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Resumo 
 

O relatório que aqui se expõe tem como objectivo a apresentação da 

planificação, realização e reflexão da unidade didáctica realizada enquanto aluno do 

Mestrado em Ensino das Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Ensino 

Secundário. 

A unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea foi 

desenvolvida no ano lectivo 2013/14, na disciplina de Educação Visual, com a turma 

do 9ºC da Escola Básica 2+3 de Paula Vicente, no Restelo, Lisboa.  

Partindo do objectivo geral Reconhecer o âmbito da arte contemporânea, esta 

unidade didáctica foi desenvolvida segundo duas unidades de trabalho (Interpretação 

de uma obra de arte contemporânea e Auto-retrato/ auto-representação), a incluir no 

final da intervenção, na exposição Trabalhos Contemporâneos: uma exposição da 

turma do 9ºC. 

A primeira unidade de trabalho teve como ponto de partida uma visita guiada 

ao Museu Berardo, sediado no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, onde os alunos 

escolheram uma obra de arte para trabalhar em sala de aula. Aqui, os alunos tiveram 

de realizar uma interpretação de cunho pessoal, com liberdade total na escolha dos 

materiais e suportes.  

O mesmo aconteceu na segunda unidade de trabalho, na qual os alunos 

tiveram de realizar um trabalho livre na temática do auto-retrato/ auto-representação. 

Este trabalho pretendia levá-los a reflectirem sobre si próprios.    

No final das duas unidades de trabalhos realizou-se uma exposição e um 

catálogo contendo a biografia do aluno e a memória descritiva da interpretação da 

obra escolhida.   

 

 

Palavras-chave: arte contemporânea; auto-retrato/ auto-representação; formalismo; 

expressividade; interpretação pessoal.  

 

 

 

 

 

Documento escrito segundo o acordo ortográfico de 1990 
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Resumen 

 

El report que se expone aquí tiene como objetivo presentar la planificación, 

realización y reflexión de la unidad didáctica realizada como estudiante del Mastér en 

Enseñanza de Artes Visuales en el 3er Ciclo de la Educación Básica y Secundaria.  

La unidad didática Museo, reflexión y práctica del arte contemporáneo se 

desarrolló en el curso académico 2013/14, en la disciplina de Educación Visual, con la 

clase del 9ºC, de la Escuela Básica 2+3 Paula Vicente, en Restelo, Lisboa.  

Con base en el objetivo general Reconocer el ámbito del arte contemporáneo, 

esta unidad didáctica se ha desarrollado en dos unidades de trabajo (Interpretación de 

una obra de arte contemporáneo y Autorretrato / auto-representación), para incluir al 

final de la intervención, en lá exposición Trabajos contemporáneos : una exposición de 

la clase del 9ºC.  

La primera unidad de trabajo tuvo como punto de partida, una visita guiada por 

el Museo Berardo, con sede en el Centro Cultural de Belém, en Lisboa, donde los 

estudiantes eligieron una obra de arte para trabajar en la clase. Aquí, los estudiantes 

tenían que realizar una interpretación de estilo personal, con total libertad en la 

elección de materiales y medios de comunicación.  

Lo mismo ocurrió en la segunda unidad de trabajo, en el que los estudiantes 

tenían que realizar trabajo libre el tema de autorretrato / auto-representación. Este 

trabajo pretende hacerlos reflexionar sobre sí mismos.  

Al final de las dos unidades de trabajo se celebró una exposición y un catálogo 

conteniendo la biografía del estudiante y la memoria descriptiva de la interpretación de 

la obra elegida.  

 

 

Palabras clave: arte contemporáneo; autorretrato/ auto-representación; formalismo; 

expresividad; interpretación personal.



v 
 

 

 

Para o João e a Maria,   

os senhores meus pais. 

  

 



vi 
 

Agradecimento 

 

Queria agradecer em primeiro lugar aos meus pais pelo apoio incondicional ao 

longo destes 25 anos de caminhada. É a vocês que devo aquilo que sou hoje e aquilo 

que procurarei honrar amanhã. Ensinaram-me bem. Os melhores professores.  

À minha avó Luciana., aos meus irmãos e aos outros gatos. 

Aos professores que passaram pela minha vida: Domingos Rêgo, João Jacinto, 

Manuel Botelho, Ângela Ferreira, Tomás Maia, Ana Mata, Rui Serra, Mansinho, 

Columbina, António Cavaleiro, entre outros.  

Aos meus colegas da Licenciatura em Pintura da Faculdade de Belas-Artes de 

Lisboa, com os quais aprendi e cresci. 

Aos meus colegas Mestrado em Ensino de Artes Visuais: Ana Romão, Sandra 

Henriques, Nuno Franco e David Cara-Nova 

Aos meus colegas da Comissão de Residentes da Residência Luís de Camões. 

Ao programa de voluntariado AHEAD Rumos: S. Tomé 2014, coordenação e 

companheiros de viagem: Pedro, Inês, Isabel, Joana, Ana e Catarina. E a todos os 

santomenses com os quais tive oportunidade de me relacionar, principalmente as 

crianças de Ribeira Afonso, Madalena e Saudade.  

Ao professor Carlos Eirão e à Escola EB 2+3 de Paula Vicente. 

Ao 9ºC. 

E por último queria agradecer ao orientador deste relatório, mestre, amigo, 

companheiro de conversas, o professor Pedro Saraiva. Muito obrigado por ter 

abraçado mais uma etapa da minha vida!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice  

 
Introdução | 1 
 
1. Enquadramento curricular e didáctico | 3 

1.1. Professor, currículo e avaliação | 3 

1.2. A educação artística | 6 

1.3. Arte contemporânea e hibridismo (síntese) | 10 

1.3.1. Antecedentes  

1.3.1.3. A arte moderna: 1940-60 | 11 

1.3.2. Arte contemporânea 

1.3.2.1. Período 1960-80 | 15 

1.3.2.2. Período 1980-200 | 21 
 
2. Contexto escolar | 26 

2.1. A escola | 26 

2.2. História e patrono | 27 

2.3. A sala de aula de Educação Visual e seu equipamento | 27 

2.4. Caracterização da turma | 28 
 
3. Unidade didáctica – Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea | 30 

3.1. Competências | 30 

3.2. Planificação | 31 

3.3. Estratégias de ensino utilizadas | 35 

3.3.1. As fases da Unidade Didáctica | 36 

3.3.2. Meios didácticos | 40 

3.4. Descrição sumária das aulas | 40 

3.5. Avaliação | 49 

 
Considerações finais | 51 

 
Bibliografia | 53 

 
Anexos | 55 

Anexo I – Ficha técnica para obra observada | 55 

Anexo II – PowerPoint sobre arte contemporânea | 56 

Anexo III – PowerPoint com obras escolhidas | 66 

Anexo IV – PowerPoint sobre autor retrato/ auto-representação | 69 

Anexo V - Catálogo da exposição | 71 

Anexo VI – Ficha de auto-avaliação de aluno | 79 



viii 
 

Anexo VII – Ficha para avaliação do professor e da Unidade Didáctica | 80 

 
Índice de Quadros 

Quadro 1 - Caracterização do contexto pessoal e escolar da turma 9ºC | 29 

Quadro 2 - Caracterização do contexto social e económico dos pais da turma 9ºC | 29 

Quadro 3 - Avaliação final do 9ºC na disciplina de Educação Visual no 1º período |29 

Quadro 4 - Planificação da unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte 

contemporânea | 31 

Quadros 5-12 - Planificação pormenorizada da unidade didáctica por aula e/ou 

conjunto de aulas | 32 

Quadro 13 – Avaliação ao desempenho do professor e à unidade didáctica | 50  

Quadro 14 - Avaliação final dos alunos na unidade didáctica Museu, reflexão e práticas 

de arte contemporânea | 50 

 
Índice de figuras 

Figura 1 - Portrait Lucien Freud, 1952 | 11 

Figura 2 - Pólos azuis, número II, 1953 | 12 

Figura 3 - Grande Équerre, 1962 | 13 

Figura 4 - Spatial Concept 'Waiting, 1960 | 13 

Figura 5 - Três bandeiras, 1958 | 14 

Figura 6 – Monograma, 1955-59 | 14 

Figura 7 – Latas de sopa Campbell, 1962 | 15 

Figura 8 – Just what is it makes today´s homes so differente, so appealing?, 1956 | 16 

Figura 9 - The diver, 1971 | 16 

Figura 10 - One and three chairs, 1965 | 17 

Figura 11 - How to explain pinctures to a dead hare, 1965 | 18 

Figura 12 - Hair peace/ Bed peace, 1969 | 19 

Figura 13 - Untitled (Stack), de 1967 | 19 

Figura 14 - Spiral Jetty, 1970 | 20 

Figura 15 - Linda, 1975-76 | 21 

Figura 16 - Young Woman Shooper, 1974 | 21 

Figura 17 - One Hundred Live and Die, 1994 | 22 

Figura 18 - White Anger/Red Danger/ Yelllow Peril/ Black Death, 1985 | 22 

Figura 19 - Humanity Asleep, 1982 | 23 

Figura 20 - Arroz com pollo, 1981 | 23 

Figura 21 - Crack is Wack, 1987 | 24 

Figura 22 - Maman, 1999 | 24 



ix 
 

Figura 23 - The physucal impossibility of death in the mind of someone living, 1991| 25 

Figura 24 – Logótipo junto à entrada da escola | 26 

Figura 25 – Área onde se insere a escola | 26 

Figura 26 - Relevo de Paula Vicente | 27 

Figura 27 - Sala de aula | 28 

Figura 28 - Visita guiada à exposição | 41  

Figura 29 - Visita guiada à exposição | 41 

Figura 30 - Projecção de PowerPoint | 42 

Figura 31 - Aluno a esboçar as primeiras ideias | 43 

Figura 32 - Aluno a esboçar as primeiras ideias | 43 

Figura 33- Aluno a passar do esboço para a obra final | 44 

Figura 34 - Aluno a esboçar as primeiras ideias | 44 

Figura 35 – Estudo de cor de aluno | 45 

Figura 36 - Aluno a desenvolver a peça final | 45 

Figura 37 – Imagem da exposição | 45 

Figura 38 – Escultura de aluno em fase de pintura | 46 

Figura 39 – Aluna a colar os últimos recortes da obra final | 46 

Figura 40 – Aluno prestes a terminar a sua obra final | 46 

Figura 41 – Esboço e a obra final por terminar | 46 

Figura 42 – Montagem da exposição final | 49 

Figura 43 – Vista da exposição final | 49 

Figura 44 – Vista da exposição final | 49 

Figura 45 – Catálogos da exposição | 49 
 
 



Introdução 

O presente relatório de Prática de Ensino Supervisionada foi desenvolvido no 

âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais, com os alunos do 9º C da Escola EB 

2+3 de Paula Vicente, em Lisboa, na disciplina de Educação Visual.  

A intervenção lectiva levada a cabo pelo mestrando procurou dar resposta a 

um dos objectivos gerais do domínio do Discurso; a saber: Reconhecer o âmbito da 

arte contemporânea1.  

A escolha deste conteúdo curricular foi feita em parceria com o professor titular 

de Educação Visual, Carlos Eirão. Esta escolha e a forma como se realizou o 

desenvolvimento curricular, teve em atenção os seguintes aspectos interligados entre 

si: primeiro, o reconhecimento feito pelo mestrando - durante o acompanhamento dos 

alunos (fora da intervenção lectiva) - que a turma apresentava alguns problemas de 

conduta, motivação e concentração na sala de aula, bem como um fraco rendimento 

escolar e um generalizado défice em relação às artes em geral; segundo, pois sendo 

importante levar os alunos a desenvolver a sua curiosidade, imaginação, e 

criatividade, de forma a adquirirem um determinado conjunto de conhecimentos 

significativos, esta seria uma unidade curricular estratégica para trabalhar a cultura 

visual na sociedade contemporânea, ao mesmo tempo que se ia ao encontro do 

contexto social e pessoal dos alunos; terceiro, pelo facto do professor mestrando ser 

artista praticante e poder, neste sentido, valer-se - dentro do currículo oculto - da sua 

experiência e prática artística, para motivar e acompanhar de forma constante a 

evolução dos trabalhos; e quarto, por ser um assunto que vai para além das fronteiras 

da instituição escolar, e neste sentido, albergar no seu conjunto, um maior número de 

conteúdos, experiências e conhecimento para os alunos.  

O relatório desenvolve-se assim em dois momentos distintos.  

O primeiro momento diz respeito ao enquadramento curricular e didáctico que 

teve na base da investigação realizada de apoio ao estágio curricular, e que 

compreende os seguintes assuntos: Professor, currículo e avaliação, A educação 

artística e Arte contemporânea e hibridismo (síntese). É no último assunto que recaí a 

maior parte da investigação deste relatório - o qual procura responder à alínea a), já 

referida em cima. 

O segundo momento destina-se à unidade didáctica Museu, reflexão e práticas 

de arte contemporânea, que por sua vez dá resposta à alínea b). Aqui é descrita a 

                                                  
1 O objectivo geral em questão compreende dois objectivos específicos, traçados pelo currículo oficial: a) 

Compreender e distinguir a arte contemporânea no âmbito da expressão (tom provocativo e crítico, experiências físicas 
e emocionais fortes, ausência de regras pré-estabelecidas); e, b) Aplicar conceitos de obra de arte abstracta e 
figurativa, em criações plásticas bi e/ou tridimensionais (pintura, escultura, arte pública, instalação e sitespecific, arte da 
terra (landart), performance/arte do corpo: acção, movimento e presença física). 
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intervenção lectiva com duração de 7 blocos de 90 minutos e 7 blocos de 45 minutos, 

das unidades de trabalhos: Interpretação pessoal de uma obra de arte contemporânea 

e Auto-retrato e auto-representação.  

O ponto de partida para estas duas unidades de trabalho foi uma visita de 

estudo ao Museu Colecção Berardo, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa - onde 

os alunos tiveram a oportunidade de conhecer, por um lado, a dinâmica do museu, e 

por outro, as transformações ocorridas durante o século XX no campo artístico. De 

forma a reforçar e completar os conhecimentos adquiridos, foram realizadas duas 

aulas teóricas que completaram os conhecimentos relacionados com a arte 

contemporânea e com as unidades de trabalhos.    

A unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea 

encerrou com uma exposição dos trabalhos dos alunos na biblioteca da escola. Tendo 

sido realizado um pequeno catálogo com o título Trabalhos Contemporâneos: uma 

exposição da turma do 9ºC, constituído por separadores para cada aluno da turma, 

com a imagem da obra escolhida, a interpretação pessoal da obra, o auto-retrato/ 

auto-representação, a memória descritiva e uma breve biografia. 

Por fim, como método de pesquisa, utilizou-se como instrumento de trabalho, a 

leitura de registos bibliográficos, nomeadamente na biblioteca da Faculdade de Belas-

Artes e na biblioteca do Instituto de Educação, ambas da Universidade de Lisboa. 

Ainda em termos bibliográficos foi também efectuada a leitura de catálogos de obras 

de artistas referidos no presente relatório e recorreu-se também à informação 

disponível na plataforma da internet. 
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1. Enquadramento curricular e didáctico 

1.1. Professor, currículo e avaliação 

O professor para além da obrigação em dominar as matérias da área na qual 

vai exercer o acto de ensinar - onde são fulcrais a formação académica na área a 

ensinar e a profissionalização docente -, deve saber ensiná-las, sendo por isso 

essencial ter conhecimentos de currículo, de desenvolvimento curricular e de 

avaliação.   

O capítulo aqui apresentado traz à luz os conhecimentos adquiridos enquanto 

aluno da cadeira de mestrado Currículo e Avaliação, que articulados com as quatro 

dimensões do perfil geral de desempenho do professor2, procuram sistematizar as 

competências essenciais para o professor exercer a sua profissão de forma mais 

significativa. 

Na Línea b) da Dimensão profissional, social e ética, é dito que o professor tem 

a tarefa de garantir aos alunos a sua inclusão na escola através de um “conjunto de 

aprendizagens de natureza diversa, designado por currículo”. Daqui surgem duas 

questões pertinentes: saber o que é o currículo, e por outro, como ele é gerido e 

aplicado, isto é, o desenvolvimento curricular.  

Segundo Abrantes (2000), o currículo são as aprendizagens que os alunos 

fazem, a forma como são organizadas e contextualizadas e o papel que 

desempenham no percurso escolar. Desta forma, para que essas aprendizagens 

sejam efectuadas com sucesso há todo um trabalho a fazer por parte do professor, na 

forma como ele gere as políticas educativas e aplica-as nas micro-decisões que toma 

dentro da sala de aula. Dessas políticas educativas, salienta-se, obviamente, o 

currículo oficial. O professor deve seguir este documento normativo, nomeadamente, 

os principais objectivos e competências que se querem ver adquiridas pelos alunos.  

No entanto, este documento é elaborado tendo em conta um ideal de aluno, o 

qual, por ser isto mesmo - uma “ideia” -, não existe. O ensino é algo bem mais 

complexo do que a mera transmissão de informação. Hoje, mais que nunca, temos 

nas nossas escolas turmas bastante heterogéneas, seja pelos diferentes rendimentos 

escolares dos alunos, a classe social da qual provém, a motivação, a idade, etc. Desta 

forma, o currículo oficial não deve ser aplicado “em seco”, como primeira e única 

orientação. O professor deve desenvolver o seu próprio currículo de forma a dar 

resposta às necessidades e características de cada aluno, pois tal como ainda é 

                                                  
2 As quatro dimensões do perfil geral do professor, referenciadas em Diário da República, no Decreto-Lei 
nº 240/2001 de 30 de Agosto, são: I- Dimensão profissional, social e ética; II- Dimensão de 
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; III- Dimensão de participação na escola e de relação com 
a comunidade; IV – Dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade  
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referido na alínea e) da Dimensão profissional, social e ética, o professor deve 

identificar e respeitar “as diferenças culturais e pessoais dos alunos (…)”  

O autor defende ainda o currículo como algo ligado, transversalmente, a três 

preocupações centrais: a diferenciação, adequação e flexibilização. Para que as 

aprendizagens sejam bem-sucedidas e os principais objectivos atingidos é preciso 

estabelecer “diferentes caminhos”, adequando a gestão curricular à situação que tem 

à sua frente, para desta forma, promover aprendizagens realmente significativas. Daí 

que o projeto curricular de turma, seja para o autor, um elemento central da gestão 

curricular, pois é ao nível da turma, “que o conjunto das experiências de aprendizagem 

que se proporcionam aos alunos pode ganhar coerência e que a articulação entre as 

diversas áreas do currículo se pode tornar realidade”. (Abrantes, 2000, p.7) 

Também Roldão e Gaspar (2007) reflectem sobre estas questões, fazendo a 

distinção entre currículo como plano e currículo como projecto. O currículo como plano 

implica sempre que as aprendizagens sejam desenvolvidas por um plano, um 

“caminho estruturado”, dentro de uma visão mais tecnicista. Por outro lado, o professor 

com uma visão mais construtivista verá no currículo como projecto a melhor forma de 

adequar a sua prática profissional aos diferentes contextos e diferentes situações, de 

modo a que todos os alunos consigam atingir os objectivos delineados a nível 

nacional. Este currículo deverá conter as aprendizagens consideradas socialmente 

necessárias. Desta, resulta a importância do professor como actor pertencente à 

organização escolar, e por sua vez, participativo na “ (…) construção, desenvolvimento 

e avaliação do projecto educativo da escola e dos respectivos projectos curriculares 

(…)” - tal como vem referido na alínea b) da Dimensão de participação na escola e de 

relação com a comunidade.  

Assim o currículo é um projecto com as aprendizagens que são consideradas 

socialmente pertinentes num determinado contexto. Trata-se portanto de um plano de 

acção conjunto (entre os diferentes actores, inclusive os próprios alunos), adequado e 

flexível, capaz de se adaptar a diferentes situações, e assim, mais eficaz na obtenção 

de melhores resultados pelos alunos. Esta abertura permite ainda a criação de novos 

campos curriculares, ou seja, o fortalecimento da relação professor-aluno leva a novas 

actividades e à utilização do meio local - não nos esqueçamos que o aluno é a 

sociedade dentro da escola - de forma a favorecer as práticas escolares tradicionais. 

Desta forma, o “meio” aparece como uma nova matéria escolar, tomando-a como uma 

das principais ferramentas transformadoras, nomeadamente no alargamento da 

intervenção educativa, espaços, tempos e atores sociais envolvidos, permitindo ao 

professor descentralizar-se do campo didáctico formando outros quadros de referência 

(“c) Integra no projecto curricular saberes e práticas sociais da comunidade, 
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conferindo-lhes relevância educativa; d) Colabora com todos os intervenientes no 

processo educativo…”). Cabe ao professor em conjunto com a escola como 

organização, uma maior participação na gestão dos próprios projectos curriculares, 

optando por estabelecerem “planificações diferenciadas e concederem estratégias 

com um maior grau de intencionalidades específicas, finura de análise e diversificação 

de procedimentos”. (Roldão, 2010, p.26) 

Em suma, o professor tem de decidir, agir e organizar o seu conhecimento 

científico e educativo face a diferentes situações, ainda que dentro das balizas 

curriculares e do documento normativo. Por outras palavras, o professor deve ser um 

mero transmissor do currículo, mas um profissional que decide e gere o currículo.  

 

Ora, decidir e gerir o currículo implica, segundo a alínea g) da Dimensão de 

desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, o desenvolvimento de “…estratégias 

pedagógicas diferenciadas, conducentes ao sucesso e realização de cada aluno no 

quadro sociocultural da diversidade das sociedades e da heterogeneidade dos sujeitos 

…”. (p. 5571) 

Para Roldão (2010) desenvolvimento curricular é sinónimo de estratégias, logo, 

diferente da comum associação à mera técnica de planificação e avaliação. Neste 

sentido, e como vimos há pouco, os projectos de escola (Educativo e Curricular) 

precisam fortalecer a dimensão de estratégia, isto é, “uma concepção finalizada e 

organizada da acção de ensinar”, operacionalizada em estratégias, tarefas ou 

atividades. Esse acto de ensinar deve procurar a melhor forma para os alunos, quer 

em turma, quer individualmente, adquirirem o conteúdo curricular. “A acção de ensinar 

é pois em si mesma uma acção estratégica, finalizada, orientada e regulada face ao 

desiderato da consecução da aprendizagem pretendida no outro”. (Roldão, 2010, p. 

56)  

Neste sentido, estratégia é algo bem mais complexo do que uma tarefa ou uma 

actividade, sendo estas apenas duas partes do conjunto global que forma a estratégia. 

Para o autor a planificação do professor deve contemplar as finalidades privilegiadas 

para os alunos aprenderem (Objectivos), a selecção e identificação dos meios e 

modos para os activar, isto é, como é que as estratégias vão ser operacionalizadas 

(Estratégia global e operacionalização), e por fim, os modos de avaliação que fazem 

sentido na estratégia escolhida (Avaliação).  

 Em suma, a estratégia é uma acção organizada e pensada pelo professor, 

tendo em conta uma “intencionalidade, coerência, e modos de organização e 

avaliação fundamentados”.  

  



6 
 

Na alínea j) da Dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem é 

referido que o professor deve utilizar a avaliação, nas suas diferentes modalidades e 

áreas de aplicação, de forma a regular e promover a qualidade do ensino, da 

aprendizagem e da sua própria formação. De forma a reflectir sobre a problemática da 

avaliação, farei uso do modelo de avaliação, - A avaliação como interação social 

complexa, presente no Capítulo 1: Evolução das concepções teóricas da avaliação 

(Pinto, J. & Santos, L. (2006)) - pelo que reflecte a introdução na avaliação dum campo 

mais pedagógico (construtivismo), e portanto, ser um modelo com mais capacidade de 

resposta às novas exigências da escola. 

Segundo os autores, “(…) a avaliação é entendida como um processo de 

construção social, político, que envolve uma colaboração entre vários parceiros, que 

toma a realidade como socialmente construída e dinâmica, que lida com resultados 

imprevisíveis e em que a sua acção vai também gerando a própria realidade”. (p.40) 

Assim, a avaliação consiste em responder a problemas e questões reais que afectam 

os diversos atores num determinado contexto ou numa situação concreta.  

O modelo de aprendizagem é centrado no aprender, no sentido em que se privilegia a 

relação entre o aluno e o saber. Aqui o professor adopta uma postura de facilitador da 

aprendizagem, organizando os seus contextos e fazendo o acompanhamento dos 

alunos, o que vai fazer com que o aluno aceda, por ele próprio, de forma mais 

imediata e directa. Esta relação directa do aluno em relação ao saber vai fazer com 

que reflicta sobre o seu próprio percurso escolar, e a auto avaliação acabe por ser 

uma presença constante e natural, logo integrada no próprio acto pedagógico. Daí que 

a avaliação passa a ser um elemento regulador (como especificado na alínea J, acima 

referenciado). O que não quer dizer que descora as funções de classificar, seleccionar 

e certificar a aprendizagem do aluno, através duma avaliação sumativa e formativa, 

ainda que feita de uma forma mais natural e realmente útil para o aluno. 

Em relação ao professor, este modelo de avaliação faz com que este se 

autoavalie, no sentido em que regula a “aprendizagem” e a sua “própria formação”, 

reflectido sobre as suas práticas e sobre os aspectos éticos e deontológicos inerentes 

à profissão, avaliando os efeitos das decisões tomadas (como especificado na 

segunda e quarta Dimensão) 

 

1.2. A educação artística 

Num mundo cada vez mais alienado pela “Sociedade do Espectáculo”, 

preocupado com as coisas supérfluas e de fruição rápida, torna-se urgente direccionar 

os nossos alunos para os valores intrínsecos à criação e contemplação dos objectos 
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de arte. Na arte o ser humano conhece-se a si e ao mundo, no debate das importantes 

questões da filosofia, da estética e da cultura.  

O tempo tem demonstrado que Portugal não é um país muito virado para a 

cultura artística. Quantas vezes não fomos surpreendidos com a pouca sensibilidade 

das pessoas ao nosso redor, na televisão, na internet, para não falar na política, ou até 

mesmo dentro da própria escola. Desde ideias pré-concebidas acerca dos artistas 

(pessoas “estranhas” que fazem “riscos”) até ao desprezo e ignorância perante a 

história da arte. Incentivar os nossos alunos a interessarem-me pela Arte é, pois, 

garantir que estes tornam-se pessoas mais pensantes, mais imaginativas, mais 

reflexivas e com maior espírito crítico. É garantir que elas e as gerações vindouras 

possam participar numa mudança – uma cultura com pessoas de escassa imaginação 

tem um futuro estático. Eis porque é tão importante a educação artística no 

desenvolvimento global das crianças e jovens. 

O teórico Elliot Eisner (2004) defende que a aprendizagem artística contribui 

para o desenvolvimento da percepção estética, da compreensão da arte e das 

capacidades essenciais à criação de formas artísticas. Ele diz que é quando a criança 

trabalha de forma significativa na criação e apreciação de imagens (visuais, literárias, 

musicais ou outras) que nela surgem formas de pensamento mais complexas e subtis. 

Este entende que as artes devem fazer parte dos currículos escolares, apontado 

alguns aspectos importantes para o desenvolvimento da criança. “ Entre ellas destaco 

el desarollo del pensamiento en el contexto de una forma artística, la expressión y la 

comunicacíon de formas distintivas de significado, un significado que son al mismo 

tiempo emotivas y commovedoras, experiencias de una natureleza consumativa, que 

se aprecian y se valoran por su valor intrínseco” (Eisner, 2004, 15) 

A aprendizagem artística permite ao aluno desenvolver processos imaginativos 

e criativos, processos que contribuem para um pensamento mais aberto, divergente, 

ajudando-o a compreender e a sentir melhor o mundo.  

No seu livro Educar la Vision Artistica, Eisner (2005) refere os sentidos como os 

primeiros caminhos para a consciência, pois são através destes que o indivíduo toma 

consciência das qualidades do mundo. Aquilo que começa por ter um carácter 

fundamentalmente reflexivo – a capacidade de experimentar o mundo qualitativo – 

transforma-se numa procura gradual do estímulo, da diferenciação e do significado.  

No entanto, devido à complexidade do mundo visual e à impossibilidade de 

uma observação pormenorizada das coisas ao nosso redor, o indivíduo reduz as 

formas visuais a símbolos gerais. A sua percepção tende a ser selectiva, havendo 

interferência do conhecimento prévio das coisas que afectam a consciência das 
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qualidades visuais dessas mesmas coisas, e que criam as constâncias visuais3. O 

ensino artístico ajuda pois o indivíduo a organizar estas constâncias visuais, levando-o 

assim, a compreender melhor a organização do mundo visual.    

Da mesma forma, as vivências, as necessidades, as experiências e a forma 

como o indivíduo reage, afectam a percepção visual de uma determinada situação – a 

o autor designa isso como estruturas de referência. Daí que Eisner (2004) considere 

que um dos mecanismos cognitivos que devem ser aprendidos são as estruturas de 

referência estética, pois permitem compreender melhor o mundo relativamente à sua 

estrutura formal e o seu conteúdo expressivo – as disciplinas do pensamento e 

sentimento humano são aqui muito importantes pois promovem um maior 

desenvolvimento das estruturas de referência, no sentido em que aquilo que o aluno 

aprende, depende daquilo que pode experimentar - e que resulta no enriquecimento 

do seu desenvolvimento. 

Assim, é através do sistema sensorial que o indivíduo prossegue o seu 

desenvolvimento. Mas ele por si só não é suficiente, a este, devemos acrescentar as 

ferramentas da cultura: a linguagem, as artes, as ciências, os valores, etc. “Com la 

ayuda de la cultura aprendermos a crearmos a nosotros mismos” (Eisner; 2004: 18) 

Também Rudolf Arnheim (1986) fala sobre estes processos mentais que se 

apoiam nos sentidos e nos sistemas simbólicos não linguísticos. Expressar 

artisticamente é pensar visualmente, o que faz com que o pensar e o percepcionar 

estejam intrinsecamente ligados. As operações cognitivas, como a análise, a síntese, 

a comparação, a simplificação, constituem requisitos fundamentais da percepção 

visual e geram conceitos ou categorias visuais. Assim, a cognição dá-se a partir do 

geral, evoluindo gradualmente para os aspectos particulares – esta capacidade de 

discriminar as qualidades que constituem o meio envolvente vai aumentando com o 

amadurecimento do indivíduo, tornando-se mais complexa de acordo com as 

aprendizagens e a experiência de cada um. É esta capacidade que permite à criança 

formar conceitos – imagens baseadas numa ou mais modalidades sensoriais que 

actuam como representantes de uma classe de qualidades associadas.  

No que diz respeito à observação significativa de obras de arte, o autor nomeia 

várias estruturas de referência que nela estão implícitas: A dimensão espacial (aquilo 

que faz sentir no observador); a dimensão formal (a estrutura formal, a composição e a 

relação entre as partes); a dimensão simbólica (os símbolos utilizados pelo autor, quer 

sejam imagens ou figuras, quer elementos compositivos, como a cor, linha, etc.); a 

dimensão material (a percepção das formas visuais, a intencionalidade por trás de um 

                                                  
3 As constâncias visuais são as interferências que surgem do conhecimento que temos das coisas e que vão afectar a 
nossa consciência das qualidade visuais daquilo que vemos num determinado momento/ situação. 
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determinado material e também o significado que o artista pretende); e a dimensão 

contextual (a relação da obra com outras obras e a história da arte).  

No que toca ao processo de criação artística, este traduz-se na materialização 

de uma ideia, sentimento, conceito ou imagem. Sobre isto, Eisner (2004) enuncia 

alguns aspectos importantes no processo criativo: a capacidade de desempenho 

artístico não é consequência directa do estado de maturação do indivíduo, mas do 

conjunto das suas vivências; mais do que os limites e potencialidades dos materiais, 

importa a capacidade de manuseamento dos materiais, a compreensão do contexto, a 

imaginação de formas visuais que lhe satisfaçam, a capacidade em criar uma ordem 

espacial, estética e expressiva, e por fim, a compreensão do todo através das relações 

quantitativas entre as partes.  

O autor refere o processo artístico como uma maneira de desenvolvimento e de 

ampliação da consciência, formando atitudes e satisfazendo a busca do significado. A 

partilha cultural é aqui também muito importante. As artes tornam as pessoas mais 

sensíveis aos estímulos do mundo, ou nas palavras do autor: “Una función cognitiva 

de las artes es ayudarnos a aprender a observar el mundo” (Eisner, 2004, 27) 

O autor enuncia três aspectos fundamentais à aprendizagem artística: o 

produtivo (desenvolvimento das capacidades necessárias à criação de formas 

artísticas), o crítico (desenvolvimento das capacidades necessárias à percepção 

estética), e o cultural (compreensão da arte enquanto dimensão cultural).  

Também Arthur Efland (2002) considera que o propósito da educação artística é 

ajudar os alunos a entenderem o seu contexto social e cultural. As crianças precisam 

das artes para capacitá-las a compreender e a comunicar-se com os termos da 

sociedade, para que possam ter um futuro nessa mesma sociedade – as obras de arte 

têm um valor cultural substancial, o que faz com que o seu estudo mereça um lugar 

central na educação.  

Segundo Efland (2002) os professores de educação artística precisam de se 

basear numa nova teoria da cognição – uma visão neoconstrutivista da cognição – que 

junte o contexto cultural e social do aluno, o processamento de símbolos, e a 

autonomia do aluno em construir a sua própria compreensão.   

O autor argumenta que a flexibilidade cognitiva, a integração do conhecimento, a 

imaginação e o argumento estético, são quatro características que a arte promove e 

as outras não.  

O estudo e entendimento de uma obra de arte requerem que a sua análise seja 

contextualizada. Não se trata do estudo da história de arte como disciplina organizada 

cronologicamente, como se de uma narrativa de progresso se tratasse, mas como 

uma troca entre várias narrativas. Efland (2002) defende que os professores devem 
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enfatizar obras do passado como referências para as contemporâneas. A crítica toma 

aqui uma grande importância. Outro pronto igualmente importante a ter em conta pelos 

professores de educação artística, tem a ver com o “bombardeamento” de imagens a 

que os seus alunos estão sujeitos. Muitas dessas imagens provêm da cultura de 

massas, da cultura de consumo, o que pode levar a que estes tenham uma visão 

distorcida da realidade e a formação de outros valores, retirando espaço ao trabalho 

com imagens da cultura tradicional. Para o autor, a educação artística tem aqui um 

papel fundamental, podendo ela despertar e desenvolver o espírito crítico, ajudando 

assim a questionar essas mesmas imagens.  

 

1.3. Arte contemporânea e hibridismo (síntese) 

A História da Arte mostra-nos que a arte não é uma manifestação estanque, ela 

está em constante movimento, pois sofre alterações sob influência da evolução da 

humanidade. Nos últimos dois séculos essas modificações tornaram-se mais visíveis e 

aceleradas. A Revolução Industrial trouxe com ela a modernização do mundo, e 

consequentemente, entre outros aspectos, a disseminação de culturas pautadas por 

economias de forte consumo. Para além disso, o fortalecimento dos sectores 

industriais, a produção em grande escala, e a criação de mecanismos tecnológicos, 

influenciariam fortemente a maneira como as pessoas viam e sentiam a vida, e por 

consequente, a maneira como viam e sentiam a arte. Os artistas foram um dos 

primeiros a sentir os efeitos da modernização e a expressar esses efeitos nas suas 

obras. O hibridismo no mundo da arte tornou-se visível a partir deste momento, pelo 

rompimento com os padrões seculares.  

A partir da década de 60, houve ainda uma maior profusão de linguagens, 

formas, estilos e métodos, contudo, ao contrário do que ocorreu no modernismo, os 

artistas contemporâneos não quiseram desligar-se da arte do passado, muito pelo 

contrário, estes utilizaram-na e inspiraram-se nela para desenvolver as suas obras. Foi 

essa diversidade que cria o hibridismo na arte contemporânea. Para além disso, a arte 

deixou de ser um privilégio das elites, ou exclusivo dos ambientes especializados 

como os museus ou as galerias, pois esta tornou-se parte integrante do quotidiano, 

como são exemplo as manifestações de arte pública, o graffiti, a arquitectura, os 

média, etc. A arte ultrapassou a barreira da regra, até mesmo a regra instalada pelo 

modernismo - de que se deviam romper regras. Foi dentro deste contexto que os 

artistas descobriram que para além da arte havia uma infinidade de possibilidades que 

mereciam ser exploradas. O próprio avanço acelerado das tecnologias nestas últimas 

três décadas, possibilitou uma maior diversificação nos processos criativos.  
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1.3.1. Antecedentes 

1.3.1.1 A arte moderna de 1940-60 

Nos anos 40 o mundo estava em guerra. Mesmo depois da Segunda Guerra 

Mundial ter terminado em 1945, a paz era frágil, com os Estados Unidos e a antiga 

União Soviética a construir vastos arsenais nucleares e a estabelecer alianças 

militares e económicas em todo o mundo. Embora estes dois países não 

combatessem directamente entre eles, nos quarenta anos seguintes existiria uma forte 

tensão entre as duas superpotências, a qual seria conhecida como guerra-fria. Para 

além disso, o Holocausto e a bomba atómica contribuíram para um sentimento de 

desilusão nos anos 40, com as sociedades a perderem a fé nos sistemas de 

governação.  

Nesta altura os artistas deixaram de dirigir a sua atenção para a sociedade e 

deixaram de criticar ou contribuir com ideias de mudança, como tinham feito os artistas 

na sequência da Primeira Guerra Mundial. Os artistas dos anos 40, ao contrário, 

“viraram-se para dentro”, e procuraram os seus pensamentos e sentimentos mais 

profundos. Ao longo desta fase, Nova Iorque começou a substituir Paris como capital 

da arte mundial.  

Um dos pensadores mais influentes do pós-guerra foi o filósofo existencialista 

francês Jean-Paul Sartre4 (1905-80). A obra de Alberto Giacometti (1901-66), parece 

ter sido influenciada por este, na medida em que a solidão e fragilidade das suas 

figuras, e a forma como parecem prestes a dissipar-se no nada, vão ao encontro das 

ideias em relação à natureza da existência humana. 

Outro artista cujo trabalho pareceu ir ao encontro da melancolia e pessimismo 

do pós-guerra foi a do pintor Francis Bacon (1909-92). Nas suas pinturas foi constante 

a temática da cabeça e do corpo humano, os quais pintava de forma a distorcê-los 

para passar uma imagem de sofrimento e horror. Normalmente, a figura situava-se ao 

centro da composição e a “carne” era trabalhada com pinceladas enérgicas de tinta 

espessa. O fundo era trabalhado de forma simples, com cores planas e alguma 

arquitectura simples, como é exemplo a obra Portrait Lucien Freud, de 1952.  

 

 

 

 

                                                  
4 Sarte (1905-80), filósofo existencialista francês, considerava que a vida não tinha significado, a não ser aquele pelo 
qual cada indivíduo procura e se responsabiliza, através da sua liberdade de escolha e responsabilidade pelas suas 
acções. O indivíduo, desta forma, vive numa espécie de vazio em que o futuro é a propria morte.  

Figura 1 - Portrait Lucien Freud, 1952 
http://www.uni-bielefeld.de/lili/personen/fleischmann/d_archsuse05/214_bacon_freud.jpg 
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Apesar da importância contínua de artistas europeus como Bacon e 

Giacometti, seria nos Estados Unidos que iria nascer o principal movimento artístico 

do pós-guerra: o expressionismo abstracto. 

 Este foi o primeiro movimento artístico verdadeiramente novo a emergir nos 

Estados Unidos e a ter um impacto internacional. Jackon Pollock (1912-56) foi um dos 

precursores deste movimento. As suas pinturas eram desenvolvidas no chão do ateliê 

(tinha abolido o cavalete), movendo-se com todo o corpo ao longo da superfície, na 

qual deixava cair a tinta na vertical (dripping); a obra Pólos azuis, número II, de 1953, 

é exemplo disso.  

 

 

 

 

 

Embora as pinturas deste movimento fossem muito próprias, por volta dos anos 

50 os críticos de arte detectaram dois estilos distintos: a action painting (acção e gesto 

do pintor), tendo como principais praticantes americanos Franz Kline (1910-62), Lee 

Krasner (1908-84), Robert Motherwell (1915-91), e o artista holandês Willem de 

Kooning (1904-97)5; e a colour field painting (grande escala, grandes manchas de cor, 

monocromatismos) tendo como principais praticantes americanos Barnett Newman 

(1905-70), Ad Reinhardt (1913-67) e Clifford Still (1904-80). O artista de origem russa 

Mark Rothko (1930-70) também fazia parte deste estilo. As suas pinturas eram 

normalmente em grande formato, com uma cor de fundo lisa, e onde surgium “nuvens” 

de cor. Apesar de abstractas, Rotkho acreditava que não era possível fazer boa 

pintura sobre nada, ele queria exprimir emoções humanas básicas: tragédia, êxtase, 

perdição, etc. Afirmou: “As pessoas que choram perante as minhas obras estão a ter a 

mesma experiência religiosa que eu tive quando as pintei”. (Gaff, 200, p.17) 

No campo da escultura americana do pós-guerra o mais importante foi David 

Smith (1906-65). Inspirado também pelo surrealismo, criava as suas esculturas em 

ferro e aço soldados de forma rápida e espontânea. “Não trabalho com uma convicção 

consciente e específica acerca de uma peça…”, explicou Smith. “Deveria ser uma 

celebração, de surpresa, não algo ensaiado”. (Smith apud GAFF, 2000, 18) 

Entretanto na Europa também se procuravam formas de criatividade mais 

expressivas e espontâneas. Um dos artistas mais experimentalistas foi o francês Jean 
                                                  
5 Nem todos os artistas trabalharam o inconsciente e/ou criaram obras abstractas, como é o caso do artista holandês.  

Figura 2 - Pólos azuis, número II, 1953 
http://pt.wahooart.com/Art.nsf/O/8EWJWA/$File/Jackson-Pollock-Blue-poles-Number-11-.JPG 
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Dubuffet (1901-85), que também inspirado pelo surrealismo, admirava a simplicidade, 

espontaneidade e frontalidade da arte (a que ele designou arte bruta) criada por 

aqueles que estavam fora do mundo da arte profissional: as crianças e os doentes 

mentais. O próprio disse: “Só há uma forma de pintar bem, enquanto há mil maneiras 

de pintar mal: é sobre elas que eu estou curioso; é delas que eu espero algo novo, que 

espero revelações”. (Dubuffet apud GAFF, 2000, 21) 

Outros artistas exploraram as qualidades expressivas tanto da pintura como 

dos materiais, ou matéria da arte. O catalão Antoni Tàpies (1923-2012) construía as 

suas pinturas com bastante textura, tirando partido de vários materiais como fios, 

trapos, cartão, e tinta engrossada em várias substâncias. Entre as várias obras do 

artista, a obra de 1962, Grande Équerre, ilustra bem a sua pintura matérica.  

 

 

 

 

 

Lucio Fontana (1899-1968), um dos integrantes do movimento arte povera, 

apelava a uma nova arte. A sua obra ficou conhecida por ter rompido com a ilusão de 

espaço tridimensional da pintura, aplicando golpes em telas monocromáticas de forma 

a fazer pequenas incisões, como é exemplo Spatial Concept 'Waiting, de 1960.  

 

 

 

 

Por volta de meados dos anos 50, estabelecia-se nos Estados Unidos uma reacção 

relativamente à procura do expressionismo abstracto. Um dos principais responsáveis 

para essa mudança foi o americano Jasper Jonhs (1930), cuja obra - ao contrário da 

obra surrealista ou expressionista abstracta - não era inspirada pelo mundo do 

inconsciente. Muito pelo contrário, ele queria afastar-se da subjectividade e fazer algo 

mais racional e objectivo.  

 

 

Figura 3 - Grande Équerre, 1962 
http://2.bp.blogspot.com/-DNxjtMgR2Nk/T2eI9TEW7PI/AAAAAAAAAfA/vNR63trrFME/s320/Grande+equerre.jpeg

Figura 4 - Spatial Concept 'Waiting, 1960 
http://www.afteranjelica.com/Fontana%20from%20Tate.JPG 
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Pintou a bandeira norte-americana, como podemos ver - como um de vários exemplos 

- na obra Três bandeiras, de 1958. Segundo Jackie Griff (2000): 

“Parte do que Johns estava a fazer era sublinhar as poderosas mensagens 
que os objectos podem transmitir. Quando se olha para uma pintura da 
bandeira americana, por exemplo, o observador é convidado a pensar sobre 
o significado simbólico da bandeira. Ao mesmo tempo, Johns transformou a 
bandeira num padrão plano e pintado, despindo-o da bagagem simbólica e 
emocional que teria se, por exemplo, estivesse a ser a ser segurada por um 
soldado no campo de batalha ou por um atleta nos Jogos Olímpicos. Por 
cima disto tudo, o trabalho de Johns era tanto uma pintura como uma 
bandeira – ele lançara uma ponte sobre o hiato entre representação (arte) e 
objecto (mundo real).” (p.25) 
 

Também o seu amigo Robert Rauschenberg (1925-2008) fez parte dessa 

rebelião contra o expressionismo abstracto. Rauschenberg desenvolveu os 

combinados6, esculturas impessoais formadas com vários objectos que este 

encontrava no lixo. Um dos seus combinados mais famosos chama-se Monograma, de 

1955-59.  

 

 

 

 

Como Johns, ele queria abandonar a subjectividade do expressionismo abstracto. 

Afirmou: “Eu não ando a brincar com o meu subconsciente. Tento manter-me bem 

acordado. A pintura é sempre mais forte quando (…) aparece como um facto, ou uma 

inevitabilidade, em lugar de uma lembrança ou arranjo” (Rauschenberg apud GAFF, 

2000, 26) 

John Cage (1912-92), famoso compositor do pós-guerra e amigo de ambos, 

teve grande influência nos dois artistas. Para Cage não havia espaço para a emoção 

numa obra de arte. 

 

 

 

 
                                                  
6 Estes objectos, no entanto, não eram exclusivos de Rauschenberg, pois também o escultor americano 
Joseph Cornell (1903-72) desenvolvera o mesmo género de objectos. 

Figura 5 - Três bandeiras, 1958 
http://upimagens.com/image-B92F_4E8B74DB.jpg 

Figura 6 – Monograma, 1955-59 
http://sala17.files.wordpress.com/2011/01/rauschenberg_monogram-1955.jpg?w=960 
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1.3.2. Arte Contemporânea 

1.3.2.1 Período 1960-80 

Os anos 60 e 70 foram épocas de grande experimentalismo em todas as áreas 

da cultura. Tornava-se difícil definir um estilo dominante, já que a arte movia-se em 

várias direcções.  

A pop art foi um movimento de grande destaque nos Estados Unidos. Ele 

representou uma reacção contra a poderosa catadupa de emoções transmitida pelo 

expressionismo abstracto. A rebeldia de Johns e Rauschenberg foram, em parte, 

precursores da reacção da pop art. No caso de Johns, como vimos, desprezava os 

sentimentos – tão utilizada em artistas como Pollock -, optando por representar 

imagens banais do quotidiano e elevando-as à categoria de obras artísticas.   

A pop art traduziu-se como uma atitude contrária ao hermetismo da arte 

moderna. A comunicação com o público tornou-se mais directa pois estes usavam 

signos e símbolos retirados da cultura de massa e do quotidiano – banda desenhada, 

publicidade, imagens televisivas e cinematográficas -, o que constitui o objectivo 

primeiro de um movimento que recusa a separação arte e vida, na mesma linha da 

estética anti-arte dos dadaístas e surrealistas. A escolha de temas pouco profundos e 

insignificantes materializava-se pela utilização de imagens descontextualizadas e 

ampliadas, o que fazia com que o espectador olhasse para o mundo da arte e os 

métodos usados pelo artista – neste caso, na forma e composição, pondo de parte o 

objecto em si.   

Um dos artistas mais conhecidos deste movimento foi Andy Warhol (1928-87). 

As suas primeiras obras representavam imagens de marcas comerciais famosas – 

como a Campbell ou a Coca-Cola – que se repetiam numa grelha, como acontece nas 

prateleiras ou na linha de produção das fábricas.  

 

 

 

 

 

 

A obra Latas de sopa Campbell, de 1962, ilustra bem essa ideia, bem como a 

passagem da pintura para a serigrafia, ela também uma técnica de massas. Warhol 

dizia que a pop art se traduzia na criação de “imagens reconhecíveis por todos numa 

fracção de segundos (…) as grandes ideias modernas que o expressionismo abstracto 

Figura 7 – Latas de sopa Campbell, 1962 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pt/thumb/1/1f/Campbells_Soup_Cans_MOMA.jpg/300px-Campbells_Soup_Cans_MOMA.jpg 
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tentou não perceber” (Warhol apud OLIVER; 2001: 10). Essas ideias eram a banda 

desenhada (amplamente usada por Roy Lichtenstein), as notas de dólar, as estrelas 

de cinema, a junk food – no fundo, os produtos referentes à cultura do consumidor.  

Mas não foi só nos Estados Unidos que este movimento teve destaque. A pop 

art britânica tinha surgido já nos anos 50 como movimento de reacção à cultura de 

massas americano que invadira a Inglaterra: o estilo de vida brilhante promovido nos 

filmes, os programas de televisão, entre outros. Uma das primeiras obras da pop art 

britânica, e que retrata bem essa crítica ao consumismo foi a colagem de Richard 

Hamilton (1922-2011), Just what is it makes today´s homes so differente, so 

appealing?, de 1956. A obra é uma composição com vários recortes de anúncios 

publicitários. 

 

 

 

 

No entanto, seria com a exposição “Young Contemporaries”, em 1961, que a 

pop art iria triunfar. Foi nessa exposição que deram-se a conhecer nomes como David 

Hockney (1937), Allen Jones (1937), R.B. Kitaj (1932-2007) e Derek Boshier (1937). 

Hockney foi um dos que tiveram mais destaque e em que o trabalho mais êxito 

alcançou, principalmente em 1963 quando se mudou para Los Angeles. Nas primeiras 

pinturas dessa época explorava sentimentos7 relacionados com os seus amores e/ou 

com Los Angeles, como é ilustrado pela obra The diver, de 1971. 

 

 

 

  

 

Além da pop art, este período foi também marcado por uma diversidade de 

outros movimentos como: a op art8, o minimalismo, as performances e outros de 

cunho conceptual. É dentro deste contexto que a arte nas décadas de 60 e 70 

contínua a romper as barreiras, e estabelece novos padrões estéticos. A velha 
                                                  
7 A presença da carga sentimental na art pop britânica diferia-a da art pop americana. 
8 O termo Op Art surgiu após a exposição The responsive eye, no MoMA/Nova York, em 1965. Os artistas envolvidos 
nesse movimento realizam pesquisas que privilegiam os efeitos ópticos: ilusão tridimensional na superfície plana.  

Figura 8 – Just what is it makes today´s homes so differente, so appealing?, 1956 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/f/ff/Hamilton-appealing2.jpg/230px-Hamilton-appealing2.jpg 

Figura 9 - The diver, 1971 
http://treefalldesign.typepad.com/.a/6a00d8341c6a2453ef01538de1dc76970b-800wi 
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gramática da arte (moldura, pincel, tela, …) já não é indispensável para a produção da 

arte; para os artistas o importante é a relação entre artista, arte, espectador e espaço.    

Para entendermos a arte conceptual temos de fazer referência a um dos seus 

principais precursores: Marcel Duchamp (1887-1969).  

Quando, em 1917, Duchamp criou o seu urinol ready-made9 e o apresentou 

como uma obra de arte, sob o nome de Fountain, dar-se-ia o início do conceito de 

conceptualismo no mundo da arte. A partir deste momento, a ideia ou o conceito 

tornar-se-ia o mais importante na arte, mais do que a própria peça artística. Sobre este 

assunto, escreveu Sol LeWitt (1928-2007):  

Na arte conceitual a ideia ou o conceito é o aspecto mais importante da obra. 
Quando um artista utiliza uma forma conceitual de arte, isto significa que todo 
o planeamento e as decisões são feitos de antemão, e a execução é uma 
questão de procedimento rotineiro. A ideia torna-se uma máquina que faz a 
arte. (LEWITT apud ARCHER, 2001, p. 70)  
 

Muitos dos artistas conceptuais interessaram-se em como transmitir o significado. 

Kossuth (1945) – juntamente com Robert Barry (1925) e o grupo de artistas ingleses 

Art & Langage - utilizou as palavras para consegui-lo. Muitas das suas obras incluem 

definições de dicionário ampliadas. 

 

 

 

 

  

Na sua obra de 1965, One and three chairs, são apresentadas - uma cadeira, uma 

fotografia da cadeira em tamanho real e a definição da palavra “cadeira”. Kosuth 

apresenta assim várias realidades, questionando a maneira como as coisas são 

definidas: Qual das definições representa melhor uma cadeira? 

Este artista ao falar sobre a arte conceptual e sobre a função do artista dentro deste 

contexto diz o seguinte: 

Ser um artista hoje significa um meio de questionar a natureza da arte. Se 
alguém questiona a natureza da pintura, não pode estar questionando a 
natureza da arte. Se um artista aceita a pintura (ou escultura), está aceitando 
a tradição que a acompanha. Isto se deve ao fato de que a palavra “arte” é 
geral, e a palavra “pintura” é específica. A pintura é um tipo de arte. Se se 
fazem pinturas, já se está a aceitar (e não a questionar) a natureza da arte. 
Assim, está-se aceitando que a natureza da arte é tradição europeia de uma 
dicotomia pintura-escultura. (Kusuth apud ARCHER, 2001, p. 80-81) 
 

                                                  
9 Termo utilizado para designar a utilização de objectos industrializados por Duchamp. O ready-made punha em causa 
noções comuns à arte histórica como estilo ou manufactura do objecto de arte, e em que a ideia surgia primeiro do que 
a sua produção. 

Figura 10 - One and three chairs, 1965 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2d/Kosuth_OneAndThreeChairs.jpg 
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A arte conceptual, por dar prioridade ao conceito de arte em detrimento da obra 

artística propriamente dita, levou ao surgimento de obras mais radicais e peculiares. 

Robert Barry, para quem o nada era a “coisa mais poderosa do mundo”, criou em 1969 

uma obra de arte telepática chamada Telepathic Piece, a qual faz referência em 

catálogo da exposição: “Durante a exposição vou tentar comunicar telepaticamente 

uma obra de arte, a sua natureza, que consiste numa série de pensamentos que não 

são traduzíveis em palavras nem em imagens” (Robert Barry apud OLIVER, p. 16). 

Barry era ainda conhecido por tirar fotografias de gases transparentes libertados no ar, 

ou de fios transparentes pendurados nas árvores, os quais não era possível serem 

observados. Obras deste tipo criavam um dilema interessante: documentar o invisível. 

 Nesta altura, os artistas conceptuais colocavam questões relativamente ao que 

era a arte ou que forma esta deveria tomar. É desta interrogação que surgem novas 

formas de arte: a performance e o happening.  

 

O grupo fluxus foi um movimento artístico internacional do início dos anos 60, 

que revivia, segundo Oliver (2003, p.18) “o espírito louco e desorganizado do 

movimento dada”. O fluxus foi responsável por performances e projectos 

multidisciplinares que cruzavam as artes visuais, a música, a dança e a literatura. 

 
“O fluxus publicou diversos manifestos com a intenção de libertar as pessoas 
das suas inibições e para “purificar o mundo da arte morta e promover a arte 
viva, a anti-arte”. Este repto foi partilhado por outros artistas da performance. 
Para que as pessoas pudessem experimentar intensamente a arte, esta era 
muitas vezes deliberadamente provocadora, libertando-se assim de costumes 
tradicionais. (Oliver, 2003, p.19) 
 

Um dos principais artistas foi o alemão Joseph Beuys (1921-86). Uma das 

performances mais conhecidas levada a cabo por Beuys foi How to explain pinctures 

to a dead hare, de 1965, em que o artista aparece com a cara untada com mel e folhas 

de ouro, caminhando em torno de uma lebre morta, falando-lhe sobre pinturas. Para 

Beuys a política era uma “escultura social” - a arte deveria desempenhar um papel 

activo na sociedade. 

 

 

 

 

Figura 11 - How to explain pinctures to a dead hare, 1965 
http://www.wikipaintings.org/en/joseph-beuys/how-to-explain-pictures-to-a-dead-hare-1965-1 
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Também a dupla Gilbert (1943) & George (1943) - para quem as obras tinham 

como objectivo “mudar as pessoas e não felicitá-las por serem como são” – lutavam 

contra os preconceitos sobre a homossexualidade – eles próprios um casal gay.  

Outro exemplo foi realizado por Yoko Ono e John Lennon, em 1969, aquando 

da sua lua-de-mel, em que o casal levou a cabo uma festa de amor – um happening 

em que pregavam a paz: Hair peace/ Bed peace. 

 

 

 

 

 

O minimalismo, tal como a pop art, foi um dos movimentos que apareceu nos 

anos 60 na contramão da exuberância romântica do expressionismo abstracto. 

Movimento de dicção própria, centrou-se no espaço, na forma e na presença física do 

espectador. As obras eram compostas por formas elementares e geométricas, 

procurando assim recusar qualquer tipo de efeitos expressivos ou decorativos. O 

importante era a realidade física com que ela chegava aos nossos olhos – cuja 

presença era fundamental.  

Neste sentido, as peças minimalistas são objectos materiais, simples, neutros, 

despojadas de emoção, e feitas com auxílio de materiais industriais - vidro, aço, 

acrílico etc.  

Os três mestres do minimalismo são Donald Judd (1928-94), Dan Flavin (1933-96) e 

Carl Andre. Donald Judd, começou por trabalhar a dimensão tridimensional das suas 

telas, utilizando materiais como areia ou madeira, o que enfatizava uma diluição dos 

limites tradicionais entre a pintura e a escultura. Porém, Judd abandonaria o carácter 

representativo, ilusório e simbólico da pintura, e tornar-se-ia mais conhecido pelo seu 

trabalho escultórico - como é exemplo a obra Untitled (Stack), de 1967.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Hair peace/ Bed peace, 1969 
http://beatlescollege.files.wordpress.com/2011/08/bedpeace2.jpg?w=300&h=239 

Figura 13 - Untitled (Stack), 1967 
http://www.moma.org/collection_images/resized/130/w500h420/CRI_158130.jpg 
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Neste tipo de obra é nítido o interesse pela tridimensionalidade da escultura e a 

relação que esta estabelece com o espaço. A simplificação das formas acentuam as 

qualidades físicas e plásticas da obra, desligando-se assim de qualquer intenção de 

imitar ou expressar algo que não fosse a própria realidade física e sensível das 

formas. Este lado “puro” da escultura era ainda mais radical pela quase eliminação do 

contacto directo do artista na produção das esculturas - que muitas vezes eram 

produzidas em fábricas.  

No seguimento do movimento minimalista, surgiu nos finais dos anos 60, um 

movimento designado land art (também conhecido como earth art ou earthwork). O 

sentimento de insatisfação para com a monotonia dos minimalistas, bem como para o 

avanço tecnológico da cultura industrial da altura, fez com que os artistas do 

movimento se virassem para a paisagem natural, local privilegiado para criação de 

obras de arte de cariz naturalista. Por outro lado, era clara a intenção dos artistas da 

land art em criticar o mundo da arte, pois recusavam alimentar os espaços 

institucionais da arte, como as galerias e os museus, ou os coleccionadores. Pelo 

contrário, os artistas reclamavam o espaço real e a consciência geológica do tempo, 

inerentes à verdadeira obra de arte.  

Entre outros, neste movimento, destacam-se os norte-americanos Robert 

Smithson (1938-73) e James Turrel (1941), e os britânicos Richard Long (1945) e 

Andy Goldsworthy (1956).  

Uma das obras mais conhecidas da land art é a intervenção de 1970 do artista 

Smithson, Spiral Jetty. A obra consistia numa espiral de pedras projectadas sobre o 

lado Great Salte, no Utah. A sua forma orgânica era temporal, acabando por 

desaparecer alguns anos mais tarde devido à subida das águas. Tal como acontecia 

com quase todas as obras deste movimento, o espectador só tinha conhecimento da 

obra através da fotografia ou outros suportes.  

 

 

 

 

Foi também por esta altura que o conceito do movimento hiper-realismo surgiu 

nos Estados Unidos, um movimento que também contrariava as direcções do 

minimalismo. Este movimento ficara conhecido pela representação da sociedade e das 

pessoas de forma real e crua. Um dos seus representantes foi o  Chuck Close (1940). 

Chuck utilizava a fotografia como base para as suas pinturas de grande escala. 

Figura 14 - Spiral Jetty, 1970 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Spiral-jetty-from-rozel-point.png 
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Na obra Linda, de 1975-76, vemos a capacidade do pintor no que toca à forma “fiel” 

como, em relação ao modelo, pintou o retrato. Podemos ver que o artista optou por 

pintar partes com maior detalhe, como as rugas da pele, os olhos, boca, nariz, e outras 

com menor detalhe e mais difusas, como a parte inferior do cabelo ou a camisa. Close 

afirmava que pretendia que as suas obras fossem “impessoais e pessoais, grandes e 

intimistas” (Chuck Close apud OLIVER, 2003, p.25).  

Apesar de os críticos colocarem-no dentro do movimento o pintor sempre lutou por 

não ser rotulado:  

“Estou fora de todos esses espectáculos realistas. Evito participar, não por 
estar contra esse tipo de trabalhos, mas sim porque gosto de ser visto como 
um ser individual”. (Chuck Close apud OLIVER, 2003, p.24) 

 

Um dos maiores escultores do designado hiper-realismo foi o americano Duane 

Hanson (1925). As suas esculturas - em poliéster, resina e fibra de vidro – 

representavam pessoas comuns da sociedade americana (com roupas e acessórios 

reais), como é exemplo a obra Young Woman Shooper, de 1974.  

 

 

 

 

 

Porém, as obras eram tão reais que as esculturas tornavam-se pouco apelativas. 

Hanson explicou certa vez: “Para mim, a resignação, o sentimento do vazio, a solidão 

da existência, captam a verdadeira realidade da vida destas pessoas.” (Duane Hanson 

apud OLIVER, p.24).  

 

1.3.2.2. Período 1980-2000 

Nas últimas duas décadas do século XX, suportes como a fotografia, a vídeo-

arte e a arte digital, têm um grande impulso no mundo artístico. A revolução 

Figura 15 - Linda, 1975-76
http://www.mariabuszek.com/ucd/ContemporaryArt/Images/Exam2/CloseLinda.jpeg 

Figura 16 - Young Woman Shooper, 1974 
http://www.saatchigallery.com/aipe/duane_hanson.htm 
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informática deu-se nesta altura, quando a Internet se tornou acessível ao grande 

público. 

No seguimento dos artistas conceptuais dos anos 60 e 70, que utilizavam a 

palavra enquanto componente dos seus estudos acerca da natureza do “significado”, 

aparecem nomes sonantes como Bruce Nauman (1941), Sean Landers (1962) e Peter 

Davies (1970).  

Brunce Nauman talvez seja dos três o artista mais famoso e mais completo, 

visto abranger no seu trabalho a utilização de outros “suportes”, como a performance e 

a vídeo-arte. No entanto, as suas obras mais conhecidas são as esculturas com 

palavras em néon, como é o caso de One Hundred Live and Die, de 1994. Sobre este 

tipo de obra Oliver (2003b) afirma: “As palavras são germinadoras de ideias, dando a 

impressão de resumirem a natureza da existência.” - e mais à frente, acrescenta a 

respeito das frases na obra em:  

“As palavras podem ser frequentemente interpretadas como exercícios de 
associações de palavras. Estes testes são concebidos também para serem 
aplicados á detecção de patologias mentais, ao despertarem os pensamentos 
mais profundos do paciente. Este, por sua vez, tem de responder a uma 
palavra ou imagem, dizendo a primeira coisa que lhe vier à cabeça.” (p.6)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Outra obra deste género é White Anger/Red Danger/ Yelllow Peril/ Black Death, de 

1985. Sobre esta a mesma autora escreve: 

“Aqui, as palavras que formam par com “Red”, “White” e “Black” são 
associações óbvias e inofensivas. Mas quando Nauman comina “Yellow” com 
“Peril” (perigo), está a fazer referência a uma desagradável alcunha dada 
antigamente aos chineses. Nesta escultura, Nauman denuncia e condena o 
racismo mais intrínseco dos indivíduos em geral.” (p.6) 
 

 

 

 

 

 

No entanto, as manifestações artísticas ditas tradicionais – a pintura e a 

escultura –, como veremos, não tinham chegado ao fim dos seus dias. A pintura, por 

Figura 17 - One Hundred Live and Die, 1994 
http://www.thefoxisblack.com/blogimages//bruce-nauman-1.jpg 

Figura 18 - White Anger/Red Danger/ Yelllow Peril/ Black Death, 1985 
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01160/arts-graphics-2005_1160838a.jpg 



23 
 

exemplo, depois de ter perdido algum do seu protagonismo no mundo artístico, 

reaparece com as obras emotivas dos neo-expressionistas e do graffiti.  

Um dos artistas americanos mais significativos do neo-expressionismo dos 

anos 80 foi Julian Schnabel (1951). A sua obra ficou conhecida pelo seu estilo cru e 

rude, influenciado pela penúria da actual civilização. O seu salto para a fama teve 

como plinto as suas pinturas com pratos partidos. Estas obras eram feitas com 

colagens de louças, cobertas com tinta viscosa e espessa.  

O abuso de cores sem brilho parecia ser um eufemismo perfeito para os 
excessos grotescos que abundavam no clima de ganância dos anos 89, 
enquanto os pedaços de cerâmica reflectiam a violência e a agressividade da 
sociedade.” (Oliver (2003b), p. 14).  

 
Sobre a sua obra, Schabel diz querer “…criar alguma coisa que estivesse prestes a 

estoirar e, por outro lado, fazer algo coeso. (…) Queria que a minha vida estivesse 

entranhada no meu trabalho… esmagada na minha pintura, como um carro 

amachucado” (Schnabel apud OLIVER, 2003b, p.14) A obra Humanity Asleep, de 

1982, é um bom exemplo disso. 

 

 

 

 

 

Em relação aos graffiti, as suas raízes assentam no “vandalismo artístico” do 

metropolitano nova-iorquino. Os principais representantes desta manifestação foram 

Jean-Michel Basquiat (1960-88) e Keith Haring (1958-90). 

Os trabalhos de Basquiat começaram por aparecer em paredes, integrando 

normalmente gatafunhos ou símbolos. No entanto afirmava que a sua obra não tinha 

nada a ver com grafitti; “É pintura e sempre o foi”. O seu trabalho explorava a vivência 

“negra”, importada do imaginário africano, porto-riquenho e haitiano, tais como 

fetiches, crucifixos, caveiras e totens. No seu trabalho de 1981, Arroz com pollo, a 

figura da esquerda assemelha-se a um demónio ou a uma boneca vudu com alfinetes 

espetados. 

 

 

 

 

Figura 19 - Humanity Asleep, 1982 
http://www.artline.ro/files/mItems/image/5/humanity_asleep.jpg 

Figura 20 - Arroz com pollo, 1981 
http://media-cache-ec0.pinimg.com/236x/cc/2a/3b/cc2a3ba43dcc1557003d66145aecd41f.jpg 
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No caso de Keith Haring, o seu desenho característico é imediatamente reconhecível, 

com os seus traços pretos e figuras estilizadas. O artista executou muitos murais em 

Nova Iorque, tais como Crack is Wack, de 1987.  

Ambos os artistas morreram tragicamente ainda muito jovens – Haring faleceu 

vítima de SIDA e Basquiat de overdose de heroína.  

 

 

 

 

 

As instalações e as esculturas de grande escala – que tinham ganho 

popularidade nas décadas de 60 e 70 – continuaram a surgir, fazendo reaparecer 

artistas dessa época, empenhados em trazer à luz novos trabalhos. São exemplo os 

artistas pop, Roy Lichenstein, Claes Oldenburg (1929) e Coosje van Bruggen (1942-

2009). A artista francesa Louise Bourgeois (1911-2010) também desenvolveu nesta 

altura grandes peças escultóricas. Os seus trabalhos – sempre de cariz autobiográfico 

– expressam o seu estado psicólogo e as suas ideias feministas, por exemplo, sobre a 

temática da maternidade. A obra Maman, de 1999, é composta por uma estrutura de 

aço e contém ovos brancos de mármore debaixo do seu “corpo”. Escultura de 9 

metros de altura, esta obra é a maior desta série de esculturas, intitulada Spider. “A 

aranha é o símbolo da feminilidade, das ciladas e da criação artística, por causa da 

sua bela (mas mortífera teia.” (Oliver: 2003b; p. 19) 

 

 

 

 

 

Outros artistas desejavam chocar ou provocar o espectador, e começaram a 

experimentar materiais novos e invulgares nas suas criações artísticas. Damien Hirst 

(1965) ficou popular pelas suas vitrinas com animais ou peixes conservados em 

formaldeído. Uma das suas obras mais famosas é The physucal impossibility of death 

Figura 21 - Crack is Wack, 1987 
http://thelifeofsen.com/wp-content/uploads/2013/01/6a00d8341c339953ef0120a4d02c56970b-800wi.jpg 

Figura 22 - Maman, 1999 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/NGC_Maman.JPG 
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in the mind of someone living, de 1991. Sobre este trabalho Oliver (2003b) diz o 

seguinte:  

 

“Os tubarões são a máquina de matar suprema à disposição da natureza, 
mas aqui o espectador pode ver que tudo o que vive morre algum dia. Esta 
peça aborda também a forma como as coisas vivas são expostas em 
museus, onde acabam como objectos inanimados, afastados do seu meio 
natural. Por fim, claro está, é uma experiência fascinante poder observar de 
perto esse tubarão assustador – mais como objecto de beleza do que como 
fonte de medo.” (p.20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - The physucal impossibility of death in the mind of someone living, 1991 
http://www.damienhirst.com/images/hirstimage/DHS76_771_0.jpg 
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2. Contexto escolar 

2.1. A escola 

 
Figura 24 – Área onde se insere a escola. Fonte: Google Maps 

  

 

A EB 2,3 de Paula Vicente fica localizada na Rua Gonçalves Zarco, Restelo, 

Lisboa. É sede do Agrupamento Vertical de escolas de Belém – Restelo, que foi 

constituído no ano lectivo de 2003/2004. Deste agrupamento fazem parte mais cinco 

escolas do 1º ciclo e seis jardins-de-infância.  

Esta instituição escolar alberga aproximadamente 432 alunos provenientes de várias 

zonas de Lisboa, mas maioritariamente das freguesias da Ajuda, S. Francisco Xavier e 

Santa Maria de Belém. A população escolar é bastante heterogénea em termos 

sociais, económicos e culturais, sendo alunos de classe média e média-baixa, urbanos 

e pertencentes a diferentes grupos étnicos com maior incidência na etnia cigana. Essa 

heterogeneidade é em grande parte o factor provocador de alguns problemas de 

indisciplina, de falta de civismo e de conflitos nas relações interpessoais com os 

colegas, e por vezes, na relação destes para com os professores e funcionários 

escolares. A escola recebe ainda alunos com Necessidades Educativas Especiais 

(NEE). O protocolo existente entre a escola e a Liga Portuguesa dos Deficientes 

Motores e o Instituto de Apoio à Criança, possibilita a inserção destes alunos em 

turmas de adaptação escolar. A Unidade de Ensino Estruturado (antigo projecto 

“incluir”) é um bom exemplo: caracterizando-se pela inclusão e integração dos alunos 

com determinado tipo de problemática, como a Trissomia 21 e o Espectro do Autismo, 

com o objectivo de promover as suas competências sociais e de cognição 

A comunidade educativa escolar é ainda constituída por um corpo docente estável, 

constituído por 117 elementos, e um corpo não docente constituído por 43 

funcionários, sendo destes, 9 do pessoal técnico, 2 psicólogas e 32 assistentes 

operacionais. 

 

Figura 25 – logótipo junto à entrada da escola. Fonte: própria 
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2.2. A História e Patrono 

A EB 2,3 de Paula Vicente deu início à sua actividade no 

ano lectivo de 1948/49, simultaneamente com a Escola Francisco 

Arruda, no edifício da Escola Industrial Marquês de Pombal, na rua 

dos Lusíadas, onde actualmente funciona a Escola Secundária 

Fonseca Benevides. Três anos mais tarde a escola transitou para a 

Rua da Junqueira, onde se manteve até à construção do edifico 

actual, o qual foi inaugurado no ano de 1961. No ano lectivo de 

1972/73 passou a ser Escola Preparatória e deixou de ser uma 

escola exclusivamente feminina. A escolha de Paula Vicente – filha 

do segundo casamento do escritor de teatro e crítico social Gil Vicente - para Patrono 

da escola, remota ao tempo em que esta era exclusivamente para raparigas. Paula 

Vicente viveu no século XVI e ao longo da sua vida notabilizou-se pelos seus dotes 

artísticos e de erudição, chegando a ser Moça de Câmara da Infanta D. Maria, filha do 

rei D. Manuel. 

 

2.3. A sala de aula de Educação Visual e seu equipamento 

A sala onde decorrem as aulas de Educação Visual situa-se no 2º piso do 

edifício escolar, correspondente ao 1º andar. É uma sala de planta quadrangular com 

cerca de 120 m2 de área e com um pé-direito de aproximadamente 3 m de altura. 

Apresenta apenas uma porta de entrada situada na parede lateral direita; a iluminação 

da sala faz-se de forma natural pelas nove janelas que ocupam quase a totalidade da 

parede lateral esquerda e pelos três janelões superiores da parede lateral direita, e por 

luz artificial proveniente de 10 candeeiros posicionados em duas filas longitudinais. A 

sala apresenta-se equipada com vinte e seis estiradores de desenho, altos, individuais 

e respectivas cadeiras, posicionados em cinco filas longitudinais. No início da sala está 

situado a secretária do professor, com duas cadeiras e uma mesa de apoio onde se 

encontra o computador. O professor faz uso dum quadro branco onde expõe os 

conteúdos, com canetas e onde pode projectar imagens através dum projector de 

vídeo situado no teto da sala. No fundo da sala existe uma bancada de carpinteiro e 

uma mesa comum de apoio. A parede lateral direita da sala tem um painel que permite 

a exposição de trabalhos. Na parede do fundo da sala existe um pequeno lavatório 

com água corrente. Os arrumos da sala correspondem à totalidade de sete armários 

dos quais três correspondem à arrumação do material dos alunos. Estes últimos são 

de grande porte, com prateleiras e gavetas, situados ao fundo da sala. A sala tem 

como material acessível directo, esquadros, régua, transferidor e compasso, todos 

Figura 26 - Relevo de 
Paula Vicente. Fonte: 

própria 
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adaptados para uso no quadro branco da sala. Todo o restante material ou está na 

posse do próprio professor ou terá que ser requisitado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Caracterização da turma 

A turma do 9º C é constituída por 21 alunos, dentro dos quais, 3 têm NEE, 15 

são do sexo masculino e 6 são do sexo feminino. Apesar do seu número algo 

reduzido, a turma é considerada problemática. Os alunos são pouco empenhados na 

realização dos trabalhos, acabando por as aulas se tornarem pouco produtivas, com 

constantes faltas de materiais e em que os tempos estipulados para cada unidade 

didáctica quase nunca conseguem ser são cumpridos, pois os alunos só trabalham de 

forma mais intensa quando se aproximam os prazos de entrega. Isto compromete, de 

forma muito visível, o desenvolvimento curricular e as competências e conteúdos que 

a turma deveria adquirir nas aulas de Educação Visual. Regra geral, a turma é pouco 

empenhada, tem um fraco rendimento escolar e os resultados são tendencialmente 

pobres. 

A relação com a Educação Visual é feita com algum desdém, pois os alunos não 

consideram que esta seja uma disciplina importante para eles. A turma assume uma 

posição de indiferença, permissividade e mero lazer. Como mostra o Quadro 3 - 

relativo às avaliações no 1º período - as taxas de sucesso e de insucesso são quase 

idênticas. 

Nas aulas são constantes alguns comportamentos reprováveis: entrar na sala de aula 

com barulho e confusão; ouvir música enquanto o professor expõe os conteúdos; 

conviver com os colegas como se estivessem no pátio de recreio; sair da secretária 

para ir falar com colegas e incomodar os alunos que estão a trabalhar; utilizar 

constantemente o telemóvel; falar com o professor, algumas das vezes sem o mínimo 

respeito e educação; brigar e trocar insultos com os colegas; etc. 

Figura 27 - Sala de aula. Fonte: própria 
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Não tendo, como atrás referido, um comportamento exemplar, é um grupo específico 

de alunos que mais contribui para a maior instabilidade na sala de aula.  

 

Quadro 1. Caracterização do contexto pessoal e escolar da turma 9ºC 

 

S
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o 
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N
E

E
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Nº de alunos 6 15 14-19 0 3 6 11 

 

Quadro 2. Caracterização do contexto social e económico dos pais da turma 9ºC 

Média das idades 

Mães 42 

Pais 45 

Profissão dos pais 

Desempregado 3 

Trabalho por conta doutrem 16 

Profissão liberal 2 

 Habilitação literária dos pais 

1º Ciclo 3 

2º Ciclo 6 

3º Ciclo 11 

Secundário 4 

Formação Académica 4 

 

Quadro 3. Avaliação final do 9ºC na disciplina de Educação Visual no 1º período  

Níveis Sucesso

% 

Insucesso

% 1 2 3 4 5 

 

1 

 

9 

 

9 

 

2 

 

0 

 

52% 

 

48% 
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3. Unidade didáctica – Museu, reflexão e práticas de arte 

contemporânea 

A unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea foi 

desenvolvida tendo em conta as competências essenciais recomendadas pelo 

Parlamento Europeu (2006) e a Lei de Bases do Sistema Educativo (2005), e a 

importância que a disciplina de Educação Visual – no que diz respeito ao seu 

programa curricular e às competências que desenvolve - assume na actual e futura 

formação académica e social dos alunos. Por isto, a intervenção lectiva teve como 

base o reconhecimento de que a turma do 9º C é um grupo de alunos com diferentes 

características (psicológicas, comportamentais, cognitivas e capacidades dentro do 

âmbito da disciplina); e que a Escola EB 2+3 de Paula Vicente é uma organização 

educativa de identidade e dinâmicas próprias e que se situa num meio envolvente 

muito próprio. 

Como já referido na parte introdutório do presente relatório a intervenção 

lectiva levada a cabo procurou dar resposta ao conteúdo curricular Reconhecer o 

âmbito da arte contemporânea, o que faz com que a sociedade e arte contemporânea 

sejam as matérias estratégicas para despertar nos alunos um maior interesse pela 

disciplina de Educação Visual e da arte em geral.  

 

3.1. Competências 

Esta unidade didática teve como premissa levar os alunos a adquirirem as 

seguintes principais competências: 

 Compreender as várias dinâmicas do espaço museológico; 
 

 Compreender historicamente a arte moderna e contemporânea; 
 

 Ler e interpretar narrativas possíveis em obras de arte; 
 

 Incentivar a pesquisa individual promovendo o sentido crítico e a autonomia; 
 

 Adquirir e identificar conceitos em obras artísticas; 
 

 Reconhecer diferentes tipos de arte contemporânea; 
 

 Agilizar o pensamento divergente de forma a promover a criatividade; 
 

 Explorar diversos suportes, materiais e respectivas especificidades; 
 

 Desenvolver capacidades de comunicação através do desenho, fotografia, 
vídeo, infografia, instalação, performance, etc.; 

 
 Desenvolver a capacidade de problematizar conceitos, ideias e temas; 
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 Utilizar metodologias de trabalho; 

 
 Desenvolver capacidade de resposta e adaptação a problemas práticos; 

 
 Autorreflexão do trabalho desenvolvido ao longo da unidade de trabalho. 

 

3.2. Planificação 

A carga horária da disciplina de Educação Visual no 9º ano é de um tempo de 

90 minutos (das 10h05 às 11h35 de terça-feira) e de outro de 45 minutos (das 15h15 

às 16h45 de quinta-feira).  

A unidade Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea foi então 

concebida para abranger 14 blocos de aulas, dos quais 7 bloco de 90 minutos e outros 

7 blocos de 45 minutos, num total de 945 minutos, que ocuparam parte do segundo 

período lectivo. A unidade foi dividida em duas unidades de trabalho: Interpretação de 

uma obra de arte contemporânea e Auto-retrato /auto-representação. Estas duas 

unidades didácticas foram planificadas tendo como ponto de partida uma visita ao 

Museu Colecção Berardo, e como fim, uma exposição colectiva intitulada Trabalhos 

contemporâneos: uma exposição da turma do 9ºC, a realizar no final da intervenção 

lectiva, na biblioteca da escola. 

  

Quadro 4.Planificação da unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea 

Unidade Didática: Museu, Reflexão e Práticas de Arte Contemporânea 
7 aulas (90min.) + 7 aulas (45min.) = 14 aulas (945min.): 4 de Fevereiro a 25 de Março de 2014 
 

Objectivo 
geral 

 
Objectivos 
específicos 

 
Conteúdos 

 
Actividades/ 
Estratégias 

 
Recursos 

 

 
Avaliação 

Reconhec
er o 
âmbito da 
arte 
contempo
rânea: 
 
a) 
Compreen
der e 
distinguir 
a arte 
contempo
rânea no 
âmbito da 
expressão 
(tom 
provocativ
o e crítico, 
experiênci
as físicas 

. Compreender as 
várias dinâmicas do 
espaço museológico 
 
. Compreender 
historicamente a Arte 
Moderna e 
Contemporânea 
 
. Ler e interpretar 
narrativas possíveis 
em obras de arte 
 
. Incentivar a pesquisa 
individual promovendo 
o sentido crítico e a 
autonomia 
 
. Adquirir e identificar 
conceitos em obras 
artísticas 

. Arte moderna 
 
. Arte 
contemporânea 
 
. Aspectos 
museológicos 
 
.Estruturas de 
referência: 
dimensão 
formal; 
dimensão 
espacial; 
dimensão 
simbólica; 
dimensão 
material; 
dimensão 
contextual 
 

1. Visita de estudo 
ao Museu Colecção 
Berardo 
 
2. Apresentação 
PowerPoint: Arte 
Contemporânea: 
reflexão sobre visita; 
visionamento e 
análise crítica de 
obras de arte 
moderna e 
contemporâneas; 
exemplo de obras 
contemporâneas que 
interpretam outras 
obras.  
 
 
3. Criação em 
conjunto da imagem 

. computador 

. quadro  

. projector  

. caneta 
 
Apresentações 
PowerPoint: 
a)  Arte  
Contemporânea
;  
 
b) Auto-retrato/ 
Auto-
representação 
 
c) obras 
escolhidas 
 
d) Catálogo 
(estrutura) 
 

Observação 
directa de 
atitude e 
valores:  
. assiduidade 
. organização; 
. empenho;  
. 
responsabilida
de;  
. 
comportament
o;  
. participação 
 
. Domínio da 
técnica 
empregue; 
 
. Criatividade; 
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e 
emocionai
s fortes, 
ausência 
de regras 
pré-
estabeleci
das) 
 
 
b) Aplicar 
conceitos 
de obra de 
arte 
abstracta 
e 
figurativa, 
em 
criações 
plásticas 
bi e/ou 
tridimensi
onais 
(pintura, 
escultura, 
arte 
pública, 
instalação 
e 
sitespecifi
c, arte da 
terra 
(landart), 
performan
ce/arte do 
corpo: 
acção, 
moviment
o e 
presença 
física) 

 
. Reconhecer 
diferentes tipos de arte 
contemporânea  
 
. Agilizar o 
pensamento 
divergente de forma a 
promover a criatividade 
 
. Explorar diversos 
suportes, materiais e 
respectivas 
especificidades 
 
. Desenvolver 
capacidades de 
comunicação através 
do desenho, fotografia, 
vídeo, infografia, 
instalação, 
performance, etc.;  
 
. Desenvolver a 
capacidade de 
problematizar 
conceitos, ideias e 
temas 
 
. Utilizar metodologias 
de trabalho 
 
. Desenvolver 
capacidade de 
resposta e adaptação 
a problemas práticos 
 
. Autorreflexão do 
trabalho desenvolvido 
ao longo da unidade 
de trabalho 

. Visão: 
Percepção 
visual: luz; cor; 
movimento; 
dinâmica; 
expressão 
 
. Auto-retrato/ 
Auto-
representação 
 
. Breve história 
sobre o 
autorretrato / 
autorrepresenta
ção 
 
. Meio ambiente 
 
. Estímulos 
visuais 
 
. Construção/ 
desconstrução 
 
 
. O sujeito e o 
mundo 
 
. A estrutura do 
rosto 
 
 
Elementos da 
linguagem 
visual: 
Linha; 
Mancha 

da exposição 
 
4. Unidade de 
trabalho: 
Interpretação 
pessoal de uma obra 
de arte 
contemporânea;  
 
5. Unidade de 
Trabalho: 
Auto-retrato/ Auto-
representação; 
Apresentação 
PowerPoint sobre a 
temática.  
 
6. Exposição 
Trabalhos 
contemporânea: uma 
exposição da turma 
do 9º B; 
Catálogo. 

 
Materiais:  
. papel 
cavalinho;  
. riscadores;  
. aquosos,  
. recortes,  
. colagem,  
. pasta de papel,  
. tesoura,  
. tela, 
. pincéis,  
. tintas,  
. fita adesiva,  
. fotografia, … 
 
. Ficha técnica 
da obra 
escolhida; 
 
. Imagem da 
obra escolhida; 
 
. Memória 
descritiva da 
obra criada; 
 
. Biografia; 
 
. Trabalhos 
finais. 
 
 

. 
Originalidade; 
 
. Expressão; 
 
. 
Concretização 
total do 
trabalho 
proposto; 
 
. Relação 
entre a ideia 
inicial e o 
produto final. 

 

Quadros 5-12. Planificação pormenorizada da unidade didática por aula e/ou conjunto de aulas 

1ª Aula (90min.): 4 de Fevereiro de 2014 

Objectivos específicos Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Compreender as várias 
dinâmicas do espaço 
museológico 
 
. Compreender historicamente a 
Arte Moderna e Contemporânea 
(alterações conceptuais, formais 
e culturais) 
 
. Ler e interpretar narrativas 
possíveis nas obras de arte da 
colecção 
 
. Adquirir e identificar conceitos 
em obras artísticas 

. Arte Moderna e 

Contemporânea 

(artistas, 

movimentos, 

conceitos, 

sociedades) 

 

. Aspectos 

museológicos  

1. Visita de estudo ao Museu Colecção Berardo 
 
. Preenchimento da ficha relativa à obra: 
Autor; 
Título; 
Técnica; 
Dimensões; 
Movimento; 
Características 
 
. Escolha da obra de arte; 
 
. Captação fotográfica da obra escolhida; 
 
. Discussão em grupo sobre a visita. 

Materiais: 
. caneta, 
. máquina  
. fotográfica, 
. telemóvel,  
. ficha 
relativa à 
obra 
escolhida.   
 
. Folheto 
informativo 
do museu 
relativo à 
informação 
 

Observação directa de 
atitude e valores:  
. assiduidade 
. organização; 
. empenho;  
. responsabilidade;  
. comportamento;  
. participação 
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2ª Aula (45min.): 6 de Fevereiro de 2014 

Objectivos 

específicos 

Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Compreender 
as várias 
dinâmicas do 
espaço 
museológico 
 
. Compreender 
historicamente 
a Arte Moderna 
e 
Contemporânea 
(alterações 
conceptuais, 
formais e 
culturais) 
 
. Ler e 
interpretar 
narrativas 
possíveis nas 
obras de arte da 
colecção 
 
. Adquirir e 
identificar 
conceitos em 
obras artísticas 
 

. Arte Moderna 
e 
Contemporâne
a 
(artistas, 
movimentos, 
conceitos, 
sociedade) 
 
. Aspectos 
museológicos 
 
. Interpretação 
visual 
 
. Construção/ 
desconstrução
.   

1. Apresentação do professor estagiário, dos motivos da sua 
presença e os objectivos a ela inerentes 
 
2. Discussão sobre a visita de estudo 
 
3. Apresentação em PowerPoint: 
Arte contemporânea: síntese; 
visionamento e análise crítica de: a) obras de arte moderna e 
contemporâneas; b) obras contemporâneas que interpretam outras 
obras. 
 
4. Apresentação das unidades de trabalho: 
a) Interpretação de uma obra de arte contemporânea;  
b) Auto-retrato/ Auto-representação; 
+ 
c) Catálogo; 
d) Exposição Trabalhos Contemporâneos: Uma exposição dos 
alunos do 9ºC. 
 
5. Actividade: Criação em conjunto da imagem da futura exposição  
A) Distribuição de três quadrados de papel branco com cerca de 4 
cm2, a fim de cada aluno preencher com as seguintes ideias: 
1) Desenha a primeira letra do teu nome e preenche com a tua cor 
preferida; 
2) Descreve em 3 palavras o que é para ti a Arte; 
3) Descreve em 3 palavras a sociedade actual.  
 
B) À vez, os alunos dirigem-se à frente e partilham com o grupo 
aquilo que pensaram, e colam os três papelinhos no quadro;  
C) Falar sobre a imagem que surge no quadro, a qual foi construída 
por todos, tal como uma imagem que é feita de pequenos pixéis. 

. computador, 

. quadro  

. projector  

. caneta 
 
 
.Apresentação 
PowerPoint: 
a)  Arte  
Contemporâne

a 

 

Materiais:  
. papel 
. riscadores 
 

 

Observação 
directa de atitude 
e valores:  
. assiduidade 
. organização; 
. empenho;  
. responsabilidade; 
. comportamento;  
. participação 
 

 

3ª Aula (90min.) – 4ª Aula (45min.) 11 e 13 de Fevereiro de 2014

Obs.  específicos Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Compreender 
historicamente a Arte 
Moderna e  
 
. Contemporânea 
(alterações 
conceptuais, formais 
e culturais) 
 
. Ler e interpretar 
narrativas possíveis 
nas obras de arte da 
colecção 
 
. Adquirir e identificar 
conceitos em obras 
artísticas 
 
. Fazer a ponte entre 
a obra, o interesse e 
o contexto social e 
cultural do aluno 

. Arte Moderna 

e Contemporânea 

Visão: Percepção 
visual, luz; cor 
movimento 
dinâmica, 
expressão 
 
. Meio ambiente 
. Estímulos visuais 
. Interpretação 
visual 
 
. Construção/ 
desconstrução; 
 
Elementos da 
linguagem Visual: 
 . Linha 
 . Mancha 

1ª Unidade de trabalho: 
Interpretação de uma obra 
de arte contemporânea 
 
1. Discussão individual com 
cada aluno de forma a 
clarificar as primeiras ideias, 
conceitos e possíveis 
materializações 
 
2. Primeiros registos gráficos: 
esboços, estudos 
 
3. Acompanhamento 
individual. 
Método socrático 
 
4. Pesquisa (Internet; livros) 

. computador, 

. quadro branco 

. projector  

. caneta 
 

Materiais: 
Papel cavalinho; riscadores; 
aquosos, recortes, colagem, pasta 
de papel, tesoura, tela, pincéis, 
tintas, fita adesiva, fotografia, … 
 
. Internet 
. Imagem da obra escolhida 
. Ficha técnica 

. Observação directa de 
atitude e valores: 
assiduidade; 
organização; empenho; 
responsabilidade; 
comportamento; 
participação 
 

. Domínio da técnica 
empregue 
 
. Criatividade 
 
. Originalidade 
. Expressão 

 

 

5ª Aula (90min.) – 6ª Aula (45min.): 18 e 20 de Fevereiro

Objectivos 

específicos 

Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Despertar no aluno 
o interesse, a leitura 

. Reflexão - Interpretação – 
produção – criação 

1ª Unidade de trabalho: Interpretação de uma 
obra de arte contemporânea 

. computador, 

. quadro branco 
. Observação 
directa de atitude 
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e a interpretação de 
possíveis narrativas 
na obra escolhida 
 
. Adquirir e 
identificar conceitos 
na obra escolhida 
 
. Desenvolver a 
capacidade de 
problematizar 
conceitos, ideias e 
temas 
 
. Fazer a ponte entre 
a obra e o interesse 
e o contexto social e 
cultural do aluno  
 
. Fortalecer a 
autonomia no aluno 

 
Visão:  
Percepção visual (forma; 
espaço; luz; cor; movimento; 
dinâmica; expressão) 
 
.meio ambiente;  
.estímulos visuais  
 
. Arte Moderna e 
Contemporânea (artistas, 
movimentos, conceitos, 
sociedade) 
 
Elementos da linguagem 
Visual: 
 . Linha 
 . Mancha 
 
. Interpretação visual 
. Construção /desconstrução  
. Oralidade 

 
1. Apresentação em PowerPoint sobre ponto de 
situação: 
a) Um diapositivo por aluno: 
Obra escolhida; 
Nome do Autor; 
Nome do Aluno; 
Hiperligação para o sítio da internet do Museu 
Colecção Berardo, onde se encontra a obra em 
questão. 
b) Intervenção individual em que o aluno 
partilha com a turma a obra escolhida, os 
motivos da escolha, a ideia pessoal para a 
interpretação da obra escolhida e a forma como 
a vai materializar (materiais e suporte); 
c) Discussão das intervenções; 
2. Concretização do esboço e passagem para o 
suporte final; 
3. Acompanhamento individual 
4. Método socrático. 

. projector  

. caneta 
 

Materiais: papel 
cavalinho; 
riscadores; 
aquosos, 
recortes, 
colagem, pasta 
de papel, 
tesoura, tela, 
pincéis, tintas, 
fita adesiva, 
fotografia, … 
 
. Internet; 
. Imagem da 
obra escolhida 
. Ficha técnica . 

Esboços/estudos 

e valores: 
assiduidade; 
organização; 
empenho; 
responsabilidade; 
comportamento; 
participação 
 

. Domínio da 
técnica empregue 
 
. Criatividade 
 
. Originalidade 
 

. Expressão 

 

 

7ª Aula (90min.) – 8ª Aula (45min.) – 9ª Aula (45min.) – 10ª Aula (90min.):  

25 e 27 de Fevereiro e 6 e 11 de Março de 2014 

Objectivos específicos Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Despertar no aluno o 
interesse, a leitura e a 
interpretação de possíveis 
narrativas na obra 
escolhida 
 
. Adquirir e identificar 
conceitos na obra 
escolhida 
 
. Desenvolver a 
capacidade de 
problematizar conceitos, 
ideias e temas 
 
. Fazer a ponte entre a 
obra e o interesse e o 
contexto social e cultural 
do aluno  
 
. Fortalecer a autonomia 

no aluno 

. Produção  

. Criação; 
 
Visão:  
Percepção visual 
(forma; espaço; 
luz; cor; 
movimento; 
dinâmica; 
expressão) 
meio ambiente; 
estímulos visuais;  
Elementos da 
linguagem Visual: 
 . Linha 
 . Mancha 
 
. Construção 
/desconstrução  
 
. Oralidade 

1ª Unidade de trabalho: Interpretação 
de uma obra de arte contemporânea 
 
1. Apresentação em PowerPoint com 
estrutura do catálogo: Capa com a 
imagem da exposição (primeira 
actividade); contra-capa; duas páginas 
por aluno. 
 
Colocação da imagem da exposição no 
quadro para incentivar o trabalho. 
 
 
2. Finalização dos trabalhos; 
 
3. Acompanhamento individual. 
 

Computador; Quadro; 
projector; caneta 

 

Materiais: papel cavalinho; 
riscadores; aquosos, 
recortes, colagem, pasta de 
papel, tesoura, tela, pincéis, 
tintas, fita adesiva, fotografia, 
… 
 
Internet; 
 
Imagem da obra escolhida; 
 
Ficha técnica 

Esboços/estudos 

. Observação 
directa de atitude 
e valores: 
assiduidade; 
organização; 
empenho; 
responsabilidade; 
comportamento; 
participação 
 

. Domínio da 
técnica 
empregue 
. Criatividade 
. Originalidade 
. Expressão 

 

11º Aula (45 min.), 12ª Aula (90 min.) e 13ª Aula (45 min.): 13, 18 e 20 de Março de 2014 

Objectivos 

específicos 

Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

Despertar no 
aluno a reflexão 
sobre o eu, 
como ser 
pensante e 
membro 
integrante da 
escola e 
sociedade 
envolvente; 
 

Fortalecer a 

autonomia no 

aluno 

Auto-retrato/ Auto-
representação 
 
Breve história 
sobre o auto-
retrato / auto-
representação 
 
O sujeito e o 
mundo 
 
A estrutura do 
rosto  
 
.Elementos da 
linguagem Visual: 

2ª Unidade de trabalho: Auto-retrato /auto-
representação  
 
. Apresentação da unidade de trabalho, os 
seus motivos e a sua pertinência; 
 
. Apresentação em PowerPoint: Autorretrato 
/autorrepresentação: 
História; 
Exemplos de obras; 
Exemplos na sociedade. 
 
 
. Acompanhamento individual; 
 
. Finalização do trabalho; 

. Computador; quadro; 
projector; caneta 

 

Materiais: papel cavalinho; 
riscadores; aquosos, recortes, 
colagem, pasta de papel, 
tesoura, tela, pincéis, tintas, 
fita adesiva, fotografia, … 
 
. Internet; 
 
. Imagem da obra escolhida; 
 
. Ficha técnica 

. Esboços/estudos 

Observação directa 
de atitude e valores: 
assiduidade; 
organização; 
empenho; 
responsabilidade; 
comportamento; 
participação 
 

Domínio da técnica 
empregue; 
 
Criatividade; 
Originalidade; 
Expressão 
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 . Linha 
 . Mancha 
 
 

 
. Registo fotográfico dos trabalhos finais das 
duas unidades de trabalho. 

 

14ª Aula (90 min.): 25 de Março de 2014

Objectivos específicos Conteúdos Actividades / estratégias Recursos Avaliação

. Estimular no aluno a participação 
e inter-ajuda na montagem da 
exposição; 
 
. Fazer a ponte entre a escola, o 
contexto do aluno e a arte; 
 
. Levar o aluno a entender que as 
unidades de trabalho realizadas 
têm um valor pessoal, sentimental 
e que tiveram um determinado 
objectivo;  
 
. Conhecer as dinâmicas inerentes 
à curadoria da exposição; 
 
. Fortalecer no aluno o sentimento 
de pertença para com o espaço 
escolar, a turma e o professor; 
 
. Fortalecer a autonomia no aluno. 

. Curadoria; 
 
. Como expor obras 
de arte; 
 
. Catálogo; 
 
. Avaliação do 
trabalho 
 
. Autorreflexão do 
trabalho desenvolvido 
ao longo da unidade 
de trabalho  
. Autoavaliação 
relativa ao trabalho 
realizado e atitudes ao 
longo da unidade 
didática  

1ª Unidade de trabalho: Interpretação 
de uma obra de arte contemporânea 
 
2ª Unidade de trabalho: Auto-retrato 
/auto-representação  
 
1. Finalização dos trabalhos; 
 
2. Montagem da exposição Trabalhos 
contemporâneos: uma exposição da 
turma do 9ºC, na Biblioteca da escola: 
 
a) Obras finais; 
 
b) Catálogos; 
 
c) Registo fotográfico;  
 
d) Fotografia de grupo; 
 

. Máquina 

fotográfica; 

fichas 

técnicas; 

tesoura; UHU 

patafix; 

pioneses; … 

 

. Trabalhos 

finais 

 

. Catálogo 

Observação directa de 
atitude e valores: 
assiduidade; 
organização; 
empenho; 
responsabilidade; 
comportamento; 
participação 

 
Auto e hetero 
avaliação 
 

 

3.3. Estratégias de ensino utilizadas 

Para ser possível definir estratégias de ensino o aluno mestrando acompanhou 

a turma do 9º C desde o início do ano lectivo 2013/14. Durante este tempo foi possível 

conhecer, criar laços afectivos e ver como os alunos trabalhavam nas aulas de 

Educação Visual. Este período anterior à intervenção lectiva foi pois essencial para 

diagnosticar a relação da turma com a disciplina e o professor titular da mesma, e 

assim realizar o desenvolvimento da unidade didática a leccionar de forma coerente e 

com as estratégias pedagógicas apropriadas.   

No diagnóstico foram definidos como principais problemas: a falta de motivação dos 

alunos, o desinteresse pela disciplina de Educação Visual e os valores baixos do 

primeiro período.  

Como os alunos estavam desmotivados devido aos exercícios demasiados rigorosos 

do primeiro período, foi necessário apelar à novidade, através de uma unidade didática 

que fosse atractiva e completamente diferente daquilo a que a turma estava habituada, 

pois só assim seria possível contagia-la de forma positiva e contrariar os aspectos 

menos positivos apontados no diagnóstico. 

A Unidade Didáctica foi desenvolvida segundo duas unidades de trabalho que 

pretendiam convocar a responsabilidade, o interesse e a experiência de cada aluno 

para um projecto individual, onde este assumiria a liberdade de escolha em todo o 
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processo criativo, desde a escolha da obra a interpretar, os materiais, o suporte, a 

biografia, o autorretrato/ autorrepresentação, etc.  

 

3.3.1. As fases da Unidade Didáctica 
 
1º - Contacto com a arte contemporânea (contemplação - fruição - compreensão): 

O conhecimento da arte contemporânea torna-se bastante pertinente quando 

temos à nossa frente uma turma maioritariamente desinteressada. Levar a mesma a 

interessar-se pela disciplina de Educação Visual e pelo mundo da arte em geral, passa 

invariavelmente por mostrar que a arte é uma ferramenta que pensa e age sobre o 

mundo, e neste sentido, ser um importante elemento cultural transformador na vida 

das sociedades, e portanto na vida de cada um dos alunos.  

Toda a arte já foi contemporânea, construída por homens que pensaram e 

questionaram os valores vigentes. Para além do conhecimento da história das 

sociedades, a arte contemporânea herda todas as transformações artísticas ocorridas 

nos tempos precedentes, nas quais se contam, com mais força, os valores da 

comunicação e da expressão.  

Neste sentido, um aluno que queira comunicar e expressar-se por intermédio 

da prática artística deve conhecer aquilo que herdou da história; o mesmo acontece 

quando deseja conhecer uma peça de arte contemporânea, desejo esse 

intrinsecamente ligado ao anterior. 

 
1. Posto isto, a primeira parte da Unidade Didática começa com uma abordagem 

teórica ao tema, de forma a contextualizar a turma com o tema da arte contemporânea 

e a unidade didáctica. O tema é complexo e de difícil compreensão para os jovens, 

pois alberga nele um grande número de transformações que lhes são desconhecidos e 

que quando explicadas necessitam de exemplos reais para não cair num discurso 

incompreensível. Assim, a primeira estratégia será uma visita de estudo ao Museu 

Berardo, situado relativamente perto da escola, de modo a aproximar a turma de um 

dos museus mais representativos da capital lisboeta e puderem e escolher a obra com 

a qual trabalharão na unidade didáctica. A visita é feita à exposição permanente 

dedicada ao período 1900-1960 com o auxílio de uma guia do museu.  

Para a visita é distribuída uma ficha (Anexo I) a cada aluno para preencherem 

segundo a obra escolhida e ainda o catálogo da exposição em questão.  

A decisão de realizar uma visita guiada ao museu é então a de aproximar os alunos do 

ambiente onde vão trabalhar, junto da entidade museológica mais representativa da 

área onde se situa a escola. 
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2. A segunda estratégia a utilizar surge como complemento da primeira. Trata-se de 

uma segunda abordagem teórica com recurso a uma apresentação PowerPoint 

(Anexo II). Esta apresentação é feita para completar os conteúdos da visita de estudo 

(arte moderna principalmente) e especificar aquilo que os alunos iam desenvolver em 

aula.   

Nela dá-se prioridade às questões humanas por trás das transformações ao longo da 

primeira metade do séc. XX, com principal destaque ao sentimento de 

descontentamento com os padrões tradicionais. Ao longo da apresentação “viaja-se” 

pelos vários movimentos artísticos a fim de enfatizar aquilo que cada movimento 

recusa do anterior e aquilo que é manifestado positivamente pelo próprio. Ao chegar 

ao tema da arte contemporânea propriamente dito, salientam-se algumas premissas a 

ela inerentes: a ausência de regras pré-estabelecidas; a expressividade; a crítica e 

provocação e a multiplicidade de temáticas e resultados formais. Por fim, como 

charneira para a primeira unidade de trabalho, dar-se-ão exemplos, uns mais directos 

do que outros, de artistas que trabalharam a partir de obras de artistas mais antigos ou 

outras referências visuais. Nesta parte opta-se por escolher obras famosas como a 

Mona Lisa do Leonardo Da Vinci ou As meninas de Velasquez. 

Pretende-se que a apresentação seja pautada por um discurso simples mas objectivo 

de forma a cativar e apelar à participação dos alunos.  

 
3. Uma terceira actividade é ainda pensada para este primeiro grupo de estratégias. 

Trata-se de uma actividade “quebra-gelo” em que os alunos realizam, por um lado, a 

primeira abordagem ao tema, reflectindo sobre a arte e a sociedade, e por outro, 

constroem em conjunto a imagem da futura exposição colectiva. A cada aluno são 

distribuídos três quadrados de papel em pequeno formato, um para desenhar e pintar 

a primeira letra do nome, e os outros dois para definir em três palavras o que é para 

ele a arte e a sociedade actual, pintado com as cores que atribuem a cada uma delas. 

De seguida, à vez, cada aluno desloca-se à frente da sala e partilha com a turma o 

que escreveu, colando no final os papéis no quadro. Há medida que cada aluno 

partilha com a turma as suas definições, uma mancha de vários papéis de diferentes 

cores vai povoando o quadro. Depois de completada esta primeira fase, o professor 

questiona os alunos sobre o resultado objectivo no quadro. O objectivo é levar os 

alunos a perceber que a mancha de vários quadradinhos enfatizava aquilo que 

acontece com a imagem digital: ela é formada por diversos pontos coloridos (pixéis). 

Assim o aluno entende que a nova imagem que se forma (a imagem da exposição 

colectiva) é o resultado da contribuição de todos os alunos da turma.  
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2º - Processo criativo (reflexão/ interpretação/ criação):  
 
1. A primeira estratégia deste grupo de trabalhos é pedir aos alunos que pesquisem e 

reflictam sobre a obra e o contexto em que a mesma foi desenvolvida, dando 

prioridade ao movimento onde se insere, o conceito utilizado pelo artista e à análise 

das dimensões (espacial, formal, simbólica, material e contextual) observadas na obra. 

De forma a facilitar a troca de informações entre colegas é projectado um PowerPoint 

(Anexo III), dividido por um dispositivo por aluno, com o seu nome, a imagem da obra 

escolhida, o nome do autor e a hiperligação para o sítio da internet do Museu Berado 

onde se encontra as informações da obra escolhida. Cada aluno deve partilhar com a 

turma as informações sobre a obra seleccionada. 

 
2. Durante o processo criativo os alunos contarão com o acompanhamento constante 

do professor. Devido aos aspectos menos positivos diagnosticados por este professor, 

o mesmo terá de fazer acompanhamento individualizado, recorrendo a técnicas de 

incentivo à descoberta, como é exemplo o Método Socrático10.  

 
3. Os alunos terão sempre em seu poder uma impressão em papel da obra escolhida, 

desenvolvendo os seus trabalhos sempre na presença desta referência visual. As 

primeiras ideias serão lançadas numa ou várias folhas de papel A4, sem grandes 

preocupações ao nível da representação objectiva. O principal objectivo é o aluno 

esboçar várias possibilidades, servindo estas como primeira comunicação visual para 

com o professor, possibilitando assim um melhor acompanhamento.  

Após seleccionar uma das ideias, o aluno irá passar do esboço à resolução final. A 

escolha do suporte, materiais e cores é da inteira liberdade e responsabilidade do 

aluno, podendo o professor aconselhá-lo num ou outro aspecto mais específico. Por 

os alunos não estarem habituados a explorar materiais que não os habituais meios 

riscadores, e outros suportes que não a folha de papel cavalinho, tentar-se-á apelar à 

utilização de outras possibilidades. É pois um momento de reflexão pessoal onde o 

aluno tem autonomia e liberdade criativa para desenvolver um trabalho completamente 

autoral, explorando as suas experiências de vida, os seus gostos, etc. 

Durante este processo os alunos são relembrados da exposição que se avizinha, 

sendo incentivados a desenvolver o melhor possível os seus trabalhos. Aqui é 

importante mostrar esboços do catálogo da exposição de forma a explicar o que este 

vai conter.  

                                                  
10 No método socrático o professor dialoga com o aluno conduzindo-o a um processo de reflexão e descoberta. Para 
isso o primeiro faz uso de perguntas simples, quase ingénuas, que têm por objectivo levar este a questionar a sua 
forma de pensar. 
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Quando o trabalho estiver finalizado os alunos iniciam a escrita da memória descritiva, 

explicando a relação com a obra interpretada, as principais ideias, os materiais 

utilizados, etc. No fundo, os alunos executam um processo de reflexão sobre o seus 

processos criativos e conceptuais. 

 
4. No que diz respeito à unidade de trabalho Auto-retrato/ Auto-representação esta 

terá início com uma apresentação em PowerPoint (ANEXO IV). Nesta breve 

apresentação faremos uma breve introdução ao tema, apresentando exemplos de 

artistas que desenvolveram auto-retratos/ auto-representações ao longo do seu 

percurso artístico. Aqui também é importante mostrar diversificação ao nível dos 

aspectos formais, para incentivar os alunos à procura de novas soluções. 

Esta unidade de trabalho também será incluída no catálogo, uma vez que irá servir 

como identificação visual dos alunos, devido à impossibilidade de os fotografar.  

O processo criativo vai acontecer à semelhança da primeira unidade de trabalho: 

liberdade total ao nível dos materiais e da criatividade. 

Para os alunos que se interessem por um resultado mais realista ou académico serão 

dadas as principais referências sobre o cânone da cabeça humana.  

Esta unidade de trabalho termina com a criação da biografia, também a  

Adicionar ao catálogo.  

 
3º - Exposição e catálogo (disseminação):  

1. Quase no final da unidade didáctica, será feita uma exposição com os trabalhos dos 

alunos e a distribuição dos catálogos (ANEXO V). Esta estratégia é bastante 

importante pois fortalece a relação do aluno com a escola, a prática artística e a 

curadoria, ao mesmo tempo que o leva a reflectir sobre a pertinência e os objectivos 

da unidade didáctica.  

Os alunos serão incentivados a participar na montagem da exposição, concluindo 

assim um projecto construído por todos.  

 
4º- Auto-avaliação, avaliação final e avaliação ao professor e à unidade didáctica: 

 

1. Para finalizar a Unidade Didáctica os alunos farão a sua auto-avaliação, 

preenchendo uma ficha para esse efeito (ANEXO VI), de acordo com as decisões que 

tomaram ao longo de todo o processo. 

 
2. Será feita uma avaliação qualitativa e sumativa a três critérios: atitudes (30%), 

processo (30%) e trabalho final (40%). Cada aluno atribuirá a cada critério a cotação 
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de 1 a 5, obtendo assim a sua média final. Apesar do departamento de expressões 

atribuir 30% às atitudes, 30% ao processo e 40% ao trabalho final. 

 
3. De forma ao professor estagiário receber um feedback dos alunos sobre o seu 

trabalho na disciplina, também será distribuída uma ficha para esse efeito (ANEXO 

VII).  

 

 

3.3.2. Meios didácticos  

Em resumo, para esta unidade didática foram necessários os seguintes 

recursos didáticos: 

 
Materiais: computador; projetor; máquina ou telemóvel para o registo fotográfico; 

imagem impressa da obra escolhida; folhas em branco; riscadores; diversos materiais 

conforme o projeto pessoal de cada aluno; apresentações em PowerPoint (ANEXOS 

2,3 e 4); ficha com informação sobre obra (ANEXO 1); folha de papel cavalinho A4 

para memória descritiva; folha de papel cavalinho A4 para biografia; catálogo da 

exposição (ANEXO V); ficha de auto-avaliação (ANEXO VI); ficha de avaliação ao 

professor e à unidade didáctica (ANEXO VII). 

 
Humanos: Professor cooperante; guia do Museu Berardo; Directora de turma; 

funcionária responsável pela gestão da Biblioteca. 

 
Espaços: Sala de aula; Museu Berardo; Biblioteca da escola sala de professores; 

conselho científico. 

 

3.4. Descrição sumária das aulas 

Por uma questão de comunidade, decidiu-se transcrever a descrição das aulas na sua 

integralidade, assumindo o seu carácter original de diário. 

 
1ª Aula (90 min.): 4 de Fevereiro de 2014 

A unidade didáctica começou com uma visita de estudo ao Museu Colecção Berardo. 

A visita ocupou a totalidade dos blocos de 90 minutos de Educação Visual e 45 

minutos de Português. Para a visita também foi convocada a Directora de Turma, de 

forma a garantir um maior sucesso na deslocação e na visita. 

 A turma reuniu-se junto à portaria da escola de modo a contabilizar o número de 

alunos e as respectivas autorizações dos pais. A partida que estava programada para 

as 10h05, teve um atraso de cerca de 12 minutos devido ao atraso de um grupo de 
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alunos. Devido à proximidade do museu, a deslocação fez-se a pé, sendo os 

professores repartidos ao longo do grupo. À chegada ao Museu Colecção Berardo foi 

distribuída a cada aluno a ficha a preencher com as informações da obra escolhida 

(ANEXO I) - a distribuição foi feita por dois alunos de forma a rentabilizar ao máximo o 

tempo disponível. Fomos recebidos pela guia que nos iria acompanhar ao longo da 

exposição. Após uma breve apresentação sobre algumas regras relacionadas com o 

museu, a guia sugeriu que o grupo estivesse coeso ao longo da exposição, de modo a 

que a explicação inerente à exposição fosse bem-sucedida e não interferisse com os 

outros visitantes.  

Por falta de tempo, a visita cingiu-se à exposição permanente dedicada ao período 

1900-1960. Ao longo da exposição a guia falou sobre os movimentos e protagonistas 

mais significativos do século XX. O cubismo de Picasso e o ready-made de Duchamp 

foram as primeiras questões levantadas. Depois disso a guia falou sobre a sucessão 

de vanguardas da Arte Moderna e de que forma cada uma delas se posicionava em 

relação ao conceito da obra de arte, da sua respectiva natureza e função.  

Ao longo da exposição a guia confrontou a turma com várias questões relacionadas 

com as obras que íamos observando, tendo havido a participação de alguns alunos. 

Os mesmos ficaram particularmente interessados na fase final da exposição, dedicada 

aos movimentos neodadaísmo, nouveau réalisme e a pop art, devido a uma maior 

proximidade com as questões formais e imagéticas destes movimentos.  

A visita terminou com a criação dum mapa de conceitos relativo aos assuntos 

abordados ao longo da exposição. Por falta de tempo este não foi concluído.  

Antes de terminar a visita, o professor – com a ajuda de dois alunos – distribuiu pela 

turma o folheto da exposição visitada, para que, em casa, estes pudessem aprofundar 

os seus conhecimentos e ao mesmo tempo, caso ainda não o tivessem feito, escolher 

a obra que iriam interpretar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a chegada à escola, o professor estagiário fez um balanço da visita, salientando 

aquilo que seria necessário trazer para a próxima aula: a imagem da obra escolhida, a 

Figura 28 - Visita guiada à exposição. Fonte: própria Figura 29 - Visita guiada à exposição. Fonte: própria 
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ficha devidamente preenchida e uma breve pesquisa sobre o autor e outros aspectos 

importantes para o aluno.  

Observações: A turma portou-se regularmente bem. Apenas alguns grupos de alunos 

tiveram um comportamento menos próprio, sendo necessário repreendas pelos três 

professores.   

 

2ª Aula (45min.): 6 de Fevereiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor estagiário deslocou-se à Sala 17 de forma a preparar a aula e garantir que 

esta teria início à hora certa, 15h15. Após verificar o estado e limpeza do material 

escolar, preparou a apresentação em PowerPoint, distribuindo três folhas para a 

primeira atividade. No quadro escreveu “Professor estagiário Elias Nunes” e “2ª Aula – 

Arte Contemporânea”. A preparação foi documentada com recurso à fotografia. Esta 

estratégia seria utilizada ao logo da intervenção lectiva.   

Após o toque de entrada e o início da aula, o aluno João Santos ficou responsável 

pela distribuição das capas. À medida que os alunos se sentavam perguntavam para 

que serviam os três papéis brancos. A aula começou com um atraso de 7 minutos 

devido à agitação de alguns alunos. Alguns alunos protestaram junto dos colegas para 

que estes ficassem quietos a fim do professor estagiário começar a aula.  

O professor estagiário voltou a apresentar-se à turma, relembrando como se chamava, 

a sua idade e o seu percurso académico até ao Mestrado em Ensino de Artes Visuais 

– onde destacou a importância do seu estágio e fez referência à sua colega de 

mestrado Sara Rocha, que fora professora da turma no ano lectivo anterior. Fez-se 

igualmente uma introdução à Unidade Didática, explicando aos alunos o que se iria 

fazer nas próximas aulas.  

De seguida procurou-se reflectir sobre a visita guiada e abriu-se um breve espaço para 

cada aluno manifestar a sua opinião. Neste momento a turma ficou completa com a 

chegada de dois alunos que se atrasaram cerca 15 minutos.  

Por tratar-se de um bloco de 45 minutos a apresentação em PowerPoint foi pensada 

de forma a ocupar cerca de 20 minutos. Fez-se uma breve recapitulação das principais 

Figura 30 - Projecção de PowerPoint. Fonte: própria 
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ideias da arte moderna que foram abordadas durante a visita, à qual foi acrescentada 

informação sobre arte contemporânea de forma a completar o entendimento da 

unidade didáctica. Durante a apresentação alguns alunos colocaram questões, 

mostrando interesse sobre aquilo que se apresentava. Foram dados alguns exemplos 

de obras que utilizavam diversos materiais e suportes para expressar as suas ideias. 

Esta foi uma estratégia importante para fazer a ponte para a primeira unidade de 

trabalho. A apresentação terminou com exemplos de artistas contemporâneos que 

utilizavam a interpretação/ apropriação de obras de arte antigas.  

Nos restantes 10 minutos foi feita a actividade relacionada com as três folhas de papel 

(a criação da imagem da exposição). 

No final foi pedido aos alunos para trazerem a imagem da obra escolhida e a ficha 

preenchida.  

 

Aula nº3 (90min), 11 de Fevereiro 

O mestrando foi obrigado a fazer uma chamada de atenção para a impossibilidade de 

trabalharmos em conjunto caso as imagens não existissem, pois apenas uma aluna 

trouxera a imagem da obra que iria interpretar Pediu-se então aos alunos que na 

próxima aula as trouxessem. 

 Alguns escolheram uma das imagens que tinham captado com o telemóvel, no 

entanto salientou-se a necessidade de trazer a imagem em suporte papel. Os outros 

que não trouxeram a imagem foram para a biblioteca procurar no sítio online do Museu 

Colecção Berardo. 

A aula foi marcada pelas expulsões de dois aluno, devido aos seus comportamentos 

desadequados e à falta de respeito para com a restante turma, mas principalmente 

para com os dois professores, que ao longo da aula foram dando sucessivas 

repreendas aos alunos.  

Após estas expulsões o ambiente dentro da sala de aula melhorou e alguns alunos 

começaram a lançar as primeiras ideias no papel.  

 

Aula nº4 (45min), 13 de Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Aluno a esboçar as primeiras ideias. 
Fonte: própria 

Figura 31 - Aluno a esboçar as primeiras ideias. 
Fonte: própria 



44 
 

Em grosso modo, esta aula foi uma continuação da aula anterior. Alguns alunos ainda 

não trouxeram as imagens e foram para a biblioteca procurar a imagem escolhida. De 

modo a facilitar a pesquisa, o mestrando projectou o sítio de internet do Museu 

Berardo, onde estava o inventário da colecção visitada. Muito poucos alunos 

conseguiram ter a obra e a ficha com a informação preenchida. Contudo, ainda que 

incompleta essa primeira parte, os alunos continuaram a esboçar as suas primeiras 

ideias. Tiveram muita dificuldade em ter ideias, por isso foi feito um acompanhamento 

individual, de forma a discuti-las, assim como pensavam materializá-las. Nesta breve 

abordagem o mestrando fez uso do Método Socrático de forma a desbloquear os 

alunos mais desmotivados.  

 

Aula nº5 (90 minuto), 18 de Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula começou com uma apresentação em PowerPoint (Anexo III). Ao longo da 

apresentação cada aluno partilhou com o grupo qual era a ideia para a primeira 

unidade de trabalho, salientando as primeiras ideias, os conceitos e a forma como 

pensava materializá-la. Quatro alunos ainda tinham o seu dispositivo vazio por não 

terem comparecido na aula anterior ou não terem a imagem. Para o trabalho, um dos 

alunos escolheu a imagem a partir da internet do telemóvel ainda dentro da sala de 

aula. A dois alunos deu-se a possibilidade de escolher uma obra dentro do leque de 

sugestões que o professor mestrando levara para a sala de aula.  

Alguns alunos passaram o esboço para o suporte final e começaram a trabalhar com 

uma maior entrega. O professor mestrando dirigiu-se aos alunos que estavam um 

pouco mais atrasados de forma a incentivá-los. Uma das alunas não quis participar, o 

que destabilizou alguns alunos. 

 

 

 

 

Figura 33 -  Aluno a passar do esboço para a obra 
final. Fonte: própria 

Figura 34 - Aluno a esboçar as primeiras ideias. 
Fonte: própria 
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Aula nº 6 (45 minutos), 20 de fevereiro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta aula prosseguiram os trabalhos. A Catarina não foi à aula e o Ivan começou a 

trabalhar mais pois não tinha a sua influência. Ele mostra ter boas capacidades no 

desenho mas falta-lhe auto-estima e ritmo de trabalho. Nesta aula trabalhou tanto 

como outro aluno.  

 

7ª Aula (90 minutos) – 25 de fevereiro de 2014 

Devido à pouca dedicação de alguns alunos, os primeiros 20 minutos de aula foram 

centrados ao incentivo dos mesmos para os pressupostos desta intervenção lectiva – 

sempre referida, mas com mais ênfase: a exposição final que iríamos construir com as 

obras finais. O professor mestrando trouxera a colagem da actividade realizada na 

segunda aula. Esta imagem final apresentou-se como a imagem da exposição 

colectiva. A sua construção deveria ter sido feita em sala de aula, mas como os alunos 

atrasaram-se, o próprio professor completou fora do horário da aula. Falou-se sobre a 

imagem e sobre a sua importância, salientando que era uma imagem conjunta em que 

cada aluno colaborou. Neste processo a colagem esteve exposta num dos quadros da 

sala e num outro quadro projectou-se o esboço do catálogo. Mostrou-se com mais 

detalhe como se iria construir o catálogo e o que iria conter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esta intervenção os alunos retomaram os trabalhos e o mestrando acompanhou 

individualmente cada projecto. 

Figura 35 – Estudo de cor de aluno. Fonte: Própria Figura 36 - Aluno a desenvolver a peça final. 
Fonte: própria 

Figura 37 – Imagem da exposição. Fonte: própria 



46 
 

A aula ficou marcada pela presença da aluna faltosa, que ajudou os seus colegas com 

os seus projectos e que decidiu mais tarde escolher a obra para interpretar. 

 

8ª Aula (45 minutos) - 27 de Fevereiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos continuaram os trabalhos e alguns já se encontram em fase bem 

avançados. Dois alunos continuam um pouco atrasados, foi por isso necessário dar 

um apoio suplementar. 

Um aluno decidiu não voltar a trazer o trabalho que tinha dito querer fazer em casa: o 

registo fotográfico da sua experiência com a placa de acrílico e a luz solar. O Gonçalo 

trouxe a escultura de barro já finalizada de casa e pintou na sua totalidade. Este é dos 

alunos que mais trabalha e que mais gosto mostra pelo que está a desenvolver. Os 

seus colegas deram-lhe os parabéns.   

 

9ª Aula (45 minutos) – 6 de Março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje os alunos chegaram à hora do início da aula, houve inclusive três alunas que 

quiseram entrar na sala quando o professor mestrando ainda preparava o seu início. 

Os alunos continuaram o desenvolvimento da obra final. Alguns com os trabalhos mais 

atrasados foi feito acompanhamento mais prolongado de forma a reforçar o seu 

avanço. O Fifito, a Eunice, o João e a Catarina terminaram a interpretação da obra 

Figura 38 – Escultura de aluno em fase de pintura. 
Fonte: própria 

Figura 39 – Aluna a colar os últimos recortes da 
obra final. Fonte: própria 

Figura 40 – Aluno prestes a terminar a sua obra 
final. Fonte: própria 

Figura 41 – Esboço e a obra final por terminar. 
Fonte: própria 
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escolhida. A estes alunos foi sugerido o início da segunda unidade de trabalho: Auto-

retrato/ auto-representação. Dos dois alunos que se tinham comprometido em trazer o 

trabalho mais desenvolvido, de casa, apenas um o fez, o Miguel, que trouxe a 

documentação das experiências feitas em casa, com as sombras projectadas no seu 

quarto a partir do padrão da obra escolhida (Buren) em suporte acrílico. O Leandro 

que tinha ficado de trazer a sua escultura disse mais uma vez que não conseguiu 

porque tinha-lhe corrido mal, mas que na próxima aula a traria. O Gonçalo, que na 

última aula tinha dado um grande avanço no seu projecto, não trouxe o material para o 

finalizar. A estes três alunos que diziam não ter nada para fazer, também foi sugerido 

o início da segunda unidade de trabalho. Foi feita uma breve apresentação com 

recurso a um PowerPoint com a temática do Auto-retrato e Auto-representação 

(ANEXO IV).  

 Os restantes alunos continuaram a conclusão da primeira unidade de trabalho. 

 

10ª Aula (90 minutos) – 11 de Março  

Nesta aula os alunos continuaram a finalização dos trabalhos. A maioria já está 

praticamente a conclui-los, salvo poucas excepções. O professor estagiário deslocou-

se à biblioteca a fim de ver o trabalho em formato digital do Mário e do Miguel. O Mário 

mais uma vez arranjou uma desculpa e disse que afinal se tinha esquecido de pôr o 

trabalho nos documentos. No caso do Miguel, foi enviado o seu trabalho para o e-mail 

do professor estagiário, afim de ser impresso em papel. 

O João Santos, o João Seichas, o Bernardo, a Eunice e a Ana finalizaram a 

interpretação da obra escolhida. Os mesmos iniciaram a segunda unidade de trabalho 

(depois devidamente elucidados com a apresentação PowerPoint já referida na aula 

anterior), com o constante acompanhamento do professor.  

 

11ª (45 minutos) – 13 de Março 

Hoje a aula iniciou-se mais tarde porque a sala tinha sido ocupada com uma palestra. 

Como os professores não tinham sido avisados, a tarefa de retirar as capas e os 

trabalhos dos alunos para outra sala disponível demorou algum tempo. 

Após este pequeno incidente o professor mestrando avisou os alunos que a unidade 

didáctica estava quase no fim. Reforçou a ideia de que estes deveriam ter tudo pronto 

até ao final da próxima semana. 

O Mário que tinha ficado de fazer a obra em formato digital, disse que afinal iria fazer 

em formato papel; mostrou por isso o que já tinha feito há algumas aulas atrás. 

O Afonso Meira, o Afonso Pereira, o João Seichas, a Luana e o Francisco começaram 

a segunda unidade de trabalho. 
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A Ana decidiu não trabalhar nesta aula. O Leandro e o Miguel também trabalharam 

pouco. 

O Fifito terminou a segunda unidade de trabalho, restando apenas escrever a memória 

descritiva que acompanha a imagem da obra no catálogo. 

 

12ª (90 minutos) – 18 de Março 

A aula começou com um aviso do professor mestrando aos alunos, de que as duas 

unidades de trabalho terminavam na aula de quinta-feira. Foi relembrado aos alunos 

que no catálogo ia constar a interpretação da obra escolhida, a memória descritiva da 

mesma, o auto-retrato/ auto-representação e uma breve biografia. 

O Afonso Meira, Afonso Pereira, João Seichas, João Santos terminaram a segunda 

unidade de trabalho e escreveram a memória descritiva da primeira unidade de 

trabalho. O Afonso Pereira e o João Santos mostraram alguma dificuldade em realizar 

o texto em questão, principalmente o segundo, argumentando que não sabia o que 

escrever. Este aluno mostrou bastante insegurança nesta actividade, perguntando 

sempre ao professor se estava a fazer bem ou não. Há no aluno uma tendência para 

querer “agradar” o professor, não tendo iniciativa própria para um pensamento crítico. 

A este aluno foi necessário um maior acompanhamento e o uso do método socrático 

para o “desbloquear”.  

 

13ª Aula (45 minuto) – 20 de Março 

A aula cingiu-se à finalização dos trabalhos, a escrita da biografia e da memória 

descritiva – tudo informações que foram recolhidas no final da aula para a feitura do 

catálogo da exposição.  

Foram ainda discutidos os critérios de avaliação a realizar na próxima aula.  

O Gonçalo, a Yara e o João Martinheira não entregaram a biografia e a memória 

descritiva. O Gonçalo disse que enviará por e-mail. O Miguel e a Yara não realizaram 

o auto-retrato/ auto-representação.  

 

14ª Aula (90 minuto) – 25 de Março 

Esta foi a última aula da intervenção lectiva. Foi feita uma conversa sobre o balanço 

final do que tinha corrido bem e o que tinha corrido menos bem. 

O professor mestrando agradeceu a oportunidade dada pelos alunos e salientou a 

importância do trabalho desenvolvido com a turma para as suas formações e para a 

conclusão do mestrado do professor estagiário. Foi feita a auto-avaliação (Quadro 11 

e ANEXO VI) e a avaliação ao desempenho do professor e Unidade Didática (Quadro 

12 e ANEXO VII). Durante este processo foram postas a circular duas cópias a cores 
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do catálogo da exposição. Ainda antes da deslocação para a biblioteca e fez-se a 

avaliação final dos alunos relativo à unidade didáctica (Quadro 11).  

A montagem da exposição foi algo caótica mas bem-sucedida. Alguns alunos 

participaram na montagem mas a maioria ficou noutra área da biblioteca. Para este 

processo o mestrando e o professor cooperante tiveram o apoio da responsável da 

biblioteca. Após a montagem estar concluída foi feito um registo fotográfico e a 

distribuição dos catálogos aos alunos, à responsável da biblioteca e ao concelho 

científico da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Avaliação 

De forma geral, a Unidade Didáctica Museu, reflexão e práticas de arte 

contemporânea teve um balanço positivo. Como mostra o Quadro 11, houve melhorias 

do 1º período para o 2º período, baixando para mais de metade o nº de alunos com 

nível 2, para ser o nível 3 a cotação predominante. 

Em termos da avaliação da Unidade Didática propriamente dita salientam-se os 

seguintes pontos: apenas três alunos tiveram nível 2 (aqui tratou-se de alunos com 

comportamento menos correcto e trabalho pouco satisfatório ou incompleto); a maioria 

dos alunos completou as duas unidades de trabalhos com resultados satisfatórios, 

atingindo desta forma o nível 3 (aqui destaca-se uma aluna que nunca tinha 

Figura 42 – Montagem da exposição final. Fonte: 
Própria 

Figura 43 – Vista da exposição final. Fonte: 
Própria 

Figura 44 – Vista da exposição final. Fonte: 
Própria 

Figura 45 – catálogos da exposição. Fonte: 
Própria 
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trabalhado para a disciplina e que acabou por se interessar e obter bons resultados); 6 

alunos que habitualmente tinham um aproveitamento razoável surpreenderam nas 

duas unidades de trabalho atingindo assim o nível 4 (deste grupo encontra-se um 

aluno que trabalhou muito bem na primeira unidade de trabalho, mas que depois não 

entregou a segunda unidade de trabalho a tempo de incluir no catálogo, não atingindo 

por isso o último nível); um aluno obteve nível 5 pelo seu comportamento 

irrepreensível, pela sua grande entrega ao trabalho, não descorando nenhuma das 

unidades de trabalhos e executando vários esboços/ estudos que originaram trabalhos 

bastante satisfatórios. 

 

 

Quadro 13 – Avaliação ao desempenho do professor e à unidade didáctica 

Classificação Unidade didáctica Desempenho do professor 

Nível 10 5 10 

Nível 9 4 4 

Nível 8 6 3 

Nível 7 3 1 

Nível 6 
(…) 

1 - 

Sem valor atribuído - 2 

 

Quadro 14 - Avaliação final dos alunos na unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte 

contemporânea 

Avaliação final da unidade didáctica Museu, reflexão e práticas de arte contemporânea 

 Autoavaliação Unidade didáctica 2º Período (1º Período) 

Nível 1 0 0 0 1 

Nível 2 1 3 4 9 

Nível 3 15 10 14 9 

Nível 4 4 6 3 2 

Nível 5 0 1 0 0 

Média final 3 4 3 3 
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Considerações finais  

No que diz respeito aos dados recolhidos para o enquadramento curricular e 

didáctico, estes assumiram grande importância na forma como se planificou e realizou 

a unidade didáctica. Dentro destes dados salientam-se as seguintes ideias: 

No capítulo 1.1. Professor, currículo e avaliação, pôde-se concluir que a prática 

docente implica a gestão de várias dinâmicas ao nível do currículo, do 

desenvolvimento curricular e da avaliação, a aplicar num determinado grupo de 

alunos. Quer isto dizer, que o professor, ainda que se veja obrigado a cumprir 

determinadas indicações institucionais, ele desenvolve uma prática diferenciada, 

adequada e flexível, juntando os objectivos e competências traçado pelo currículo 

oficial ao contexto social e pessoal dos alunos. Foi por isso essencial fazer um 

diagnóstico prévio para averiguar as necessidades dos alunos. A partir destas, criou-

se uma unidade curricular plural, com duas unidades de trabalho que se 

complementaram entre si, dentro do contexto da arte contemporânea e das 

necessidades e contexto dos alunos. Elucidativo disso, foi ter-se proporcionado a 

leitura da obra de arte (dimensões e lado interpretativo), ao mesmo tempo que se 

possibilitou a interpretação criativa e expressiva, com materiais e tema da inteira 

responsabilidade do aluno.   

No respeitante ao capítulo 1.2. A educação artística, esta trouxe à luz a 

necessidade e importância da criação e apreciação de imagens para o 

desenvolvimento de processos imaginativos e criativos. Numa turma maioritariamente 

desmotivada, esta dualidade foi uma constante, quer na primeira unidade de trabalho, 

onde os alunos interpretaram obras observadas na visita de estudo ao Museu da 

colecção Berardo, quer por exemplo, pelas duas exposições teóricas com referências 

visuais e discussão em grupo;  

Ainda neste capítulo foram referidas as estruturas de referência inerentes à 

observação de obras de arte (dimensão espacial, formal, simbólica, material e 

contextual), as quais, como já referido, foram utilizadas como primeira estratégia do 

processo criativo; Outras questões relativas a este capítulo foram usadas, dentro do 

currículo oculto, para motivar os alunos, introduzir as unidades de trabalho, 

contextualizar, etc.  

Por fim, no capítulo 1.3. Arte contemporânea e hibridismo (síntese), como o 

nome indica, foi feita uma síntese das principais ideias da arte contemporânea. Os 

conteúdos que albergou, foi o “grosso” teórico para a planificação e execução da 

unidade didáctica, quer em termos da exposição de conteúdos nas apresentações em 

PowerPoint, quer no acompanhamento dos trabalhos em sala de aula.  
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Em relação ao trabalho realizado em sala de aula, o professor mestrando 

sentiu alguma dificuldade em iniciar a unidade didáctica, pois os alunos tinham pouco 

conhecimento ou contacto prévio com o tema. Além disso, vinham de um período 

marcado pela forte dependência em relação ao professor da disciplina, o que aliado à 

liberdade inerente à unidade didáctica, fez com que alguns deles se deparassem com 

algumas dificuldades. A somar a este facto, aconteceram, ainda, alguns momentos de 

indisciplina e de fraco rendimento.  

 No entanto, os alunos responderam afirmativamente às duas unidades de 

trabalho, tendo os trabalhos finais atingido uma qualidade bastante satisfatória. Em 

termos formais existiu experimentação ao nível dos materiais pouco convencionais, o 

que resultou em alunos motivados e obras marcadas por um cunho muito pessoal e 

alternativo.  

Segundo a avaliação feita à unidade didáctica, todos os alunos gostaram e 

acharam-na útil, classificando-a com boa pontuação. Nela, destacaram, entre outros 

aspectos, a importância que assumiu a aquisição de conhecimentos sobre arte 

contemporânea e leitura de obras de arte.   

No que respeita à avaliação feita ao professor mestrando, este também obteve 

boa classificação. Em termos gerais, acharam-no empenhado e útil, destacando a 

persistência com que fez o acompanhamento dos trabalhos para a obtenção de bons 

resultados.  

 Entre os aspectos a melhorar, salienta-se a gestão do tempo, em função do 

comportamento dos alunos e o seu rendimento. Pela dificuldade que seria de esperar 

em relação ao tema, possivelmente poder-se-iam ter facultado mais blocos de aula de 

forma a potenciar uma maior qualidade na obtenção dos conteúdos e acabamento dos 

trabalhos de turma.  

 Em suma, tirando alguns percalços, natural numa primeira experiência como 

professor, a unidade didáctica chegou ao fim com sucesso, pois atingiu os objectivos a 

que se tinha comprometido; os conteúdos teóricos foram assimilados e postos em 

prática; os resultados formais e conceptuais foram bastante satisfatórios; atingiu a 

esfera pessoal dos alunos, onde foi predominante a questão do “Eu”, importante em 

alunos que estão ainda a construir os pilares da sua identidade; a relação professor-

aluno foi produtiva e gratificante; o feedback dos alunos foi bastante positivo; e por fim, 

os alunos realizaram a parte final da unidade didáctica, da mesma forma como 

começaram, numa exposição, agora, deles próprios.  
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Anexos 

Anexo I – Ficha técnica para obra observada 
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Anexo II – PowerPoint sobre arte contemporânea   
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Anexo III – PowerPoint com obras escolhidas 
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Anexo IV – PowerPoint sobre autoretrato/ autorrepresentação 
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Anexo V - Catálogo da exposição  
 
 
 
 

 



72 
 

 
 



73 
 

 

 
 



74 
 

 
 



75 
 

 

 

 
 



76 
 

 

 

 
 



77 
 

 

 

 
 



78 
 

 

 

 
 



79 
 

Anexo VI – Ficha de auto-avaliação de aluno  
 
 

 

Ficha de autoavaliação 
 

Nome:                                                                                                      Nº :       Ano:         
Turma: 

 
 

 
Nota   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sempre Algumas 
vezes 

Raramente 

Fui assíduo e pontual?    
Fui organizado nos materiais e no 
trabalho? 

   

Fui atento durante as orientações 
dadas pelo professor? 

   

Fui capaz de solucionar, as 
minhas dúvidas, antes de solicitar 
o apoio do professor? 

   

Empenhei-me ativamente no 
trabalho?  

   

Fui capaz de ajudar os colegas 
que tinham mais dificuldades? 

   

Fui correto com os colegas e 
professor? 

   

Fui capaz de procurar nos 
materiais de pesquisa, toda a 
informação necessária à resolução 
do meu trabalho? 

   

Fui capaz de realizar com 
autonomia todas as tarefas? 

   

Executei com rigor os meus 
trabalhos? 

   

Fui responsável?    
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Anexo VII – Avaliação do professor e da Unidade Didáctica 
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