mesmo mais nada para dizer.(Arg 36.15) 

 

 

 

 

 

Recodificação dos segmentos da entrevista 

 

Sequências-tipo 

 

S0: O curso 

Acabei o curso em Janeiro de 94, o curso de Design de equipamentos da 

Escola de Belas Artes.(S1.1) + Naquela altura era a área E que se escolhia no 

Secundário, que era Arte e Designer. (S19.2) + Portanto, eu sempre tive uma 

propensão para isso. (S19.3) + Era lógico e foi lógico, no fim do Secundário ir 

para as Belas Artes. (S19.4) + Nessa altura nem tinha uma opção tomada de ir 

para Design ou de ir para Artes Plásticas. (S19.5) + Só no 2.º ano do curso é 

que optei por Design.(S19.6) + O 1.º ano de Design do curso de Belas Artes 

era comum, não havia distinções. (S20.1) + Portanto, quem entrava nas Belas 

Artes faziam todos a mesma coisa, não é?(S20.2) +  Era um tronco comum. 

(S20.3) + Havia uma cadeira nuclear onde começávamos por fazer algumas 

coisas, alguns exercícios ligados ao Design e alguns exercícios ligados às 

Artes Plásticas. (S20.4) + Então, no 2.º ano, optava-se ou por Artes Plásticas 
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ou por Design.(S20.5) + E eu, nessa altura, optei porque durante o 1.º ano fui-

me interessando por certas questões ligadas ao Design e nessa altura optei por 

isso. (S20.6) + Mas, acabei por seguir Design.(S20.7) 

 

S1: O emprego no atelier de design 

Comecei a trabalhar, ainda estava no 5.º ano do curso, através de um colega 

meu de Design e Equipamentos.(S1.2) + Consegui arranjar o meu primeiro 

emprego durante quatro meses num atelier de Design. (S1.3) + Foi a primeira 

experiência profissional, que correu bem e que correu mal.(S1.4) + Porque 

aprendi algumas coisas, como é óbvio. (S2.1) + Mas, depois, houve uns 

problemas ali pelo meio de ordem pessoal até por causa desse meu colega e 

não fiquei lá. (S2.2 ) + Estive lá dois meses, primeiro antes de acabar o curso. 

(S2.3) 

Depois fiz um interregno para acabar as últimas cadeiras que me faltavam e 

continuei mais dois meses. (S2.4) + Depois, a seguir a esse período …(S2.5) 

Tinha… eh!... eu fiz essencialmente… quando tive o meu primeiro emprego foi, 

foi… o que eles faziam lá era projecto de stands. (S15.2) + Eu fiz coisas muito 

interessantes enquanto lá estava, a nível de stands.(S15.3) + Sim, sim, sim 

[standes pra feiras] . (S16.1) + E trabalhei sobretudo em projectos de stands 

para as feiras de automóvel. (S16.2) + Trabalhei em projectos muito 

interessantes, a nível de stands. (S16.3) + Embora, nesses quatro meses 

também trabalhasse e ganhasse qualquer coisa, pouco na altura, dava para 

sustentar os vícios, nessa altura, mas depois acabou…(S18.7) 

 

S2: andar a dar com a cabeça nas paredes 

A seguir a esse período, veio o período de andar a dar com a cabeça nas 

paredes, não é? (S2.6) + A mandar currículos, a andar por tudo quanto é sítio. 

(S2.7) + Entretanto, também fui fazendo uns outros trabalhos como freelancer. 

(S2.8)  + Coisas mal pagas.(S2.9) + Esses trabalhos arranjei através da 

Associação de Estudantes lá das Belas Artes, da Faculdade de Belas Artes, 

onde eu andei. (S3.1) + Outros ia arranjando aqui e ali por intermédio de 

alguns colegas, etc. (S3.2) + Mas foi, mais ou menos, em meados de 94, 

meados de 95, que andei… que andei assim. (S3.3) + Andava a enviar 

currículos para todo o lado e não consegui, não consegui nada estável, não é? 
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(S3.4) + Tinha esses trabalhitos que me davam qualquer coisa, mas que não 

davam para viver. (S3.5) + Então, nessa altura, comecei a pensar em dar 

aulas…(S3.6) + Ah!... Esse período foi…foi...Foi engraçado porque eu… eh!... 

durante certos momentos tinha trabalho, não é? (S15.1) + E como fiquei a 

conhecer minimamente como é que as pessoas… como é que se operava 

nesse meio, tentei por essa via. (S16.4) + Tentei arranjar coisas a nível de 

trabalho em termos de stands. (S16.5) + Foi o que acabei por fazer mais. 

(S16.6) + A nível de design gráfico também fiz uma coisa ou outra, porque é 

um trabalho que aparece muito.(S16.7) +  Se bem que a minha área não seja 

essa, qualquer designer industrial acaba sempre por fazer design gráfico.  

(S16.8) + E, nessa fase, acabei por fazer,  mas fiz, sobretudo, design de 

stands. (S16.9) + Mas esses trabalhos que fiz eram… eram muito ocasionais, 

não é? (S16.10) + A maior parte desse ano passei-o a ir ao cinema, passei-o a 

ler. (S16.11) + Aproveitei para ler coisas que nunca tinha lido.(S16.12) +  

Tornei-me um cinéfilo, também. (S16.13) + E foi assim que passei esse 

ano.(S16.14) + Ah!... Não, não dava [para dinheiro de bolso] (S18.1). + Não 

dava. (S18.2)n + Não dava.(S18.3) + Os meus pais, na altura, auxiliavam-

me.(S18.4) + Eh!... Só comecei a fazer uma vida independente do apoio 

financeiro dos meus pais, quando fui para a tal pós-graduação, em 95-96. 

(S18.5) + Foi mais ou menos um ano, um ano depois de ter acabo o curso. 

(S18.6) + O dinheiro que ganhava nesses projectos não dava para nada. 

(S18.8) + Portanto, eh!... financeiramente vivia às custas dos meus pais, mais 

ou menos assim, durante esse ano.(S18.9) 

 

S3: A pós-graduação 

Mas nunca me cheguei a inscrever porque, entretanto, surgiu uma Pós 

Graduação em Design de Produtos, no Centro Português de Design, e eu 

inscrevi-me nessa Pós Graduação e fiz essa Pós Graduação no ano lectivo de 

95-96. (S3.7) + Era uma Pós Graduação financiada pelo PEDIP II e dava uma 

bolsa.(S3.8) + Dava, dava. (S3.9) + Era uma bolsa… Já não me lembro bem, 

mas na altura eram dois ordenados mínimos.(S3.10) + Essa Pós Graduação 

depois acabou por correr bastante bem, porque abriu-me depois outras 

oportunidades. (S4.1) + Isso acabei cerca de 95-96 e a seguir a isso … (S4.3) 
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+ Portanto, falando dessas oportunidades que me abriu a Pós Graduação, 

fiquei ligado também …(S4.4) 

 

 

S4: Os estágios 

Essa Pós Graduação  decorreu no Centro Português de Design e como eles 

têm outras iniciativas, nomeadamente a nível dos estágios, depois da Pós 

Graduação fiz dois estágios pelo Centro Português de Design que também 

eram financiados pelo programa PEDIP II. (S4.5) + Portanto, também como o 

outro. (S4.6) + E estive… estive primeiro dois meses na Câmara de Sintra, 

como designer, também.(S4.7) +  Esse primeiro estágio foi por substituição de 

um outro estagiário que, entretanto desistiu e eu fui substitui-lo. (S4.8) + 

Portanto, estava a fazer um final de estágio. Fui acabar um final de outra 

pessoa, que outra pessoa estava a fazer na Câmara de Sintra.(S4.9) + 

Portanto, foram só dois meses, em que trabalhei… (S4.10) + Trabalhei, 

trabalhei em dois projectos. (S4.11) + Um deles para o parque natural de 

Sintra-Cascais. (S4.12) + Era um projecto para aderir aos transportes públicos 

e para… (S4.13) + Tinha outro projecto também para Sintra que era para a 

instalação de caixas para a TV por cabo. (S4.14) + Mas foi só a nível de estudo 

e de investigação que eu fiz isso. (S4.15) + Depois era para ter continuado 

nesse projecto mais uns tempos na Câmara de Sintra, não é? (S4.16) + Depois 

inscrevi-me para a próxima a edição do estágio no ano seguinte mas a Câmara 

de Sintra não quis mais estagiários lá, nesse ano.(S4.17) +  

 

 

S5: O estágio falhado 

E então, e então, nessa altura, propuseram-me no Centro Português de 

Design, propuseram-me ir fazer o estágio para o Centro de Estudos do 

Departamento de Design da Universidade Lusíada, que estava, supostamente, 

para abrir. (S4.18) + Ah!... ah!... O tal departamento, uma vez que o curso era 

recente… (S4.19) + O curso de design era recente. (S4.20) +  Nessa altura, na 

Universidade Lusíada, tinha começado há dois anos. (S4.21) + O curso 

começou em 95-96 e isto que eu estou a contar passou-se em 97, se não me 

engano. (S4.22) + Mas, entretanto, o Centro de Estudos do Departamento de 
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Design não chegou a arrancar e ainda hoje não existe. (S4.23) + E fiquei ali 

num compasso de tempo, de meses, à espera que o centro abrisse, mas como 

não abria tiveram que me colocar noutro sítio. (S4.24) 

 

S6: O estágio na empresa 

E fui parar a uma empresa em Torres Novas, de produção de plásticos, e lá 

comecei. (S4.25) + Estive lá cerca de oito meses.(S4.26) + Sempre [como 

estagiário] (S4.27) + Sempre no âmbito desses estágios.(S4.28) + Eh!... Lá 

eles tinham um pequeno gabinete onde faziam projectos. (S5.1) + Essa 

empresa funcionava muito por sub-contratação. (S5.2) + Trabalhava para 

ateliers, ou seja, um atelier de design ou uma agência de publicidade que 

tinham um determinado projecto que precisava de executar…(S5.3) + 

Trabalhava para empresas de publicidade, para ateliers de design e outra 

empresas que chegavam lá com projectos e eles adaptavam o projecto à 

produção. (S5.4) + Portanto, não tinham uma política de desenvolver projectos 

de raiz, não é?(S5.5) +  Então, o que eu ia para lá fazer era justamente tentar 

fazer um projecto para um produto que fosse feito de raiz. (S5.6) + Fazer a fase 

de pesquisa do projecto, investigação, desenvolvimento até a produção feita 

integralmente naquela empresa. (S5.7) + E eu comecei a trabalhar. (S5.8) + 

Nós, nesses estágios, éramos sempre acompanhados por um consultor do 

Centro português de Design. (S5.9) + Elaborávamos os dois um plano e 

apresentávamos à empresa e ficou definido o projecto para fazer. (S5.10) + Eu 

comecei a desenvolver o projecto.(S5.11) + Aquilo na empresa o que se viu é 

que aquilo se passava muito rapidamente. (S5.12) + Esse gabinete de design, 

no fundo, não era um gabinete de design, era um gabinete onde eles faziam 

mini-projectos de um dia e faziam essas tais adaptações à produção dos 

projectos que lá chegavam.(S5.13) + Então, eu caí ali um bocado de pára-

quedas para desenvolver esse projecto que não estava dentro… (S6.1) + Não 

estava bem adequado dentro do âmbito da actividade que eles tinham. (S6.2) +  

E, de facto, quando comecei a desenvolver isso com cabeça, tronco e 

membros, a uma certa altura, apercebi-me, porque fiz o trabalho todo desde o 

início, e cheguei à fase de começar a desenvolver um protótipo de estudo e 

comecei a ver que eles se estavam a desinteressar do trabalho que eu estava 

a fazer. (S6.3) + Porque, quando cheguei a essa fase de darem apoio à 
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produção de um protótipo, começaram a criar, começaram-me a criar 

dificuldades. (S6.4) + Porque, quando cheguei a essa fase de darem apoio à 

produção de um protótipo, começaram a criar, começaram-me a criar 

dificuldades. (S6.4) + Começaram a criar entraves e eu não pude passar 

daquela fase. (S6.7) + Comecei a patinar um bocado. (S6.8) + Então, 

juntamente com o meu consultor do CPD, propusemos fazer outro trabalho. 

(S6.9) + Esse trabalho que propusemos depois, consistia em refazer a imagem, 

a imagem corporativa dessa empresa e de outras duas empresas que estavam 

associadas a essa, que eram dos mesmos donos e que trabalhavam no 

mesmo ramo de actividade.(S6.10) +  Isso também era um trabalho que 

implicava… (S6.11) + Não era só uma questão de desenvolvermos o logótipo, 

tratava-se de desenvolver depois todas as aplicações. (S6.12) + E eu comecei 

a desenvolver esse projecto, na fase final de estágio, e apresentei também… 

(S6.13) + Fui falando com eles e eles mostraram-se sempre interessados 

nesse projecto. (S6.14) + Eu fiquei, ainda depois, com um contacto. (S7.1) + 

Ainda fui lá uma vez à empresa e ficámos depois de contactar. (S7.2) + 

Portanto, foi mais uma experiência interessante que não levou a lado 

nenhum.(S7.3) +Já não me recordo bem, mas ainda foi algum tempo.. (S7.4) + 

Mas, apesar de tudo, foi uma experiência enriquecedora porque deu um 

bocado para perceber como é que, como é que as empresas funcionam.(S7.5) 

+ Era uma empresa pequena, sim. (S8.1) 

 

 

S7: As aulas na Universidade 

Convidaram-me para dar aulas na Lusíada. (S8.2) + E lá fiquei até hoje, desde 

99. (S8.3) + Não, desde 97. (S8.4) + Eu comecei a dar aulas na Lusíada no 

ano lectivo de 97-98, é isso mesmo. (S8.5) + E, portanto, começou a ser uma 

experiência também enriquecedora. (S9.5) + Já estou a dar aulas há cinco 

anos e não estou nada arrependido de ter aceite, de ter aceite isso. (S9.6) + 

Agora, o que acontece é que esse tempo em que estou a dar aulas ocupa-me, 

digamos, não me ocupa o tempo todo.(S9.7) + Em média eu dou cerca de doze 

horas por semana, sempre na disciplina do Projecto de Design. (S9.7) + Como 

isso me deixa tempo…(S9.8) +  Deixa algum tempo para fazer outras coisas 

também, porque há sempre… (S9.9) + Para além das doze horas de aulas há 
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sempre trabalho para fazer em casa, preparar algumas coisas, etc., mas, 

mesmo assim, dá tempo para eu ir fazendo outras coisas.(S9.10) + Estou a dar 

aulas na minha área de formação.(S28.1) +  Estou a dar aulas na cadeira de 

Projecto de Design.(S28.2) +  Já passei, entretanto, desde o 1.º ano ao 5.º 

ano.(S28.3) +  Já passei por todos os anos na cadeira de projecto. (S28.4) 

 

S8: O trabalho como freelancer 

Eu fui também trabalhando, ocasionalmente, como freelancer noutros 

projectos.(S9.11) + É! Continuei sempre a fazer coisas. (S10.2 ) + E, de há dois 

anos para cá deixei mesmo de fazer porque, entretanto, comecei a fazer o 

mestrado no ISCTE (S10.3) + O último projecto que eu fiz foi em 2000, 

precisamente.(S12.8) + Foi uma exposição que organizei para a Câmara 

Municipal de Abrantes, na Galeria Municipal de Abrantes, uma exposição de 

objectos… (S12.9) + Aí parei e é só o mestrado e as aulas.(S12.10) + Sim, 

também principalmente pelo mestrado [ a falta de tempo] (S12.11). + Já não 

faço projectos há dois anos. (S26.1) +  

 

 

 

S9: O mestrado 

Mestrado em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação do 

Departamento de Sociologia (S10.4) + E quando eu comecei a fazer o 

mestrado, em 99, não havia mestrado, nessa altura, em design e eu não me 

pude inscrever em mestrado em design, porque não havia (S11.2) + Não, 

nunca tiveram um mestrado [as Belas Artes] (S12.1) + Agora está a arrancar 

um em arquitectura, na Faculdade de Arquitectura…(S12.2) + Por acaso minto, 

porque nessa altura havia um mestrado na Universidade do Minho, creio eu, 

mas era em Design de Moda e em Design Têxtil, que não me interessava fazer. 

(S12.3) + E, então, andei à procura de mestrados e escolhi precisamente este 

em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação porque encontrei 

alguns pontos de interesse nesse mestrado que eu poderia articular, depois, 

com a Teoria do Designer e com os estudos em design, nomeadamente no que 

toca às novas tecnologias e… (S12.4) + A parte curricular terminei em 2000… 

2000, sim. (S12.5) + E, estou nessa luta agora, estou para acabar a tese e 
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tenho as aulas ao mesmo tempo. (Arg 12.6) + É!... Portanto, o que eu estou a 

fazer é ....(S14.1) +  Por um lado é a ver em que sentido…(S14.2) + Portanto, a 

tentar integrar o corpo num estudo sobre o design e, por outro lado, estou a 

tentar articular o corpo com a máquina. (S14.3) + Portanto, estou a estudar as 

ligações corpo-máquina…(S14.4) +  É!... Portanto, estou a estudar as ligações 

corpo-máquina e depois a ver que sentido é que faz o design que é uma 

disciplina que projecta objectos que, no fundo, são para o corpo… (S14.5) 

 

 

S10: Os projectos 

S10a: Projectos escolares 

Em termos de projectos futuros…(S22.1) + Pois, pois. Para além desse que é 

premente… [acabar a tese](S22.2)  

 

S10b: Projectos profissionais 

Para além desse, eu gostava de voltar, eu gostava de voltar aos projectos. 

(S22.3) + Mas gostava de voltar de uma forma mais consistente, ou seja, isso 

passa por, a médio prazo, digamos assim, montar um atelier… (S22.4) + E, em 

termos de planos para o futuro, é isso, de facto, que eu tenho. (S23.5) + 

Entretanto, conheci também outras pessoas. (S23.6) + A minha irmã também é 

designer gráfica, também conheço pessoas ligadas à gestão e a minha 

intenção é, daqui a uns tempos, já com muito mais consistência, fazer uma 

micro empresa de desenvolvimento de projectos em design, em design muito 

em geral, porque é difícil fazer design industrial. (S23.7) + Ninguém sobrevive 

só à conta de…(S23.8) +  Nenhum atelier sobrevive só à conta do design 

industrial, cá em Portugal. (S23.9) + Portanto, tem que se ir para o design 

gráfico, para web design e essas coisas.(S23.10) 

 

 


