
PROJETO  › intro ao grafismo tridimensional 
PROPOSTA 2 › embalagem

APRESENTAÇÃO
O presente exercício consiste na introdução ao grafismo tridimensional, reconhecendo o valor 
expressivo e comunicacional aplicado. Pelo desenvolvimento teórico e prático do projeto, 
prevê-se uma abordagem exploratória ao conceito de forma e volume, reconhecendo as 
potencialidades específicas da tridimensionalidade para a conceituação de uma mensagem 
gráfica – a dicotomia “esperado/inesperado”.
O projeto será enquadrado com o estudo e reconhecimento do capital histórico e semântico 
da tradição gráfica portuguesa dos azulejos, nos seus contextos históricos e socioculturais, 
nomeadamente a partir do levantamento proposto pelo projeto “Os Azulejos do Porto”, 
atualizando esses valores e conceitos como motes para a criatividade em projeto, 
requalificação e revalorização da comunicação para o design na contemporaneidade.

OBJETIVOS
¬ Explorar a gramática do design de comunicação.
¬ Desenvolver raciocínio e estimulação criativa em projeto, consubstanciado na história da 

comunicação visual e na praxis do design gráfico contemporâneo.
¬ Adequar os objetivos estéticos do design às possibilidades efetivas—metodológicas, 

técnicas e produtivas—da produção gráfica, recorrendo nomeadamente às ferramentas 
informáticas adequadas. 

¬ Desenvolver a capacidade de pensamento crítico relativamente às diferentes 
perspetivas de Design, o seu papel na sociedade e tangências.

PROPOSTA DE TRABALHO
A proposta de trabalho consiste na criação de documentos gráficos—embalagem—para dois 
produtos relacionados entre si e relacionados com o tema “Os Azulejos do Porto”. Partindo do 
estudo e conhecimento da história e comunicação visual disponível na plataforma-arquivo 
www.azulejosporto.pt, deverá ser interpretado e desenvolvido o grafismo para conceituação 
da dicotomia proposta:

No ESPERADO, propõe-se o desenvolvimento do grafismo tridimensional para embalagem 
(em formato livre) de um azulejo. 
No INESPERADO, propõe-se o desenvolvimento do grafismo tridimensional para um 
novo produto ou conceito, relacionado com o grafismo anterior.

A metodologia de trabalho deve apoiar-se no “Problem solving process” de G. Polya (“How to 
Solve It”, 1945), desenvolvida em três momentos do projeto.
› Trabalho a desenvolver em grupos de 2 a 3 alunos.

No 1.º momento, é desenvolvido a pesquisa e investigação sobre o património dos azulejos e 
a dicotomia ESPERADO/INESPERADO. Deve ser organizada a informação relevante e reflexão 
crítica desses mesmos materiais. Também nesta fase devem ser identificados os produtos 
ESPERADO e INESPERADO a desenvolver.
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No 2.º momento, é desenvolvido o estudo e concretização do documento gráfico. Cumprindo 
a metodologia proposta, deverão ser desenvolvidas ideias e estudos de criatividade para a 
nova embalagem, incluindo também estudos de planificação, seleção de materiais e ensaios 
exploratórios. 
Como condição obrigatória, a produção do projeto deverá integrar meios de impressão/
reprodução analógicos (por ex.: monotipia, carimbo, linóleo, stencil, transfer, ...), além do 
trabalho com as ferramentas informáticas.

No 3.º momento, é desenvolvido o dossier de projeto, incluindo a produção fotográfica do 
trabalho, e realizada a apresentação final do mesmo. O grupo deve manter um registo do 
processo criativo, devidamente sistematizado para usar no dossier de projeto, respondendo 
na medida do possível às questões levantadas na metodologia. 

DOSSIER DE PROJETO—ESTRUTURA
A. Capa
B. Índice
C. Apresentação e objetivos
D. Understand the problem—Análise
E. Devise a plan—Planificação
F. Carrying out the plan—Implementação
G. Looking Back—Reflexão
H. Referências
I. Anexos (se aplicável)

CALENDARIZAÇÃO
1  Desenvolvimento do 1.º momento  ›  5 a 19 abril 2022
2 Desenvolvimento do 2.º momento  ›  19 abril a 5 maio 2022
4  Desenvolvimento do 3.º momento  ›  6 maio 2022*
5  Apresentação e discussão do projetos concluídos  ›  10 maio 2022

AVALIAÇÃO
Esta proposta de trabalho corresponde a 25% (5 valores) da avaliação final da unidade 
curricular. A avaliação é contínua e sistemática, de acordo com o calendarização proposta e 
apresentação final.
Como conclusão à proposta de trabalho, o aluno deverá participar na discussão pública final e 
entregar o documento gráfico, o registo do processo criativo, o documento da apresentação e 
o dossier de projeto em formato digital.

Bom trabalho!

Fig.1 Representação gráfica simplificada 

do “Problem solving process” de G. Polya 

(“How to Solve It”, 1945). 
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Problem solving process
after George Polya (1945)

In 1945, George Polya wrote How to Solve It, an excellent 
little book for students and teachers of mathematics. In it, he 
describes a process for solving math problems, though one 
might apply his process more generally. 

Many in the design methods movement seem to have been 
familiar with Polya’s book. Bruce Archer (1963-1964) men-

tions Polya in his booklet, Systemic method for designers. 
Likewise, Maldonado and Bonsiepe (1964) also mention 
Polya in their article “Science and Design.”

Thus Polya seems to have infl uenced the teaching of archi-
tecture, as may be seen in the “scientifi c problem solving 
process” described on the following page.
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