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Resumo 

 
O tema escolhido para a apresentação desta dissertação, experimenta arte.pt – Proposta 

Didáctica de Educação Estética e Artística para Crianças, tem como objectivo principal a criação 

de uma exposição interactiva de educação estética e artística através da relação da escola com os 

museus.  

Inicialmente pretende-se enquadrar a proposta da exposição nas teorias da educação e 

desenvolvimento infantil considerando as características do sistema educativo formal e não formal 

português. Serão explorados os conceitos relacionados com a aprendizagem mediada e experiência 

estética e artística que fundamentam o tipo de projecto escolhido.  

Depois de encontrados os fundamentos teóricos que balizam a concepção desta proposta, 

são apresentadas as características específicas para o desenvolvimento de um espaço interactivo de 

aprendizagem mediada e a sua relação com a escola. 

Finalmente, na experimenta arte.pt apresentar-se-á a proposta didáctica através da 

descrição do contexto de desenvolvimento do projecto, guião e maqueta da exposição. 

 

Palavras-chave:  Hands-on / Interactividade; Aprendizagem mediada; Experiência estética e artística; 

Parceria Escola/Museu e Arte Portuguesa. 

 

 

Abstract 

 
 The chosen subject of this thesis, experimenta arte.pt – Proposta Didáctica de Educação 
Estética e Artística para crianças, has, as its main purpose, creating an interactive project of artistic 

and esthetic education by building a relation between school and museums. 

 To begin with, the project will be defined according to the theories of education and child 

development, bearing in mind the characteristics of the formal and informal portuguese educative 

system. Mediated learning as well as esthetic and artistic experiences, that fundament the chosen kind 

of project, will be studied. 

 Once theoretical fundaments that support the project are found, one will present the specific 

characteristics needed to the development of an interactive space of mediated learning and its 

connection with school. 

 Finally, the experimenta arte.pt will be presented with a development context discription, scrip 

and scale model of the exibition. 

 

Key-words:  Hands-on / Interactivity; Mediated Learning; Artistic and Aesthetic Experience; Museum 

and School Partnerships and Portuguese Art.
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«One may say that only through the other do we become ourselves.» 

Lev Vygotsky 

 

 

 

«Imaginar, primeiro, é ver. Imaginar é conhecer, portanto agir.» 

Alexandre O’Neill 
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Introdução Geral 
 

Justificação e relevância do tema da tese 

 
 

O título escolhido para a dissertação, experimenta arte.pt pretende sublinhar o 

potencial educativo das artes num contexto relacional entre a educação formal e não 

formal de aprendizagem. Este potencial irá ser desenvolvido sob dois aspectos que 

fazem parte do campo de intervenção da educação artística - a experiência estética e 

artística que se pode proporcionar a crianças desde o início da escolaridade. 

Como referência para o desenvolvimento deste estudo, irá ser explorada a 

teoria estética e artística integrada no modelo cognitivo e no modelo da cultura visual 

relativos à educação. Esta teoria poderá servir como uma espécie de iluminação no 

sentido de clarificar algumas ideias acerca do simbolismo, conhecimento e função da 

Arte e o modo como estas ideias se articulam sob a forma de um argumento que 

viabiliza a indispensabilidade da presença da Arte na educação do ser humano. Os 

autores em estudo dizem-nos que há uma esperança: os sistemas simbólicos, como 

é o caso da obra de Arte, podem ser compreendidos através do domínio de certas 

competências se estas forem desenvolvidas e cultivadas. A sensibilidade estética é 

algo que se adquire, que pode ser ensinada e aprendida no contacto com as obras 

de arte e, se por um lado a criatividade em arte não está ao alcance de todos, a sua 

compreensão é acessível à maioria. 

No contexto educativo, social e cultural português, o desenvolvimento desta 

proposta visa contribuir para colmatar uma lacuna na educação estética e artística 

formal e não formal que insistentemente continua a caracterizar esta área por todo o 

globo – a falta de estudo nesta área do saber e a concretização de projectos que 

valorizem significativamente a experiência estética e artística. 

O papel da arte na educação artística é duplo. Um é, objectivamente, o da 

percepção dessas metáforas que a imaginação do artista cria e o que ajuda o aluno 

a objectivar os seus sentimentos e domínio dos seus valores de modo a que possam 

revelar possibilidades de vida não avaliáveis através da experiência directa. O 

segundo papel da arte é o de estar constantemente a renovar o “banco de imagens” 
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facilitadoras da imaginação e, com isso, tornar os alunos mais conscientes e menos 

satisfeitos com imagens estereotipadas ou metáforas velhas. 

A experiência artística serve o conhecimento que se tem sobre uma obra. 

Assim, a percepção sensorial é inseparável dos contributos da memória, organização 

e concepção formal. A expressão visual é tanto mais rica quanto mais se conhecer 

acerca da cultura e história da obra de arte que se observa (Arnheim, 1991). 

 Esta proposta foi ainda influenciada por alguns tipos de apreciação artística, 

nomeadamente os definidos pelo psicólogo dinamarquês Bjarne Funch (2000). Entre 

outras abordagens de que este projecto é concretizado, podemos considerar a 

contemplação estética. Este modo de viver a experiência estética caracteriza-se pelo 

envolvimento que podemos ter diante duma imagem, deixando-nos livres para 

explorações relativas à nossa percepção imediata e desinteressada. É um tipo de 

contemplação que é espontânea e não carece de instrução opondo-se assim a uma 

percepção conceptual que leve a um entendimento mais profundo e formalista. 

 Ao longo deste trabalho teremos a oportunidade de explorar algumas 

actividades concretizadas no quotidiano da educação artística que influenciaram em 

grande medida a proposta didáctica. Estas experiências têm sido consideradas 

periféricas para o desenvolvimento global da criança. Embora tenham continuamente 

presença nos currículos definidos pelos sucessivos governos, na prática, existem 

apenas escassos exemplos de aplicação e desenvolvimento nos contextos 

educativos actuais. Tal verifica-se pela importância que se tem dado às experiências 

estéticas e artísticas comparativamente às ditas ciências exactas. Aponta-se 

insistentemente para demonstrar que este tipo de experiências tem carácter cognitivo 

e racional que, consequentemente, envolve aprendizagem e compreensão. 

No contexto cultural e social em que nos encontramos, é um projecto que 

pretende actualizar metodologias de experiência entre instituições que muitas das 

vezes se relacionam de uma forma superficial no momento em que Portugal é o local 

do globo escolhido para se debaterem a nível internacional estas e outras questões 

no campo do ensino das artes. 

Este trabalho poderá contribuir para a informação e formação dos diferentes 

agentes educativos de que esta investigação é alvo, uma vez que me encontro em 

actividade lectiva no âmbito de intervenção deste trabalho. Como se pretende, o 

desenvolvimento de um projecto de educação artística é também propósito 
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demonstrar outra possibilidade de proporcionar às crianças “experiências 

significativas” duma área que se encontra desvalorizada no contexto educativo. Esta 

demonstração caracterizar-se-á pela utilização de teorias de aprendizagem já 

aplicadas em contextos educativos, mas que se têm esquecido nos manuais de 

pedagogia. Estamo-nos a referir a aprendizagem através do manuseamento concreto 

de materiais bi e tridimensionais num contexto museológico. Através do modo 

interactivo, queremos ocupar o espaço quase sagrado do museu demonstrando 

diferentes potencialidades que até agora pouco têm sido utilizadas. 

Por outro lado, esta tese investe-se duma contribuição teórica pertinente no 

momento em que os museus tentam ganhar públicos mais jovens e as escolas estão 

a preferir visitas de estudo a exposições de carácter interactivo e a perder interesse 

por visitas a colecções “estáticas”. Embora se verifiquem há já algum tempo 

experiências dinâmicas como a que apresentamos, elas têm-se cingido às ciências 

exactas não existindo ainda no nosso país uma visão dedicada à estética e às artes. 

O desenvolvimento teórico que desenharemos permitirá consequentes experiências 

em projectos com metodologias semelhantes. 

 

Apresentação do problema 

 
 

 Para projectar uma actividade com as características de interactividade na 

área artística teremos de responder a questões que consideramos essenciais. Que 

estratégias de desenvolvimento estético e artístico favorecem as crianças? Que 

metodologias da experiência estética e artística devem ser adoptadas no ensino 

formal e não formal? 

  O estudo de diversos programas do ensino artístico não formal de diferentes 

países, incluindo Portugal, segundo diferentes metodologias de experiência estética 

e artística e respectivas teorias de desenvolvimento, permitiram dar resposta a estas 

questões. 

Teremos ainda de explorar metodologias de educação estética e artística para 

crianças do 1º e 2º ciclos, através de parcerias institucionais segundo contextos 

educativos formais. 
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O espaço museológico poderá, através da relação com as escolas, potenciar 

o desenvolvimento das experiências estéticas e artísticas que se encontram 

diminuídas pelo peso das áreas curriculares a que se tem dado mais importância no 

âmbito do ensino formal. Por outro lado, as estratégias metodológicas para a 

aprendizagem passarão talvez pela realização de actividades práticas, através da 

manipulação de materiais nas idades compreendidas neste estudo. Pensamos que o 

espaço de aprendizagem poderá caracterizar-se pela multisensorialidade evocando 

assim a importância da teoria das inteligências múltiplas (Gardner, 1994). 

 

Objectivo e metodologia 

 
 

Este estudo pretende contribuir para o desenvolvimento de experiências 

estéticas e artísticas desde o início do 1º ciclo, considerando que estas experiências 

favorecem qualitativamente o desenvolvimento global das crianças. 

Através da investigação de programas de educação estética e artística na 

área das Artes Visuais, pretende-se encontrar alternativas exequíveis para o 

desenvolvimento de experiências estéticas e artísticas adaptadas às características 

económicas, sociais, culturais e educativas do contexto português contemporâneo.  

 É também objectivo desta tese, encontrar uma teoria de desenvolvimento 

estético e artístico que se adapte ao desenvolvimento de actividades entre 

instituições de ensino formal e não formal. 

 No desenvolvimento do estudo tomaremos como ponto de partida a 

experiência obtida ao longo da vida profissional. Depois, o estudo e debate que se 

desenvolveu durante a parte curricular permitirá desenvolver um pensamento mais 

aprofundado sobre as matérias em estudo. 

 Num momento mais dilatado, será consultada a bibliografia mais pertinente 

para o estudo que servirá para confrontar e contrapor ideias que possam estar 

cristalizadas sobre as estratégias de aprendizagem. Esta bibliografia incluirá o 

estudo de modelos de educação, aprendizagem e dinâmica de actividades 

interactivas tendo sempre em consideração a condição sócio-cultural portuguesa.  
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No final pretende-se que tenham sido adquiridas as ferramentas necessárias 

para a elaboração de um projecto que inclua as perspectivas seleccionadas 

anteriormente e que respondam às nossas questões. 

Não pretendemos fazer uma abordagem exaustiva e completa sobre as 

diferentes teorias existentes, mas seleccionar a teoria que mais se identifica com a 

nossa maneira de entender a educação artística num espaço interactivo. 

Esta dissertação foi elaborada considerando o seguinte mapa conceptual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                          Diagrama 1 - Mapa Conceptual da Dissertação 
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Organização da tese 

 
 

A dissertação está dividida em três partes, cinco capítulos, encerramento e 

bibliografia. 

Na primeira parte analisaremos as teorias estéticas, artísticas sendo em 

primeiro lugar enquadradas no sistema educativo formal e não formal português, 

tendo como base os modelos de educação estética e artística. No primeiro capítulo 

analisaremos os programas formais e não formais da educação portuguesa. No 

segundo capítulo, definimos os conceitos associados à educação estética e à 

educação artística à qual elaboraremos previamente os seus traços distintivos. 

Segue-se a teoria de desenvolvimento estético e artístico explanada à luz das teorias 

cognitivas. No último capítulo desta primeira parte, contextualizar-se-á a proposta 

didáctica segundo os modelos da cognição e da cultura visual para a educação. 

Na segunda parte apresentamos reflexões acerca da dinâmica do museu 

interactivo, seus fundamentos e características, considerando as concepções de 

aprendizagem mediada. No primeiro capítulo debatemos duas perspectivas: a 

experiência e a aprendizagem. Este capítulo descreve a forma de mediar o 

conhecimento entre o educador e o aprendiz tendo para isso que incluir as 

concepções de experiência estética e artística relacionadas com o tipo de 

aprendizagem mediada. No segundo capítulo explanaremos a nossa concepção de 

interactividade num espaço educativo formal ou não formal segundo três 

características: a criatividade, a integração tecnológica e a proxémia. 

A terceira e última parte desta dissertação incluirá dois capítulos. Aqui 

realizamos uma descrição completa da proposta didáctica em termos funcionais e 

organizativos à qual incluiremos a planta possível do museu interactivo, uma lista 

completa dos recursos interactivos utilizados, a formação de professores e reflexões 

sobre a avaliação em educação artística. 

A bibliografia constitui uma parte importante da dissertação pois congrega um 

conjunto de referências de excelência no âmbito da Educação, da Psicologia, das 

Artes Visuais bem como de obras necessárias ao desenvolvimento da proposta 

didáctica. Todas as obras referenciadas fizeram parte do nosso estudo e as ideias 

dos seus autores constituem parte activa da pesquisa efectuada. 
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Capítulo I 
Educação formal e não formal em Portugal 

 
 

O espaço temporal da emergência desta dissertação coincide com as maiores 

manifestações de interesse pelas questões da Educação Artística desde o 

aparecimento desta área de estudo em Portugal. Desde Fevereiro de 2005 que se 

assiste à concentração de “peritos” em Educação Artística de renome mundial, em 

Portugal, para discutir as mais diversas questões em apresentações, debates, 

colóquios, etc. Tamanho interesse pela discussão deste tema em Portugal e em tão 

curto espaço de tempo levar-nos-á a questionar sobre as intencionalidades inerentes 

a estas manifestações. 

Poder-se-á retirar das diferentes conclusões proferidas nos documentos finais 

de alguns dos encontros o seguinte: 

 
«According to the Education for All (EFA) Global Monitoring Report of 

2006, published by UNESCO, while the number of children with access to 

education is growing, the quality of education remains low in most countries of 

the world.  Providing education for all is important, but it is equally vital that 

students are given an education of good quality. (...) Facilitate coordination 

between cultural and educational institutions in each country so that they can 

agree upon and implement policies and activities for the development of Arts 

Education. Encourage the definition of abilities and mechanisms for articulating 

formal and non-formal Arts Education between educational and cultural 

institutions. (…) Integrate partnerships among schools, artists and cultural 

institutions into the core educational process.» (UNESCO, 2006: 2) 

 

Paralelamente, constata-se através de uma simples análise dos programas 

das diferentes conferências que a educação artística é apresentada de forma 

semelhante a nível mundial. Por um lado, desenvolve-se no seio político, através da 

forma governativa de cada país, ou seja, a educação formal. Por outro, a educação 

artística desenvolve-se através de instituições ou grupos particulares ou semi-
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particulares (aquelas em que existe alguma parceria com a política de cada país), ou 

seja, educação não formal. 

Feita a breve distinção entre estas duas formas de educação, passemos a 

apresentar cada uma, através da análise dos documentos ministeriais nacionais e de 

programas de educação artística de duas instituições particulares que desenvolvem 

serviço educativo para públicos escolares em vigor à data da dissertação. 

 

Educação formal  

 
 

A educação artística formal é apresentada pelo ministério da Educação 

através da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema educativo), do 

Decreto-Lei n.º 344/90, de 2 de Novembro (Lei para o ensino artístico especializado) 

e Decreto-Lei n.º 6/2001 (definindo um conjunto de competências estruturantes no 

âmbito do desenvolvimento do currículo nacional). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo estabelece os princípios gerais que a 

reforma educativa deverá obedecer, criando uma estrutura única de ensino. Nos 

objectivos gerais estão consagrados direitos constitucionais adquiridos com a 

“Constituição da República Portuguesa” (C.R.P.) de 1976, tais como o facto de 

"todos os Portugueses terem direito à educação e à cultura", assim como "é da 

especial responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, 

garantindo o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no acesso e 

sucesso escolares" (C.R.P. 1976). 

A Lei para o ensino artístico especializado estabelece as bases gerais da 

organização da educação artística pré-escolar, escolar e extra-escolar, 

desenvolvendo os princípios contidos na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

Entende por educação artística a que se refere, nomeadamente, às seguintes áreas: 

música, dança, teatro, cinema e audiovisual, e artes plásticas. Para além da 

educação artística genérica, a educação artística processa-se ainda de acordo com 

as seguintes vias: educação artística vocacional, educação artística em modalidades 

especiais, e, educação artística extra-escolar. Estabelece ainda que o ensino 

profissional artístico pode ser ministrado em escolas de ensino especializado. 
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O Decreto-Lei n.º 6 de 2001 define um conjunto de competências 

estruturantes no âmbito do desenvolvimento do currículo nacional. O elemento 

central para o cumprimento destas competências é a publicação Currículo Nacional 

do Ensino Básico (C.N.E.B.). O C.N.E.B. define as competências gerais a 

desenvolver ao longo do ensino básico e as competências específicas de cada área 

curricular. Segundo este documento, a competência “procura salientar os saberes 

que se consideram fundamentais, para todos os cidadãos, da nossa sociedade 

actual, tanto a nível geral como nas diversas áreas do currículo” (C.N.E.B., 2001: 10). 

Definidas as referências legais que enquadram a educação artística formal 

portuguesa passemos a apresentar o desenvolvimento na escola dessas leis. 

No Primeiro Ciclo a Educação Artística apresenta-se como área curricular 

disciplinar dividida em quatro expressões: Expressão Plástica; Expressão Musical; 

Expressão Dramática; Expressão Físico-Motora / Dança. Segundo o Despacho n.º 

19575/2006 das vinte e cinco horas lectivas semanais previstas para o cumprimento 

do Programa do Primeiro Ciclo, cinco horas estão destinadas ao desenvolvimento 

destas quatro expressões artísticas e ainda para as restantes áreas disciplinares não 

curriculares, nomeadamente, Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação 

Cívica. O C.N.E.B. refere que as quatro áreas artísticas são trabalhadas pelo 

professor titular de forma integrada, podendo ser coadjuvado por professores 

especialistas. 

Ainda no presente ano lectivo foram criadas as Actividades de Enriquecimento 

Curricular pelo Despacho n.º 12592 de 2006 a funcionar após o tempo lectivo, onde 

foram incluídas as actividades do Ensino da Música ou de Outras Expressões 

Artísticas. A organização destas actividades foi delegada nas autarquias que, por sua 

vez, contrataram empresas privadas, professores ou outras pessoas que, de alguma 

forma, possam cumprir os programas do Ensino da Música e das Outras Expressões 

Artísticas. Os programas são elaborados pelas pessoas responsáveis pela 

dinamização das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

No Segundo Ciclo a Educação Artística está dividida como área curricular 

disciplinar em Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica. A distribuição 

horária semanal é, segundo do Decreto-Lei n.º 6 de 2001, de três blocos de noventa 

minutos para a Área Artística e Tecnológica. Neste ciclo estes tempos foram 

divididos, cabendo um bloco de noventa minutos para a disciplina de Educação 
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Musical e dois blocos de noventa minutos para a Educação Visual e Tecnológica. A 

Educação Musical é leccionada por um professor ao passo que a Educação Visual e 

Tecnológica é da responsabilidade de dois professores que dinamizam as 

actividades em conjunto. A Expressão Dramática e a Dança, neste ciclo, estão 

presentes com carácter opcional em actividades de enriquecimento curricular 

dependendo da oferta que a escola queira e tenha possibilidades para oferecer fora 

do tempo lectivo. 

No C.N.E.B. é clara a forma como se desenvolvem, nos dois ciclos em estudo, 

a Educação Artística. 

 
“Neste documento parte-se do princípio de que as disciplinas 

enunciadas são independentes, tendo linguagens, sinais, símbolos próprios 

(visuais, sonoros, cinéticos) e compreendendo um corpo de saberes, conceitos, 

formas, géneros, técnicas, processos e significados específicos.” (C.N.E.B., 

2001: 149)  

 

Este conjunto disciplinar para a Educação Artística em Portugal pretende 

desenvolver um eixo comum - a literacia em artes. Este conceito é tido como um 

processo inacabado de aprendizagem que pressupõe a capacidade de comunicar e 

interpretar significados usando as linguagens das disciplinas artísticas anteriormente 

enunciadas. 

Desenvolver a literacia em artes implica competências comuns às disciplinas 

artísticas. Estas competências podem ser apresentadas segundo quatro grandes 

eixos estruturantes e inter-relacionados: 

• Apropriação das linguagens elementares das artes; 

• Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação; 

• Desenvolvimento da criatividade; 

• Compreensão das artes no contexto. 
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Educação não formal 

 
 

A oferta de serviços educativos na área da Educação Artística não formal em 

Portugal é bastante diversificada e dispersa um pouco por todo o país. 

Tradicionalmente, são as autarquias, museus, instituições de solidariedade social, 

grupos de teatro, bandas musicais, entre muitas outras instituições ou grupos que 

organizam actividades destinadas ao público escolar. Tendo em conta este aspecto e 

delimitando uma análise global a duas instituições culturais com maior visibilidade 

nacional e com o maior número de participações nas suas actividades, foram 

seleccionados os serviços educativos do Centro Cultural de Belém (CCB) e da 

Fundação Serralves (FS). 

Ambas as instituições apresentam um programa educativo anual direccionado 

ao público escolar e com intencionalidades semelhantes. O serviço do CCB tem “o 

intuito de sensibilizar o olhar, fornecer os instrumentos de leitura da arte 

contemporânea e contribuir para a formação de uma consciência estética / crítica.” 

(Programa Serviço Educativo, 2006). A Fundação Serralves tem um programa 

direccionado para a sensibilização e motivação das temáticas da arte através de uma 

aproximação crítica e criativa da cultura contemporânea (Programa Serviço 

Educativo, 2006). 

Através dos seus espaços físicos singulares de arquitectura e das suas 

exposições temporárias, estes dois centros culturais e educativos organizam visitas 

guiadas, ateliers de exploração das visitas, oficinas de criação artística, debates e 

projectos anuais direccionados para grupos escolares. 

As actividades caracterizam-se pelo dinamismo das próprias exposições 

temporárias e têm, na maioria das acções, um carácter de construção, fruição, 

criação ou jogo. “É um momento de acção, de fazer e de se relacionar com.” 

(Vitorino, 2006). Estas actividades estão, muitas das vezes, de acordo com as 

competências elaboradas pelo C.N.E.B. permitindo uma exploração posterior nas 

escolas. A Fundação Serralves têm ainda formação de professores para a 

concretização do seu projecto anual, sendo esta a actividade que mais se relaciona 

com a escola, considerando o âmbito temporal em que ela se desenvolve e o 

trabalho de parceria produzido na escola e no museu. 
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Ao que parece, as conclusões da passada conferência organizada em 

Portugal, pela UNESCO, estão de acordo com o que se apresentou relativamente à 

educação artística formal e não formal. 

Embora a oferta de disciplinas formais, de ateliers e oficinas não formais se 

disseminem por todo o país, é certo que a qualidade do ensino artístico não tem 

vindo a melhorar. Esta concepção negativista, que vai passando de geração em 

geração e que se pode pensar sem fundamento, vem corroborada num estudo que 

apresenta diferentes constrangimentos para a aplicação da educação artística na 

escola (Couto, 2005). Entre os dados mais significativos, podem-se evidenciar: 

• Falta de motivação para desenvolver actividades que, como se compreende, 

exigem tempo, muitas vezes pós-laboral; 

• Extensão e densidade dos programas, que se oferecem como um obstáculo 

quase inultrapassável, sobretudo quando existe a incapacidade de articular 

áreas,   conteúdos e saberes inter e multidisciplinares; 

• Inadequação dos espaços escolares, dentro e fora da sala de aula; 

• Escassez ou desconhecimento de propostas de acções de formação que 

habilitem para a efectivação de tais experiências; 

• Pouco investimento nestes domínios, ao nível da formação inicial; 

• Ausência de uma cultura artística – teatro, cinema, exposições...; 

• Mobilidade docente e, por consequência, ausência de hábitos de trabalho em 

equipa, de projectos inter e multidisciplinares integrados. 

Pode-se ainda verificar uma dicotomia entre os múltiplos documentos ministeriais 

para o ensino básico que enfatizam as potencialidades didácticas e pedagógicas da 

educação artística e outros documentos que retiram o tempo efectivo para a 

consecução dessas potencialidades. Ora, se por um lado se programam actividades 

promotoras e catalisadoras de novos saberes, novas aprendizagens e experiências 

significativas e transformadoras, vitais para e no desenvolvimento integral da criança, 

quer ao nível pessoal quer social e por outro se eliminam os tempos lectivos, a 

qualidade é certamente reduzida ou, como é o caso do 1º ciclo, corre-se o risco de 

ser banida da prática docente. 

Pontualmente afirma-se que os conteúdos devem ser abordados de forma 

interdisciplinar, passando assim a responsabilidade para os professores e tornando 
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então possível a concretização dos programas. Mas então para que foi necessária a 

divisão horária de cada disciplina? Trata-se de um contra senso promovido pelos 

responsáveis ministeriais que prejudicam bastante, nomeadamente através do 

referido Despacho n.º 19575 de 2006, a educação artística em Portugal. 

Ainda que de uma forma muito dilatada no tempo, a parceria entre escolas e 

museus tem vindo a ser desenvolvida, como é o caso da Fundação Serralves através 

do seu “Projecto com Escolas” desenvolvido anualmente. Destaca-se este projecto 

porque se diferencia da maioria pela forma como é desenvolvido envolvendo a 

formação contínua de professores, o acompanhamento da escola ao longo de todo o 

ano, troca de materiais e actividades, colmatando numa exposição final. 

Habitualmente, o serviço educativo dos museus proporciona uma variedade de 

ateliers, oficinas e visitas direccionados aos grupos escolares que, muitas das vezes, 

excluem a participação do mediador mais importante do grupo que é o professor. 

Temos então um sistema disciplinar formal bem sectorial e a funcionar com 

dificuldades de organização central e uma oferta bastante diversificada ao nível não 

formal, que de uma forma tímida tem tentado contactar com as instituições públicas 

criando as parcerias. Estas parcerias têm ido, assim, ao encontro das conclusões 

apresentadas na conferência da UNESCO do passado ano.  

Pensamos que para um acesso democrático dos cidadãos à educação, esta 

deveria ser desenvolvida através de um ensino público, gratuito e compulsório 

integrando a qualidade que a maioria das ofertas educativas não formais 

proporciona. Só pela valorização da importância da educação pelos órgãos de 

decisão é que esta utopia se poderia vislumbra
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Capítulo II 
Educação Estética e Educação Artística 

 
 

 A educação é a base de cada indivíduo que lhe permite actuar na sociedade 

em que está inserido. Faz parte da nossa existência e deve acompanhar-nos durante 

a nossa vida. É um direito que assiste a cada cidadão e tem vindo a ser 

sistematicamente publicitado. 

O direito à educação vem consagrado na Declaração dos Direitos da Criança 

(1959) referindo o seguinte no sétimo princípio: “Ser-lhe-á propiciada uma educação 

capaz de promover a sua cultura geral e capacitá-la a, em condições de iguais 

oportunidades, desenvolver as suas aptidões, sua capacidade de emitir juízo e seu 

senso de responsabilidade moral e social, e a tornar-se um membro útil da 

sociedade” (D.D.C., 1959). Mais que um direito, esta citação enuncia o objectivo e o 

fundamento da existência da Educação.  

Nesta secção apresentamos algumas noções do que pode ser a Educação 

consagrada neste sétimo princípio da declaração. Mas abordaremos a educação 

enquanto forma de acesso a uma determinada cultura com o objectivo de integração 

plena do indivíduo no espaço que habita. Ainda que, tradicionalmente, a educação 

dê primazia ao desenvolvimento das funções cognitivas ligadas ao ensino lógico-      

-matemático ou às ciências exactas, decerto que o objectivo consagrado na 

Declaração dos Direitos das Criança não será atingido. Quais serão então as 

melhores áreas da educação que cumprirão tamanho objectivo? A educação estética 

e artística será certamente uma boa entrada para o desenvolvimento dos fins 

educativos a que a declaração se propõe. 

 

Educação como inserção cultural 

 
 

A origem latina da palavra educar manifesta literalmente “conduzir para fora”, 

ou seja, preparar o indivíduo para o mundo. Esta enunciação de adaptação ao 

ambiente que nos rodeia contém ideologicamente a formação do homem completo 



 25 

ou integral. Este sentido de domínio do ambiente é proporcionado pela formação de 

indivíduos caracterizados pela intuição, afectividade, raciocínio, ou de uma forma 

mais completa, a fortificação dos diferentes tipos de inteligência anunciados pelo 

psicólogo Howard Gardner (1995). 

Historicamente, a educação tem dado primazia aos processos relacionados 

com a faculdade de raciocinar através do pensamento racional e discursivo 

desconsiderando claramente os diferentes tipos de inteligência que caracterizam o 

ser humano integral. À arte, tem sido dada relativa importância no desenvolvimento 

dos currículos deixando de conciliar nas aprendizagens, a intuição, a imaginação e a 

criatividade que a educação artística enfatiza. 

Ora, se a educação tem falta destes processos intrínsecos do 

desenvolvimento humano é talvez na arte que devemos encontrar a base de toda a 

educação. 
 

«As escolas deram a primazia às operações intelectuais relacionadas 

com a aquisição de factos, resolução de problemas através do modo 

hipotético-dedutivo de resolução de problemas. Fizeram-nos, deste modo, 

esquecer que a forma primária de pensamento tem a sua origem na 

sublimação dos dados oriundos do corpo e da imaginação que advém da sua 

integração. Mas à educação tem sido atribuído um dos esforços 

institucionalizados para realizar desejos, reais ou imaginários, conforme o que 

é permitido socialmente.» (Fróis, 2006: 75) 

 

Numa perspectiva mais ampla sobre a função da educação, Harry Broudy 

(1988) considera que o acesso à cultura própria de cada indivíduo, deve ser 

considerado como grande objectivo educacional. No nosso projecto este é um dos 

grandes objectivos que propomos atingir através do percurso cronológico e 

geográfico sugerido, segundo as diferentes manifestações artísticas que as 

actividades encerram. 

Ao longo do tempo a educação tem estado concentrada principalmente na 

escola pública que, através de interesses económicos e sociais, tem contribuído para 

uma homogeneidade e uma massificação que retira as potencialidades do 

desenvolvimento individual a que cada pessoa tem direito. Esta razão é, em nosso 
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entender, a principal causa para a pouca divulgação da educação artística na nossa 

cultura. 

Ora, se a educação pretende preparar os indivíduos para o mundo, que 

indivíduos são estes que estamos a preparar através de um ensino massificado? 

É assim que em nosso entender, o ensino não formal tem contribuído para 

contrariar esta tendência homogeneizadora das aprendizagens. Ainda melhor que 

encontrar uma dicotomia entre o ensino formal e não formal, a nossa proposta é 

colocar estes dois importantes pólos de aprendizagem a trabalharem para o mesmo 

fim – educar, preparar o homem para o mundo. 

 Convém ainda perceber qual foi a nossa opção pela área artística no 

desenvolvimento da proposta didáctica. Ao longo do crescimento de cada indivíduo o 

mundo da arte e da estética cruza os quotidianos numa multiplicidade de formas. 

Ainda que de uma forma mais ou menos conhecedora ou participativa, todos nós 

fruímos, conceptualizamos e produzimos objectos com determinado sentido estético 

ou artístico. Como se verá mais adiante, com os tipos de experiência estética e 

artística, quando observamos e produzimos um simples juízo crítico sobre 

determinada “coisa”, já estamos, ainda que de uma forma muito superficial, a 

explorar estes dois mundos interligados da arte e da estética. 

É através dos laços familiares que se desenvolvem as primeiras formas de 

educação estética e artística. Dependendo das características de envolvimento 

cultural de cada família, as crianças vão sendo imersas numa quantidade muito 

variada de estímulos estético-artísticos. Ainda que ligada a factores sócio-                  

-económicos é na entrada para a escola que estes estímulos tendem a ser passados 

de uma forma mais homogénea através dos currículos e programas das disciplinas 

específicas desta nossa área de estudo. 

Assim, o desenvolvimento das faculdades estéticas e artísticas, para a maioria 

dos indivíduos, é realizado através da educação formal ao longo da escolarização 

em que os currículos artísticos são comuns. No entanto, é na educação não formal 

que se conseguem superar as dificuldades de qualidade técnica, material e por 

vezes dos recursos humanos que a escola carece. Mais uma vez, os factores sócio-  

-económicos têm um grande peso no acesso a uma educação de qualidade não 

formal. E também, mais uma vez, julgamos que a melhor forma de desenvolvimento 



 27 

das faculdades estéticas artísticas são obtidas através do diálogo entre a escola e o 

museu. 

 

Educação Estética e Artística – uma distinção 

 
 

Habitualmente, a vida exige de cada indivíduo uma rotina diária que se 

caracteriza pela inércia. Só através de uma consciência enriquecida podemo-nos 

distanciar desta forma de viver. A teoria de Lev Vygotsky (1978), influenciada pelo 

marxismo, encara a tomada de consciência associada ao conhecimento superior. 

Através da compreensão da realidade tentavam transformar profundamente essa 

realidade. 

 
«El arte puede ser un estupendo aliado de la toma de conciencia sobre 

la realidad del mundo de la vida; de sus carencias, deficiencias, desafios, 

problemas… . Y, tambiém, puede ser um aliado de la remodelación de lo real, 

a través de las mejoras que puede generar en el funcionamiento inteligente de 

la imaginación.» (Peres, 2002: 137) 

 

Assim, pensamos que a educação artística tem todas as potencialidades para 

alcançar a utópica ideia do “homem novo”. O homem distanciado, crítico, consciente, 

auto consciente, imaginativo, livre e sensível. O homem necessário para a “nova” 

sociedade emergente. 

Depois de apresentada a nossa visão sobre o que é a educação de uma 

forma geral interessa agora distinguir e explanar sobre as duas áreas educativas em 

que esta dissertação pretende ser incluída. 

Primeiro a distinção: “A Educação Artística respeita à prática de uma ou várias 

artes. A Educação Estética visa pôr os sujeitos receptivos à obra de arte. As artes 

são uma forma apropriada para que, na educação, esta tarefa se cumpra. Elas são o 

espelho da própria cultura” (Fróis, 2006: 74). Esta referência torna clara a diferença 

entre o fazer e o fruir que caracterizam, de uma forma sucinta, estes dois tipos de 

educação.  
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O ensino formal tem sido caracterizado por programas que, de uma forma 

sectorial, apelam mais à criação do que à fruição. A partir do ano de 2001 com a 

produção do documento das Competências Básicas para o Ensino foram inscritas, 

de uma forma muito explícita, novas orientações para a literacia em artes que inclui 

além da criação a fruição e exploração de obras de arte. No entanto, a nossa 

experiência de ensino, no primeiro e segundo ciclos vem apontar para a primazia que 

as escolas dão em relação ao que é realizado para materialização de objectos e não 

tanto à reflexão e contemplação de artefactos. É então no ensino não formal que 

esta lacuna tem sido resolvida apesar de que o seu acesso apenas chega a uma 

quantidade muito reduzida da população em idade escolar. Poder-se-á inferir que no 

ensino formal é dada maior importância à Educação Artística, ao passo que, na 

educação não formal, a Educação Estética e Educação Artística são igualmente 

significativas. 

 

Educação Estética 

 
 

Nos finais do século XVIII, o poeta, dramaturgo e filósofo Friederich Schiller 

(1758-1805) criou o conceito de Educação Estética considerando-a como 

fundamento da educação humana em geral e essência da própria educação. A 

Educação Estética, não sendo considerada uma área especial da educação, dizia 

respeito à educação do sentimento ou do coração, do gosto ou das boas maneiras 

(Fróis, 2006: 62). 

A estética tem sido reclamada exclusivamente para a compreensão da arte 

por diversos autores. Considerada como um instrumento específico do mundo da 

arte, ficando assim subjugada à produção artística. Assim só através dos artefactos é 

que se poderia ter uma atitude, experiência ou percepção estética. O objectivo da 

estética encontra-se encerrado na filosofia da arte1

                                                 
1 Denis Huisman, filósofo, considera que se a estética incluísse outras áreas além da arte seria 
demasiadamente vasta – “É preciso conceber a estética como filosofia da arte e nada mais.” 
(Huisman, 1994: 123). 

, utilizado como instrumento 

específico das manifestações artísticas (Fróis, 2006; Huisman, 1994; Parsons, 1993; 

Smith, 1995). Ainda que estejamos de acordo com estes autores na aplicação da 
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estética ao mundo da arte, consideramos que a Educação Estética pode ter uma 

aplicação mais abrangente. 

Assim, a Educação Estética vai ao encontro da ideia apresentada da 

Educação em geral. Como foi apresentado, a integração no mundo tem múltiplas 

formas e neste caso não podemos subjugá-la ao mundo da arte. Ora, se 

considerámos que a educação serve os propósitos de integração plena do homem 

no mundo em que vivemos, a Educação Estética procura realizar esta integração 

através da compreensão dos fenómenos que nos rodeiam e não apenas os 

artísticos. No entanto, é no mundo artístico que as experiências estéticas estão mais 

exploradas. Esta ideia vem corroborada adiante pelo psicólogo David Best (1996) na 

questão da Experiência Estética e Artística. 

Desta forma, este tipo de educação constitui-se como sensibilização do 

homem aos valores do belo (de todas as coisa que nos rodeiam) e das questões 

directamente relacionadas com a arte. É através da percepção que a experiência 

estética encontra o seu sentido de existência distinguindo-se das demais 

experiências – intelectuais ou práticas. Esta sensibilização está caracterizada 

formalmente pela acumulação, tensão, conservação, antecipação e pelo 

preenchimento. Estes traços colocam os indivíduos em contacto com o seu ambiente 

cultural através da manipulação de objectos que radicam significados pelo seu 

próprio uso. Mas estes objectos têm de ter determinadas características para serem 

apreciados com valor estético. 

Sobre os objectos estéticos, John Dewey (1859-1952), considera que “Um 

objecto será peculiar e predominantemente estético (...) Quando os factores que 

determinam aquilo que se pode chamar uma experiência ultrapassam o limiar da 

percepção e se manifestam por si próprios” (Dewey, 1934: 57). A experiência 

estética é então a mediadora das informações ambientais e a apropriação pelo 

indivíduo dessas informações. É uma área fundamental da educação e pode ser 

transversal no desenvolvimento curricular ao longo de todos os ciclos de ensino. 

 

«Em Art as Experience [Dewey, 1934], um dos seus últimos trabalhos, 

sugere a experiência estética como modelo para toda e qualquer experiência. 

Esta conclusão deriva, em primeiro lugar, da associação da expressão 

experiência estética com o que se designa por ter uma experiência e em 
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segundo lugar, da sua convicção de que os dualismos teóricos e sociais, que 

os filósofos tentaram separar, são ultrapassados na própria experiência 

estética. A Arte e a experiência estética são de importância fundamental na 

educação das crianças e dos jovens, porque são as «articulações» mais 

importantes do desenvolvimento natural da vida humana.» (Fróis, 2006: 57) 

 

Na nossa proposta didáctica pretendemos incluir na totalidade do percurso, 

experiências estéticas diversificadas, utilizando os diferentes sentidos do ser humano 

para que a percepção desses estímulos seja utilizada, ao mesmo tempo, nas 

actividades de produção e de criação propostas referentes ao mundo da arte 

portuguesa. 

 

Educação Artística 

 
 

Se encontrámos a percepção sensível da realidade cultural como 

característica principal para o desenvolvimento da experiência estética, a produção 

de artefactos baseados nessa percepção constitui o traço determinante para a 

definição de educação artística. Então, a educação artística está relacionada com a 

produção de objectos, que através de um envolvimento estético prévio, esses 

objectos tornam-se objectos estéticos ou artefactos. 

Tendo em conta que os actores da educação estética consomem os objectos 

estéticos, na educação artística, eles são principalmente produtores. A aprendizagem 

artística, tal como qualquer outra aprendizagem, não se realiza como consequência 

automática do crescimento, exige envolvimento educativo e motivação pessoal 

(Fróis, 2006: 45). 

Como o próprio título indica, a educação artística refere-se à aprendizagem 

das artes segundo programas que exploram a concepção e percepção das diferentes 

especialidades artísticas. É claramente um apelo ao fazer algo, enquanto que a 

educação estética apelava ao sentimento. A aprendizagem artística dá forma à arte. 

“O artístico diz respeito ao que é criado ou conseguido intencionalmente com a 

finalidade de obtenção de valor estético. O estético está relacionado com a recepção 

e o artístico com a realização” (Fróis, 2006: 45). 
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Na educação formal, a distinção entre estes dois tipos de educação nem 

sempre é clara. No desenvolvimento dos programas do primeiro ciclo, as actividades 

apelam exclusivamente ao fazer e portanto à educação artística. Não encontrámos 

nenhuma orientação para o desenvolvimento da educação estética no Programa do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico em vigor (1998). Pensamos que esta ausência é 

grave no documento de referência para o desenvolvimento das planificações das 

aulas. No entanto, em 2001, com a apresentação do Currículo do Ensino Básico – 

Competências Essenciais, a educação estética já aparece de uma forma muito 

generalista. Pensamos que estes dois documentos não se encontram articulados 

relativamente à educação estética, e que a grande parte dos docentes ainda 

desenvolvem as actividades segundo o primeiro documento referido. 

Podemos encontrar fora das escolas, na educação não formal, o reverso do 

que foi enunciado. Através das visitas guiadas, ateliers, oficinas os museus 

apresentam uma diversidade maior nas ofertas educativas relativas à educação 

estética. A sensibilização para o mundo da arte e do quotidiano cultural é na 

educação não formal, realizada de uma forma mais sistemática e consentânea com 

os objectivos da educação estética e artística. Parece que no ensino formal, a arte 

tem sido utilizada de uma forma instrumental, com objectivos recreativos não sendo 

este o seu objectivo. 

 

Desenvolvimento estético e artístico 

 
 

Nesta secção tentaremos percorrer as teorias de desenvolvimento estético 

que caracterizam o nosso projecto. Estes traços caracterizarão o nosso entender 

relativamente à forma como as crianças aprendem e crescem através da abordagem 

à educação estética e artística. São contributos que psicólogos têm vindo a 

desenvolver e que nos permitem uma aproximação mais realista das necessidades 

do público em causa. 

Um dos autores com mais relevância nos aspectos relacionados com as artes 

e a psicologia do desenvolvimento é Howard Gardner. Este autor considera que por 

volta dos sete anos de idade é que se diferenciam os diferentes papéis no processo 

artístico, já que até ai, é teoricamente possível todas as crianças realizarem em igual 
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medida todos os papéis. Gardner diz-nos que as suas observações sugerem-lhe que 

a maioria das crianças realiza papéis relacionados com a criação, performance e 

audiência que, respectivamente servem para comunicar com preocupações estéticas 

ou contemplar (Gardner, 1994). Esta assunção de papéis de criação ou 

contemplação nas crianças sugere dois grandes estádios de desenvolvimento: o 

período pré-simbólico ou sensório-motor e o período simbólico ou do uso do símbolo. 

No período sensório-motor observamos esquemas simples mas sugestivos de 

formas primárias de fazer música, linguagem e desenho. É, no entanto, difícil separar 

estas actividades de outras encontradas entre outros animais. Os humanos parecem 

diferentes apenas em dois aspectos: primeiro, na extensão deste período, bastante 

mais curtos nos humanos; segundo, na tendência de interacção entre a expressão, 

percepção e sensação. 

O segundo estádio de desenvolvimento, que emerge nos meios simbólicos, 

envolve diferentes aspectos. Inicialmente, vários elementos simbólicos, neutros até 

aqui, ganham significado por aparecerem agora ligados a conteúdos e a referentes. 

Posteriormente, o meio simbólico é gradualmente explorado e amplificado e o uso 

diferenciado de símbolos é feito de acordo com os códigos. Finalmente, o sentido de 

competência, a harmonia e a integração caracterizam a interacção das crianças com 

os meios simbólicos, o que torna plausível pensar na criança como um participante 

no processo artístico. O desenvolvimento de habilidades, a familiaridade com o 

código, o crescimento da experiência e grande sofisticação podem suceder neste 

período de desenvolvimento. 

Gardner diz-nos que no final deste segundo estádio de desenvolvimento, a 

criança torna-se um participante no processo artístico em dois sentidos. Primeiro, 

porque demonstra sensibilidade para o aspecto formal das artes, não só para as 

suas produções estéticas como também para os trabalhos dos outros colegas. 

Depois, também ela já experimentou os componentes essenciais dos três papéis no 

círculo artístico: 

• Através da experimentação de agradáveis sensações e de mudança de afecto 

na presença de objectos simbólicos; 

• Através da apreciação das diferenças entre ilusões artísticas e experiências 

reais; 
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• Através da obtenção de alguma compreensão dos sistemas simbólicos2

Através da proveitosa familiaridade com as possibilidades do meio simbólico, e da 

capacidade de comunicar as suas ideias e sentimentos num objecto simbólico, a 

criança realiza os elementos básicos do papel do artista. Também através da sua 

apreciação independente de trabalhos de outros, a criança materializa a sua 

capacidade de comunicar aspectos de outras obras a uma audiência, assim 

preenche os requisitos para ser um executante. Só na capacidade de capturar as 

suas impressões de trabalhos artísticos em palavras, e na habilidade para integrar 

essas proposições verbais numa apresentação sistemática, nos percebemos o seu 

desenvolvido estádio de desenvolvimento. “The child as an individual inevitably 

involved in the artistic process becomes a critic or commentator last, only after he has 

sampled in some guise the roles of creator, audience member, and performer” 

(Gardner, 1994:  232). 

Ao atribuir às crianças as características principais de um artista, executante ou 

membro de uma audiência não se reivindica uma total excelência dos seus produtos 

artísticos, percepções ou sentimentos, pois Gardner chega mesmo a afirmar que 

“while a deficient hereditary history may preclude high achievement, only arduous 

training and development of skills can convert the potential for excellence into its 

realization.” (Gardner, 1994: 231). A questão da qualidade da arte das crianças não é 

importante, desde que o processo ou a prática da arte tenha um importante papel na 

vida da criança. A importância de experiências interessantes para o artista em 

desenvolvimento não devem ser minimizadas. 

Este desenvolvimento artístico subsequente, descrito no terceiro período, poderá 

não se verificar. Alguns investigadores, tal como Jessica Davis (1997), dizem-nos 

que a expressividade e espontaneidade características dos desenhos das crianças 

dos quatro aos sete anos parece ser perdida entre os oito anos e a adolescência. 

Quando entram na escola, as crianças adquirem preocupações com o realismo e a 

narratividade que contrariam o brilho a espontaneidade dos trabalhos das crianças 

mais novas (Eisner, 2002; Gardner, 1990; Gardner & Davis, 2002; Davis, 1997). 

. 

Comparações entre desenhos expressivos e esteticamente agradáveis de 

crianças da pré-escola e trabalhos de artistas profissionais têm sido feitas por 
                                                 
2 Os períodos de desenvolvimento explanados anteriormente podem ser explorados em Gardner, 
1994, p.233. 
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artistas, filósofos, educadores artísticos, e investigadores que se dedicam ao estudo 

do desenvolvimento simbólico das crianças (Davis, 1997). O reconhecimento de 

similaridades, ainda que tangíveis, alimentou a perspectiva desenvolvimentalista, 

muito esclarecedora, de uma precoce facilidade na simbolização gráfica. 

Um fenómeno concorrente foi observado: a proeza precoce de crianças 

pequenas em simbolização gráfica parece declinar com a sua entrada na escola, 

submergindo ou desaparecendo aos 8-11 anos. Aparentemente por causa do inibidor 

“gosto fotográfico”, as crianças nesta idade ficam no “estádio literal” no qual a 

expressão livre do estádio “pré-literal” é substituída por tentativas falhadas de 

duplicação da realidade ou pela formulação de reproduções de estereótipos dessa 

mesma realidade. (Eisner, 2002; Gardner, 1990; Gardner & Davis, 2002; Davis, 

1997) É nesta fase que muitos indivíduos desistem inteiramente das suas 

explorações artísticas. 

Este tipo de desenvolvimento, definido por Davis como desenvolvimento em U 

(U-Shaped development), caracteriza-se por uma grande facilidade artística entre as 

crianças, para evoluir para um retraimento na meia-infância e que só uma pequena 

minoria atinge a realização artística madura (mature realization), tem sido descrito 

por vários autores: Davis, 1991; Davis & Gardner, 1993; Gardner & Winner, 1982. 

Todos eles chegaram à conclusão de que os desenhos mais expressivos das 

crianças e dos adultos artistas se encontram nos dois pontos altos do U, ao passo 

que os desenhos convencionais das crianças de 8-11 anos se situam na parte mais 

baixa do U. Foi também sugerido que, as crianças nesta idade que não seguissem 

uma via artística permaneceriam, na sua evolução, na base do U, o que o 

transformaria num L, como podemos observar na figura seguinte, que nos apresenta 

as hipóteses de partida para este estudo e que foram confirmadas por ele (Davis, 

1997). 

Assim, o estudo de Davis focou, essencialmente, os atributos específicos que 

unem e separam os trabalhos das crianças e dos artistas comparando um certo 

número de dimensões estéticas (Davis, 1997):  

• Veículo simbólico: poderá ser entendido como a natureza ou a essência 

simbólica do desenho; é definido pela investigadora como o uso preciso dos 

símbolos gráficos para representar e/ou exprimir o referente ou o sentido do 
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desenho. Foram considerados os símbolos representativos e não 

representativos. 

• Composição: é definida como a estrutura do desenho, a ordenação visual da 

forma: a colocação dos símbolos no papel. 

• Expressão: deriva da definição de Goodman e é uma exemplificação 

metafórica, uma qualidade que contém a possessão (encarnação da emoção) 

mais a referência (referente à emoção).  

No que respeita a critérios de expressão, harmonia, controlo da linha e 

composição, as crianças da pré-escola, como os artistas profissionais, demonstram 

grande facilidade na simbolização gráfica, que suplanta a facilidade de crianças mais 

velhas e mesmo dos adultos não artistas. 

No entanto, estas conclusões não são de todo consensuais entre os teóricos do 

desenvolvimento do desenho infantil. Michael Parsons (2000) num esclarecedor texto 

afirma-nos que, já em 1988 tinham defendido, num artigo que publicaram no Journal 

of Aesthetic Education, que o desenvolvimento do desenho não “se processava de 

um modo linear em direcção a um fim natural”, já que não existe um “único ponto de 

chegada, em direcção ao qual conduz naturalmente o desenvolvimento” (Parsons, 

2000). 

O que estes autores nos querem dizer é que rejeitam as perspectivas de 

desenvolvimento linear que supõem sempre a existência de um “ponto de chegada”, 

sendo apenas este ponto que divergia entre elas. Por exemplo, Lowenfeld defendia 

que os desenhos infantis se desenvolviam através de uma série de fases previsíveis 

em direcção a um estado em que chegariam a representar praticamente três 

dimensões no papel. Piaget, por exemplo, considerou o desenvolvimento como um 

progresso constante em direcção a modos de pensamento formais operacionais. 

Freud considerou-o como o primado dos processos de pensamento secundário sobre 

o primário, da civilização sobre o instinto. 

A consciência de que as crianças produzem vários tipos de desenhos levou os 

autores a defenderem, não um modelo linear, mas um modelo que poderá ser 

representado por uma árvore e que, segundo Parsons, está muito mais próximo do 

“nosso sentido pós-moderno crescente da diversidade da arte em si e da diversidade 

de propósitos para a Arte-Educação”. 
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Também Arthur Efland sugeriu um outro esquema de desenvolvimento: uma 

rede ou grelha que, segundo Parsons, pode ser mais útil do que a árvore pois sugere 

a existência de vários pontos de partida e de vários estádios finais. A existência de 

vários pontos de partida e a imagem de uma rede sugere-nos que o desenvolvimento 

se pode processar simultaneamente em diferentes percursos, sendo os pontos mais 

criativos quando os percursos se cruzam. 

O próprio Parsons sugere “um mapa de desenvolvimento que se refere a um 

conjunto de capacidades” (Parsons, 2000). Este modelo tem uma série de pontos de 

partida e, durante o desenvolvimento, as trajectórias das diferentes capacidades 

interagem entre si, tornando possíveis formas de compreensão mais sofisticadas. O 

diagrama sugere, sem retratar adequadamente, a verdadeira complexidade do 

desenvolvimento nas artes, em que diversas capacidades se desenvolvem ao 

mesmo tempo. Este modelo multifacetado afasta a impressão – um produto do 

modelo linear – de que tem de haver uma determinada sequência para que estas 

diferentes ideias ocorram. 

 

 

 
 
 

  
 

Modelo em árvore, não linear de 

Parsons 

 

Modelo em grelha de Efland 

 

 

Modelo não linear de Parsons 

 
Quadro 1 – Conjunto comparativo de gráficos In Parsons, 2000 

 

 Estes três diagramas apresentam três propostas para conceber o 

desenvolvimento estético e artístico. Para nós, como professores habituados a 

observar o desenvolvimento do desenho nos nossos alunos, não podemos deixar de 
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apreciar as singulares contribuições de cada um destes modelos de desenvolvimento 

para a nossa compreensão do mesmo e para o aperfeiçoamento da nossa prática. 

No desenvolvimento das actividades da exposição interactiva que propomos, 

estes modelos vêm permitir uma abertura na programação de cada sala temática e 

na própria concepção da exposição como um todo. As características multifacetadas 

destes modelos permitem uma visão transversal sobre a concepção do nosso 

projecto que não apresenta um modelo linear podendo ser explorado de diversas 

formas com o objectivo de tornar a compreensão do mundo das artes adaptável a 

qualquer momento do desenvolvimento das crianças. 

Mais uma vez apuramos que a educação estética e artística serve em larga 

medida as pretensões da “Declaração dos Direitos das Crianças” e que temos 

dificuldade em encontrar uma área educativa com tantos potenciais como as que 

apresentamos.
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Capítulo III 
Contexto educacional da proposta didáctica 

 
 

 O capítulo que agora se inicia pretende evidenciar quais os modelos que 

estão na base da nossa proposta didáctica e que influenciaram a sua projecção. 

Tomámos como ponto de partida os quatro principais modelos que, segundo Fróis 

(2006) circunscrevem a educação artística: modelo da expressão; modelo da 

cognição; modelo da compreensão e modelo estético-disciplinar. Cada modelo 

apresenta um novo paradigma para a educação estética e artística, ainda que em 

todos possamos encontrar traços comuns no seu desenvolvimento. Estes modelos 

estão associados a determinados autores que contribuíram decisivamente para a 

elaboração das diferentes teorias. Vamos fazer referência a alguns dos autores mais 

significativos da segunda metade séc. XX até aos nossos dias, integrados no nosso 

projecto. Fundamentalmente, incidiremos sobre o modelo da cognição e da 

compreensão. Este último integrado no “novo modelo” da cultura visual. 

 Assim, pretendemos salientar os aspectos mais significativos dos modelos 

que nos interessam para a fundamentação do nosso projecto. 

 

Modelo da Cognição 

 
 

O Início do Modelo Cognitivo 

 

 No início dos anos 50, começa a delinear-se uma nova forma de abordar a 

forma como se constrói o conhecimento humano. O psicólogo George Miller 

considera que é durante o Simpósio sobre teoria da informação no Massachusets 

Institut for Technology (MIT), mais propriamente a 11 de Setembro de 1956. Neste 

dia Allen Newell e Herbert Simon apresentam uma comunicação intitulada “Máquina 

da Teoria Lógica” em que apresentam a noção de produção informática, processos 

que irão ter mais tarde uma importância vital para este modelo. Quase 
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simultaneamente, Noam Chomsky demonstra a linguagem como processo 

matemático, que já tinha sido considerado mas nunca comprovado.  

 Como consequência deste encontro surgem diversas publicações, sendo que 

em 1958, John Von Neumann, edita “The Computer and the Brain”, que viria a ser 

considerada uma obra de referência para as ciências cognitivas. Este facto deve-se a 

ser nesta obra onde se faz, pela primeira vez, uma ligação directa entre os processos 

mentais do ser humano e os processos informáticos. 

Com o crescimento do interesse pelas ciências cognitivas, aumentam as 

propostas de financiamento ao estudo desta ciência que se começava a delinear e 

afirmar no meio científico. Em 1960 a Carnegie Corporation apoia financeiramente a 

criação do Centro de Estudos Cognitivos na Universidade de Harvard, fundado por 

Jerome Bruner e George Miller e que dinamizou e possibilitou a produção e a 

circulação de conhecimento no âmbito das Ciências Cognitivas até ao início dos 

anos 70.  

Ainda no decorrer de 1960 George Miller, Karl Pribram e Eugene Galanter 

publicam “Plans and the Structure of Behaviour”, que vem pôr em causa o 

behaviorismo clássico, propondo a sua substituição pela abordagem na informática.  

O psicólogo Ulric Neisser publica em 1967, “Cognitive Psychology”, obra na 

qual reflecte sobre a cognição, reconhecendo processos de análise e de síntese 

inventivos, enquanto Newell e Simon defendem que os computadores podem 

fornecer o modelo dos processos da mente humana. 

 No final dos anos 60 as ciências cognitivas assumiam já um papel de 

destaque no seio da comunidade científica. Esta solidificação da disciplina contribui 

para o desenvolvimento e promoção de centros interdisciplinares, revistas, 

congressos e trabalhos que dão corpo às ciências cognitivas, para o estabelecimento 

de uma rede de investigadores e intercâmbios internacionais. Das inúmeras 

publicações deste período podemos destacar em 1972 a publicação de “Human 

Problem Solving”, trabalho conjunto de Allen Newell e Herbert Simon. 

 

A ciência cognitiva na construção do saber 

 

As ciências cognitivas estudam a mente e inteligência humanas. Promovem o 

estudo científico dos processos mentais, a interdisciplinaridade entre a Psicologia, 
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Filosofia, Neurociências, Inteligência Artificial e Linguística. Tem como objectivo 

compreender a percepção, aquisição de conhecimentos e processos mentais nos 

seres humanos. Pretende criar interdisciplinaridade na construção de saberes sobre 

os processos da mente humana. Podemos considerar que a Psicologia contribui com 

as teorias sobre o funcionamento da mente, a Filosofia através da Epistemologia e 

da Lógica, as Neurociências no que respeita ao cérebro, a Inteligência Artificial no 

estabelecimento de ligações com os processos informáticos e a Linguística com a 

matemática da linguagem. 

A perspectiva cognitivista fundamenta-se na hipótese de que a inteligência 

humana é processada de forma bastante próxima aos computadores, desta forma a 

cognição pode ser definida como computação de representações simbólicas. O 

sistema cognitivo opera essencialmente nos receptores de informação, no 

armazenamento da informação na memória e na sua recuperação e reinterpretação. 

Com o objectivo de compreender a inteligência humana, as ciências cognitivas 

mostram-se como uma ciência dos fenómenos constitutivos dos aparelhos e os 

comportamentos psicossomáticos e das interacções entre estes aparelhos e os 

comportamentos humanos. As ciências cognitivas pretendem descrever, explicar e 

eventualmente simular as principais operações da mente: a linguagem, raciocínio, 

percepção, coordenação motora e planificação. Devido às suas preocupações com a 

relação entre o corpo e a mente, a relação entre o “espírito” e o cérebro, as ciências 

cognitivas, por vezes remetem para questões primordiais da Filosofia, na forma como 

definem o modo em que opera a cognição.  

 

As concepções de cognição segundo Gardner e Arnheim 

 

Howard Gardner publica em 1985 “The mind's new science”, trabalho em que 

procura definir os aspectos essenciais das Ciências Cognitivas e relatar as condições 

que levaram ao desenvolvimento das mesmas. Gardner, ao escrever sobre as 

ciências cognitivas, destaca cinco conceitos importantes de reter para a sua 

compreensão: as representações; os computadores; a atenuação da importância 

atribuída ao afecto, contexto, cultura e história; estudos interdisciplinares e raízes 

nos problemas filosóficos clássicos. 
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Representações - Compreende a noção de entidade representacional, que 

compreende os símbolos, as regras, as imagens e as relações entre estas.  

Computadores - Apresenta a ideia de que o homem, ao produzir o 

computador, tende a projectar a forma ao estabelecer os parâmetros dos processos 

informáticos, o que faz com que o computador, para além de instrumento prático 

sirva de modelo do pensamento humano na medida em que foi este que o criou à 

imagem do seu pensamento. 

A atenuação da importância atribuída ao afecto, contexto, cultura e história - 

Considerada necessária por forma de reduzir ao mínimo possível a influência destes 

factores pelo facto de estes serem pessoais, portanto variáveis de sujeito para 

sujeito, o que poderia dificultar o carácter científico.  

Estudos Interdisciplinares - A Ciência Cognitiva privilegia a interacção com 

outras disciplinas, de forma que o trabalho de equipa possa mais facilmente produzir 

conhecimentos significativos denotando assim confiança nos Estudos 

Interdisciplinares. 

Raízes nos problemas filosóficos clássicos - Gardner identifica ainda que 

grande parte da discussão Cognitivista tem origem nos debates dos filósofos Gregos 

ou Iluministas, assim, notas referentes a estes períodos são uma constante na obra 

produzida no âmbito da Ciência Cognitiva. 

As preocupações de Rudolf Arnheim (1997) direccionam-se particularmente 

para o campo da imagem, e a forma como os sentidos adquirem importância na 

construção do conhecimento do ser humano. As artes visuais são para Arnheim, o 

campo mais apelativo, e praticamente toda a sua produção teórica é desenvolvida 

em torno desta questão. 

Segundo Arnheim, a percepção é um evento cognitivo, visto a produção de 

imagens ser dependente da criatividade e da imaginação. A visão, como parte 

integrante do todo cognitivo, fornece o conteúdo. É através da percepção que 

adquirimos a capacidade de diferenciar e generalizar, compreendendo o geral que 

confere sentido ao particular, e o particular que contribui na compreensão do todo. 
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Psicologia Cognitiva 

 

A Psicologia Cognitiva é um ramo da Psicologia que estuda os processos 

segundo os quais um indivíduo compreende o mundo e o seu meio envolvente, 

tentando identificar detalhadamente o que acontece entre o estimulo e a resposta. 

A Psicologia Cognitiva tem como principal objecto de estudo a forma como a 

informação é processada. O processamento da informação define-se por um 

conjunto de vários processos, tais como a atenção, percepção, aprendizagem e 

memória. 

A constante reinterpretação da experiência em esquemas permite o 

desenvolvimento da memória e dos acontecimentos recordados que são 

interpretados conforme a exigência da situação. Das experiências realizadas pelos 

autores cognitivistas, surge uma noção muito importante, a noção de esquema 

(schema), estruturas cognitivas abstractas ou modelos conceptuais da Memória 

construídos com base em experiências com o meio envolvente.   

Nos últimos anos, a Psicologia Cognitiva encontrou questões que podem 

transformar profundamente os seus métodos e perspectivas. O desenvolvimento das 

ciências neurológicas e da inteligência artificial leva os problemas clássicos da 

percepção às problemáticas do tratamento da informação. Na sociedade actual, o 

fluxo de informação é muito intenso, criando ruído de informação e 

consequentemente provocando incapacidade do seu tratamento exaustivo. Desta 

forma, o processamento da informação será decidido pelos sujeitos, tratando 

superficial ou exaustivamente determinada informação. Estes dois critérios estão 

directamente dependentes da proveniência da informação, partindo de fontes que 

consideramos válidas ou menos válidas, tendemos a optar pelas fontes que 

reconhecemos de maior prestígio. Por vezes, a quantidade de argumentos sobrepõe-

-se ao critério de qualidade. 

 

Pensamento Visual 

 

Segundo Arnheim (1989), a percepção é um evento cognitivo, visto a 

produção de imagens ser dependente da criatividade e da imaginação. A visão, 

como parte integrante do todo cognitivo, fornece o conteúdo. É através da percepção 
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que adquirimos a capacidade de diferenciar e generalizar, compreendendo o geral 

que confere sentido ao particular, e o particular que contribui na compreensão do 

todo. 

 
«My life has been one of contemplation rather than action; and since I 

watch artists, who are contemplators, I am twice-removed from active life 

"perchè guardo quelli che guardano" [because I observe the observers]. I am, I 

told the interviewer, the little owl perched on the shoulder of Athene.» (Arnheim, 

1989: 369) 

 

Os sentidos possibilitam uma resposta ao meio envolvente quando utilizados 

adequadamente. A identificação ou reconhecimento, apenas é possível pela 

interacção da visão com a memória e com a capacidade de criação de conceitos. A 

visão recebe a informação a ser tratada pelo cérebro de forma a criar imagens 

padrão, conceitos gerais. 

Estes conceitos gerais serão posteriormente organizados, relacionados de 

forma a originarem perceptos. São os perceptos que conferem a possibilidade de 

reconhecimento de características particulares dentro do geral. Os perceptos, que se 

constroem a partir dos conceitos gerais, permitem reconhecer a particularidade entre 

o geral, o reconhecimento de características individuais entre características comuns. 

Arnheim exemplifica com o reconhecimento do animal de estimação, que se insere 

numa categoria geral, sendo um animal, de raça canina, mas reconhecendo-o como 

um cão particular, que é o seu animal de estimação. Assim, reconhece-se um 

conceito geral, mas reconhecendo um elemento particular, um percepto. 

Nelson Goodman (1976) centra a sua atenção nos media de representação, 

reconhecendo nestes o seu carácter sistemático. Desenvolve a ideia de media e de 

representação como sistemas de símbolos, que são considerados não discursivos e 

capazes de compreender significados. Estes sistemas simbólicos implicam regras 

intuitivas e naturais, mas também convencionais, para que o pensamento artístico 

passe a ser o processamento de sistemas simbólicos, que criam significados por 

seguirem determinadas regras, ao passo que o pensamento estético é a percepção 

desses significados no seu âmbito. 
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Desta forma, o pensamento deixa de ser necessariamente verbal ou 

matemático, permitindo um maior relevo à forma como se processa o pensamento 

perceptivo e de criação artística nas crianças. O media da produção é sempre 

detentor de um lugar de destaque tanto em Goodman como em Arnheim, pois 

responde directamente a algumas questões do desenvolvimento de um processo em 

função de um determinado media, o que pode ser observado nas crianças e na sua 

produção ou pensamento artístico enquanto criam significados, utilizando a 

expressividade dos meios. 

O segundo capítulo de Visual Thinking (Arnheim, 1969) começa com a frase 

“Como pode a percepção ser inteligente? Não é a inteligência uma questão de 

pensamento? E não começa o pensamento depois dos sentidos concluírem o seu 

trabalho?”. Considerando o pensamento um dos processos indispensáveis à 

percepção, Arnheim reconhece o pensamento como a forma que possibilita ao 

espírito Humano o tratamento do material cognitivo. As imagens que recolhemos, 

são filtradas de forma a retermos as que adquirem mais importância segundo a 

ordem definida, sendo que irá funcionar por conexão com outras, de forma a criar 

sistemas de relações que permitem a identificação de traços gerais e criação de 

conceitos e, por outro lado, de uma imagem referente a esse conceito. O acto da 

visão apenas acontece momentaneamente, assim, as recorrências a essa imagem 

são sempre levadas a cabo pela memória, pela reconstrução apoiada no arquivo 

construído sobre essa imagem, próprio para responder às necessidades da situação 

em causa.  

A forma de olhar as coisas, o meio envolvente, o mundo, tem um papel 

fundamental na forma como o sujeito toma conhecimento do mundo. Um olhar não 

consciente, não atento e interessado, pode derivar numa apreensão de falsas 

imagens, e consequente mal formação de conceitos. John Dewey afirma que a 

experiência ocorre continuamente porque a interacção entre as criaturas vivas e as 

condições do ambiente é inerente ao próprio processo do viver (Dewey, 1934). 

Muitas vezes, porém, as coisas são percepcionadas sem que, contudo, aí ocorra 

uma verdadeira experiência. Há distracção e dispersão. O que observamos, o que 

pensamos, o que desejamos e o que obtemos é meramente acidental e fortuito. 

Deitamos as mãos ao trabalho e a seguir voltamos atrás. Iniciamos e a seguir 
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paramos, não porque a experiência tenha atingido o seu objectivo mas por 

interrupções externas ou por letargia interior. 

A actualidade com a sua velocidade própria e com o excesso de informação 

típico dos grandes centros urbanos, provoca inúmeros obstáculos a plena 

observação. A atenção necessária à plena experiência de observação é 

destabilizada pelas interferências causadas por várias formas de fontes de 

distracção. Todo o processo de visualização, filtragem, pensamento, 

conceitualização, quando envolvido pelo excesso ou ruído de informação pode ser 

infrutífero, se o sujeito não conseguir adaptar-se e desenvolver os seus mecanismos 

de filtragem próprios para lidar com esta situação. 

Mas se a visão tem um papel primordial, não nos podemos esquecer da 

função da linguagem, que possibilita a expressão oral e escrita, transmitindo por 

vezes ideias visuais difíceis de exprimir. 

Arnheim (1979) acredita que o pensamento se desenvolve sobre as imagens, 

sendo que a linguagem nos ajuda a pensar sobre aquilo a que se refere e não sobre 

as palavras em si. A Linguagem, surge então como uma das formas possíveis de 

catalogação e armazenamento da informação tratada e dos conceitos e como forma 

de expressão dos mesmos, tendo habitualmente como referente a imagem que 

possibilitou a sua criação. Conceitos mais abstractos, não tendo origem na imagem, 

podem, no entanto, ter uma referência simbólica, na qual recorremos a uma imagem 

ou símbolo que a materializa, por exemplo o conceito de infinito, em que 

directamente associamos ao símbolo matemático. As palavras em si, são um 

conjunto de símbolos que, conjugados segundo determinadas regras, formam outros 

símbolos que se referem a determinado objecto ou situação. Assim, a reprodução 

desses símbolos, tanto a nível escrito como a nível oral (com excepção das 

onomatopeias), não têm qualquer relação com a realidade a que se referem. A 

linguagem, as palavras, apenas funciona no domínio da língua que lhe compete. O 

receptor da comunicação, não pensa em símbolos, salvo a excepção acima referida 

sobre conceitos abstractos, mas sim na imagem a que esses símbolos remetem, 

predominando assim a ideia visual, conceito visual. 
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O processo cognitivo em Gardner 

 

Em 1983, com a publicação do livro Frames of Mind, culminava uma ampla 

investigação, iniciada em 1979 por uma pequena equipa de investigadores da 

Harvard Graduate School of Education, sobre um grande tema: “A Natureza e a 

Realização do Potencial Humano”. 

O objectivo principal desta investigação era conhecer a natureza da cognição 

humana, chegando assim a uma visão do pensamento do Homem mais ampla e 

mais abrangente do que aquela conhecida e aceite até então, nomeadamente as 

teorias de Jean Piaget (1896-1980). 

Howard Gardner, um dos principais investigadores deste grupo, estava 

interessado em demonstrar os limites da teoria piagetiana já que esta “via todo o 

pensamento humano como lutando pelo ideal do pensamento científico” (Gardner, 

1995). Este investigador considerava também que a concepção de inteligência mais 

prevalecente, a disseminada por Alfred Binet (1857-1911) e pelos seus testes de QI, 

estava relacionada com a “capacidade de dar respostas sucintas, de modo rápido, a 

problemas que requerem habilidades linguísticas e lógicas.” (Ibidem), já que os 

currículos académicos valorizavam sobretudo o desenvolvimento da linguagem e da 

matemática. 

O próprio Binet, que elaborou os testes de QI no início do século XX por 

solicitação das autoridades francesas para que se pudesse prever quais as crianças 

que teriam sucesso nos liceus de Paris, considerou o seu teste pouco fiável pois um 

número, derivado da performance de uma criança num teste, não poderia retratar 

uma questão tão complexa como a inteligência humana. Contudo, o sucesso deste 

teste foi notável, atingindo o total reconhecimento quando foi utilizado para o 

recrutamento de soldados americanos para a I Guerra Mundial, tornando-se assim 

um “sucesso da psicologia”, ou seja, “um instrumento científico genuinamente útil.” 

As pesquisas mais recentes em desenvolvimento cognitivo e neuropsicologia 

sugerem que as habilidades cognitivas são bem mais diferenciadas e mais 

específicas do que se acreditava até então. Para isso contribuiu largamente a Teoria 

das Inteligências Múltiplas (TIM) elaborada por Howard Gardner. 

O nome de “inteligências múltiplas” não é inócuo. Gardner não quis falar de 

“talentos diferentes” pois isso seria consensual e a sua teoria passaria despercebida, 



 47 

assim, “múltiplas”: tenta “enfatizar um número desconhecido de capacidades 

humanas diferenciadas, variando desde a inteligência musical até à inteligência 

envolvida no entendimento de si mesmo”, e “inteligências”: tenta “salientar que estas 

capacidades eram tão fundamentais quanto aquelas historicamente capturadas pelos 

testes de QI.” (Ibidem) Deste modo, IM são uma alternativa para o conceito de 

inteligência como capacidade inata, geral e única, que permite aos indivíduos uma 

performance, maior ou menor, em qualquer área de actuação. 

A insatisfação deste investigador com o conceito de QI e com a visão unitária 

de inteligência, que focaliza sobretudo as habilidades importantes para o sucesso 

escolar, levou-o a afastar-se dos testes e a procurar outras fontes de informação, ou 

seja, observou a forma como as pessoas de todo o mundo desenvolvem 

“capacidades importantes para o seu modo de vida” Assim, Gardner, define 

inteligência como sendo “a capacidade de resolver problemas ou de elaborar 

produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou comunitários” 

(Ibidem). A capacidade de resolver problemas permite ao indivíduo abordar uma 

situação com o fim de atingir um objectivo e delinear a rota necessária para o atingir. 

A produção de um produto culturalmente válido é crucial na medida em que captura 

e transmite conhecimentos ou expressa sentimentos ou opiniões de uma pessoa 

(Walters & Gardner, 1995). 

Para tentar responder à pergunta “O que é uma inteligência?” Gardner, com 

os seus colegas investigadores, estudaram um grande número de fontes que nunca 

haviam sido estudadas em conjunto anteriormente. Assim, as suas pesquisas 

incidiram sobre: 

a) o desenvolvimento de diferentes habilidades em crianças normais e 

crianças super dotadas; 

b) adultos com lesões cerebrais e como estes não perdem a intensidade da 

sua produção intelectual, mas sim uma ou algumas habilidades, sem que outras 

habilidades sejam sequer atingidas; 

c) populações ditas excepcionais, tais como idiot-savants3

                                                 
3 Idiot savant ou idiota sábio é um indivíduo mentalmente deficiente mas com um talento altamente 
especializado em determinada área, por exemplo o cálculo rápido, a memória ou a execução musical. 

 e autistas, e como 

os primeiros podem dispor de apenas uma competência, sendo bastante incapazes 
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nas demais funções cerebrais, enquanto as crianças autistas apresentam ausências 

nas suas habilidades intelectuais; 

d) como se deu o desenvolvimento cognitivo através dos milénios; 

 

e) a cognição em diversas espécies animais e em culturas dramaticamente 

diferentes; 

f) os resultados obtidos pelo treino de certas capacidades, ou seja, se quando 

se treina uma pessoa na habilidade A, esse treino se transfere para a habilidade B e 

vice-versa; 

g) análise estatística de uma bateria de testes psicológicos. 

A observação de todas estas fontes levou obviamente a coligir uma enorme 

quantidade de informação, que foi objecto de uma análise factorial subjectiva devido 

à informação existir numa forma não susceptível de ser tratada electronicamente 

(Gardner, 1995). Assim, segundo Gardner, os resultados foram estudados da melhor 

forma possível e organizados de maneira a que fizesse sentido para os 

investigadores e para os leitores, o que conduziu a algumas conclusões, 

nomeadamente, que a competência cognitiva humana é melhor descrita como um 

conjunto de capacidades, talentos ou habilidades mentais às quais os investigadores 

chamaram “inteligências”, e que todos os indivíduos normais as possuem em certa 

medida. (Walters & Gardner, 1995) 

A TIM busca uma definição óptima de inteligência e pluraliza o conceito 

tradicional. A teoria aborda as capacidades universais da espécie humana, que têm 

uma génese biológica, e que são valorizadas em um ou mais ambientes culturais. 

Além de satisfazer estes critérios cada inteligência deve ter um conjunto de 

operações identificáveis que, resumidamente, passa por: um potencial isolamento 

por dano cerebral; uma operação central identificável ou um conjunto articulado de 

operações; um desenvolvimento histórico distinto, acompanhado de um conjunto de 

desempenhos; uma história e plausibilidade evolucionárias; apoio em tarefas 

psicanalíticas experimentais; apoio em descobertas psicométricas; susceptibilidade 

de aderência a um sistema simbólico, pois uma inteligência deve ser capaz de ser 

codificada num sistema de símbolos, ou seja, “um sistema de significados 

culturalmente criado, que captura e transmite formas importantes de comunicação 

(Walters & Gardner, 1995). 
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Deste modo, Gardner e os seus colaboradores definiram, inicialmente, sete 

inteligências: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésico-corporal, 

interpessoal e intrapessoal, no entanto já poderá ser adicionada a esta lista uma 

oitava inteligência: a naturalista.  

Estas competências intelectuais são relativamente independentes, e, pelo que 

foi dito anteriormente, depreende-se que têm origens e limites genéticos próprios e 

um substrato neuroanatómico específico, evidenciando processos cognitivos 

próprios. Segundo este investigador, os seres humanos dispõem de graus variados 

de cada uma das inteligências e de maneiras diferentes de as combinar e organizar; 

destaca ainda que, embora estas inteligências sejam, até certo ponto, independentes 

umas das outras, elas raramente funcionam isoladamente. Embora algumas 

ocupações apelem mais a uma inteligência específica, na maioria dos casos as 

ocupações ilustram bem a necessidade de uma combinação de inteligências. Por 

exemplo, uma bailarina de uma companhia de dança necessita de combinar o 

domínio das inteligências cinestésico-corporal, para dançar; interpessoal, para se 

relacionar com as outras bailarinas do grupo; musical, para “sentir” a música que tem 

de dançar; espacial, para se movimentar em palco. 

Inteligência musical - Esta inteligência manifesta-se através da habilidade para 

apreciar, compor ou reproduzir músicas. É ainda incluída nesta inteligência a 

capacidade para discriminar sons, a habilidade para perceber temas musicais, a 

sensibilidade para ritmos, texturas e timbre, e habilidade para produzir e/ou 

reproduzir música. A criança pequena com uma habilidade musical especial percebe 

desde cedo diferentes sons no seu ambiente e, frequentemente, canta para si 

mesma. Segundo Gardner esta inteligência desenvolve-se quase paralelamente à 

inteligência linguística. 

Inteligência cinestésico-corporal - Esta inteligência refere-se à habilidade para 

resolver problemas ou criar produtos através do uso de parte ou de todo o corpo. É a 

habilidade para usar a motricidade “grossa” ou “fina” em desportos, nas artes 

cénicas, performativas ou plásticas, no controlo dos movimentos do corpo e na 

manipulação de objectos com destreza. A criança especialmente dotada nesta 

inteligência movimenta-se com galhardia e expressividade a partir de estímulos 

musicais ou verbais, demonstra uma grande habilidade atlética e desportiva ou uma 

motricidade “fina” muito apurada. 
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Inteligência lógico-matemática - Os componentes centrais desta inteligência 

são descritos por Gardner como uma sensibilidade para padrões, ordem e 

sistematização. É a habilidade para explorar relações, categorias e padrões, através 

da manipulação de objectos ou símbolos, e para a experimentação controlada; é a 

habilidade para lidar com séries de raciocínios, para reconhecer problemas e 

resolvê-los. Por tudo isto, esta inteligência é frequentemente rotulada de 

“pensamento científico”, sendo característica de matemáticos e cientistas. Gardner 

explica, porém, que, embora o talento científico e o talento matemático possam estar 

presentes num mesmo indivíduo, as motivações dos cientistas e dos matemáticos 

não são as mesmas. Enquanto os matemáticos desejam criar um mundo abstracto 

consistente, os cientistas pretendem explicar a natureza. A criança com especial 

aptidão nesta inteligência demonstra facilidade para contar e fazer cálculos 

matemáticos e para raciocinar logicamente, criando as suas próprias notações. 

Inteligência linguística - Chamar a capacidade linguística de “inteligência” é 

coerente com a psicologia tradicional, pelo que é consensual a existência desta 

inteligência. Nos estudos de Gardner foi mesmo identificada uma área do cérebro 

responsável pela produção de sentenças gramaticais. O dom da linguagem é 

universal e o seu desenvolvimento nas crianças é surpreendentemente idêntico em 

todas as culturas. Os componentes centrais da inteligência linguística são a 

sensibilidade para os sons, ritmos e significados das palavras, além de uma especial 

percepção das diferentes funções da linguagem. É também a habilidade para usar a 

linguagem para diferentes fins como: convencer, agradar, estimular ou transmitir 

ideias; sendo esta a habilidade exibida, na sua maior intensidade, pelos poetas. Nas 

crianças, esta habilidade manifesta-se através da capacidade para contar histórias 

originais ou para relatar, com precisão, experiências vividas. 

Inteligência espacial - Gardner descreve a inteligência espacial como a 

capacidade para perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. É a 

habilidade para manipular formas ou objectos mentalmente e, a partir das 

percepções iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa representação visual 

ou espacial. É a inteligência dos artistas plásticos, dos engenheiros e dos 

arquitectos. Os cegos, de um modo geral, têm esta inteligência desenvolvida, apesar 

de a sua percepção não ser visual mas, essencialmente, táctil, ou seja, reconhecem 

formas através de um método indirecto: o tacto. Para um cego o sistema perceptivo 
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táctil é equivalente ao sistema perceptivo visual de uma pessoa que vê. Poderemos 

mesmo traçar uma analogia entre o pensamento espacial de um cego e o 

pensamento linguístico de um surdo. Em crianças pequenas, o potencial especial 

nesta inteligência é percebido através da habilidade para jogos espaciais e a atenção 

a pormenores visuais (ou tácteis). 

Inteligência interpessoal - Esta inteligência pode ser descrita como uma 

habilidade para entender e responder adequadamente a humores, temperamentos 

motivações e desejos de outras pessoas. Psicoterapeutas, professores, políticos, 

vendedores bem sucedidos, líderes religiosos e políticos revelam esta inteligência 

em alto grau. Na sua forma mais primitiva, a inteligência interpessoal manifesta-se 

em crianças pequenas como uma habilidade para distinguir pessoas, e, na sua forma 

mais avançada, como uma habilidade para perceber intenções e desejos de outras 

pessoas, mesmo que elas os escondam, e para reagir apropriadamente a partir 

dessa percepção. Esta inteligência, além de ter sido localizada a sua actividade 

cerebral, revela ainda duas evidências biológicas, apontadas como especificas dos 

seres humanos e primatas, que são: “o apego à mãe” e a “interacção social”. 

Crianças especialmente dotadas desta inteligência demonstram muito cedo 

habilidade para liderar outras crianças, uma vez que são extremamente sensíveis às 

necessidades e sentimentos de outros. 

Inteligência intrapessoal - Esta inteligência é o correlativo interno da 

inteligência interpessoal, isto é, a habilidade para ter acesso aos próprios 

sentimentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e usá-los na solução de problemas 

pessoais. É o reconhecimento de habilidades, necessidades, desejos e inteligências 

próprias, a capacidade para formular uma imagem precisa de si próprio e a 

habilidade para usar essa imagem para funcionar de forma efectiva. Como esta 

inteligência é a mais pessoal de todas, ela só é observável através dos sistemas 

simbólicos das outras inteligências, ou seja, através de manifestações linguísticas, 

musicais ou cinestésicas. 

Inteligência naturalista - Esta oitava inteligência foi definida à posteriori e 

refere-se à habilidade humana para reconhecer objectos da Natureza. Por outras 

palavras, trata-se da capacidade de distinguir plantas, animais, rochas. É fácil 

percebermos como isso é indispensável para a sobrevivência num ambiente natural. 

Botânicos e pessoas que trabalham no campo, por exemplo, precisam explorar a 



 52 

inteligência naturalista para a execução das suas actividades. Charles Darwin seria 

com certeza alguém que possuía a sua inteligência naturalista muito desenvolvida. 

Outro exemplo será o dos índios da Amazónia ou as tribos africanas que vivem em 

franca comunhão com a Natureza. 

Apresentámos as oito inteligências definidas por Gardner e pela sua equipa 

até ao momento. Não se sabe se outras serão definidas mas o investigador fala na 

necessidade de uma maior aceitação da noção de inteligência plural (Gardner, 1995) 

de modo a produzir consequências científicas, educacionais e institucionais. 

Gardner insiste ainda que devemos considerar os indivíduos como uma 

colecção de aptidões, e não apenas como tendo uma única faculdade de solucionar 

problemas, que pode ser medida directamente por meio de testes de papel e lápis. 

Mesmo dado um número relativamente pequeno de inteligências, a diversidade da 

capacidade humana é criada através da diferença de perfis individuais, que 

requerem uma combinação de inteligências. De facto, provavelmente o “total é maior 

do que a soma das partes”. Um indivíduo pode não ser especialmente bem dotado 

em qualquer uma das inteligências contudo, em virtude de uma determinada 

combinação ou mistura das capacidades, ele talvez consiga ocupar alguma posição 

singularmente boa para si.  

Deveremos ter em conta que todas as inteligências fazem parte da herança 

genética humana e que se manifestam universalmente, em todos os seres humanos, 

independentemente da sua educação ou do apoio cultural que lhe é prestado 

(Gardner, 1995). Pensamos que esta última afirmação é um pouco radicalista uma 

vez que a nossa experiência pôde demonstrar exactamente o contrário. As 

influências culturais e educacionais posteriores poderam potenciar, uma ou mais 

tipos de inteligências, obtendo-se assim um fórmula em que contraria a exclusividade 

da herança genética na transmissão de uma combinação de capacidades. 

Este autor diz-nos ainda que “todos os seres humanos possuem certas 

capacidades essenciais em cada uma das inteligências” cujo trajecto natural do seu 

desenvolvimento pode ser sintetizado no seguinte quadro: 
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 Idades Designação 

 

1º ano 

Capacidade pura de padronizar  

As inteligências na forma pura. Capacidades reveladas universalmente 

Ex. Diferenciar tons; apreciar arranjos tridimensionais 

2 aos 5 

Sistema simbólico – Pré-escolar 

As crianças demonstram as suas capacidades nas várias inteligências 

por meio da sua compreensão dos vários sistemas simbólicos: 

linguagem, música, espaço, … 

5 à 

adolescência 

Sistema notacional – Escolar 

Sistemas simbólicos de segunda ordem: Ex. mapas, notas de música, 

escrita 

Ambiente formal de educação – (Abstracção) 

Adolescência 

Adulto 

Actividades profissionais e de passatempo 

Resultado das aprendizagens realizadas nas fases de desenvolvimento 

anteriores, ou uso das capacidades dos indivíduos “promissores” 
 

Quadro 2 – Trajecto do desenvolvimento segundo Gardner, 1995        

 

Assim, o desenvolvimento de cada inteligência será determinado por factores 

genéticos, neurobiológicos e pelas condições ambientais, nas quais tem especial 

importância o papel da cultura e da valorização das competências. O trajecto natural 

de desenvolvimento de uma inteligência é, deste modo, subordinada a factores 

intrínsecos e extrínsecos do próprio indivíduo. 

A um conjunto de factores intrínsecos, Gardner, no seu livro Arts and Humam 

Development, chamou “esquemas ou modelos comportamentais”, que se manifestam 

através das acções dos indivíduos.  

Esquemas ou modelos comportamentais 

Os esquemas ou modelos comportamentais (behavioral patterns or schemes) 

são três sistemas do organismo que têm uma existência independente até ao 

nascimento e os quais são comuns a toda a vida animal. 

Esses sistemas podem ser chamados de fazer (making), apreender (perceiving), e 

sentir (feeling), (Gardner, 1994): 

• As produções do sistema “fazer” são os actos e acções. Este sistema consiste 

nos esquemas que o organismo é capaz de executar; 
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• Os produtos do sistema “apreender” são discriminações ou distinções. Este 

sistema consiste em aspectos do envolvimento aos quais o organismo é 

sensível;  

• Os resultados do sistema “sentir” são os afectos. Este sistema consiste em 

fenómenos do organismo ou na experiência do sujeito.  

Os esquemas comportamentais podem ser sintetizados no quadro seguinte: 

 

Sistemas 

Unidades básicas ou 

Esquemas ou modelos 

comportamentais 

Definição operacional 

(segundo Gardner, relacionada como o 

senso comum e com as descobertas da 

psicologia) 

Fazer 

(making) 

Actos ou acções 

(acts or action) 

Qualquer movimento numa parte do 

organismo potencialmente observável, tal 

como bater dos dedos, movimentos 

peristálticos do estômago, andar, pregar 

um prego, nadar, …  

Apreender 

(perceiving) 

Discriminações ou distinções 

(discrimination or distinctions) 

Envolve todas as distinções feitas pelo 

sujeito, tanto relacionadas com o mundo 

exterior (diferenciação entre formas e 

cores) como com processos interiores 

(formação de classes, ideias, fantasias) 

Sentir 

(feeling) 

Afectos 

(affects) 

É algo que organismo sente (um processo 

que presumivelmente suporta a distinção 

entre os estados de maior ou menos 

prazer, abertura, excitação, etc.) 
 

Quadro 3  – Esquemas comportamentais segundo Gardner, 1994 

 

O desenvolvimento do ser humano pode ser visto como um processo no qual 

os três sistemas, inicialmente discretos, começam a influenciar-se gradualmente uns 

aos outros. 

A interacção destes três sistemas leva o indivíduo a manter interacções com o 

seu meio social e cultural, o que lhe permite adquirir e aplicar conhecimentos. De 

seguida iremos ver como emergem diferentes formas de conhecimento ao longo da 

vida de um ser humano (Gardner, 1990). Gardner sugere que existem, pelo menos, 
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cinco diferentes tipos de conhecimento que qualquer individuo que cresça num 

ambiente escolarizado tenta integrar e dominar. 

O primeiro tipo de conhecimento é o chamado intuitivo (intuitive knowledge) 

que ocorre durante os primeiros anos de vida, ou seja durante o estádio sensório-     

-motor definido por Piaget. Nesta fase os indivíduos adquirem uma considerável 

quantidade de conhecimento através das interacções com os objectos e com as 

outras pessoas.  

A estimulação das capacidades da criança faz com que ela adquira bastante 

conhecimento, especialmente através das sensações perceptivas e de interacções 

motoras. O que faz com que a criança tenha um grande conhecimento sobre: o 

comportamento previsível dos objectos do seu ambiente, as motivações e intenções 

de outras pessoas, a aparência física dos familiares e outras formas universais e 

acessíveis de informação. Esta forma de conhecimento está bastante bem 

desenvolvida na idade de começar a andar (toddler-age) e persiste ao longo do 

desenvolvimento humano.  

O segundo tipo de conhecimento é o chamado conhecimento simbólico de 

primeira ordem (first-oder simbolic knowledge), que tem início durante o segundo ano 

de vida. É nesta altura que o ser humano começa a usar os sistemas simbólicos da 

sua cultura – palavras, imagens, gestos, modelos musicais, e o gosto (Gardner, 

1990). Este tipo de conhecimento relaciona-se directamente com aquilo a que 

Vygotsky chamou de símbolos de primeira ordem, já que estes símbolos têm uma 

referência directa da palavra ou da imagem para aqueles referentes com que a 

criança se familiarizou durante a aquisição precedente do conhecimento intuitivo 

(Gardner & Davis, 2002). Enquanto as duas formas de conhecimento anteriores são 

passíveis de observar em todas as culturas e em todos os indivíduos normais, as 

duas formas de conhecimento seguintes estão mais relacionadas, ou mesmo 

restritas, a ambientes escolarizados (Gardner, 1990).  

Entre os cinco e os sete anos de idade, as crianças, especialmente aquelas 

que frequentam a escola, começam a empregar vários tipos de sistemas notacionais, 

ou seja, códigos simbólicos mais formais que lhes são proporcionados na escola 

(Gardner, 1990; Gardner & Davis, 2002). Se os símbolos de primeira ordem faziam 

referência directa aos referentes, os símbolos notacionais fazem referência aos 

símbolos de primeira ordem, dito de outra forma, os sistemas de símbolos 
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notacionais, em especial nas culturas letradas, evoluem a partir dos sistemas de 

símbolos de primeira ordem (Ibidem). Concretizando, a linguagem escrita refere-se à 

linguagem oral, as notas musicais referem traços inerentes à música, a escrita de 

sistemas numéricos denota um conhecimento oral e sensorial de quantidade, etc.  

O domínio dos sistemas de símbolos notacionais depende da instrução, o que 

envolve um sistema formal de escola, essencial para o aparecimento da quarta forma 

de conhecimento: os corpos formais de conhecimento. 

Nas culturas menos letradas as formas de conhecimento estavam 

relacionadas com os preceitos, mitos, histórias e com o gosto, que eram transmitidos 

para os mais novos. Esta quarta forma de conhecimento compreende o domínio de 

vários conceitos, princípios e corpos formais de conhecimento que os investigadores, 

intelectuais e seres humanos reflexivos descobriram, inventaram ou codificaram ao 

longo dos séculos, tais como a ciência, a história, os textos literários, etc. – nos quais 

os membros educados dessa cultura devem ser versados de modo a conseguirem 

ter um pensamento produtivo e alcançar a compreensão profunda dessas mesmas 

disciplinas. A escola formal permite ao indivíduo médio dessa sociedade dominar 

esses assuntos. De facto a crescente exigência da escola reflecte o grande 

amontoado de informação que se espera que o indivíduo domine (Gardner, 1990; 

Gardner & Davis, 2002). 

O diagrama seguinte mostra-nos a organização destas quatros formas de 

conhecimento, do qual podemos concluir que o conhecimento intuitivo é o primeiro a 

emergir e o qual se desenvolve num maior período de tempo; o conhecimento 

simbólico emerge de seguida e é pré-condição para o conhecimento notacional; os 

corpos formais de conhecimento iniciam-se com a entrada na escola mas o seu 

domínio leva muito anos. A quinta forma de conhecimento, que não se encaixa tão 

bem neste padrão de desenvolvimento, é designada de conhecimento especializado.  

Cada cultura tem um certo número de ofícios, disciplinas e práticas, que a 

caracteriza e que devem ser dominadas pelo menos por alguns indivíduos, de forma 

a assegurar que o conhecimento dessa sociedade passe para a geração seguinte. 

Esta larga categoria inclui uma quantidade de jogos, actividades de lazer, formas de 

arte, procedimentos religiosos e vocações e cada uma delas tem níveis de 

competência que vão desde o aprendiz ao mestre ou perito. Nas sociedades 

tradicionais muitas das aprendizagens feitas através dos conhecimentos intuitivo e 
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simbólico centram-se precisamente à volta da aquisição destas competências do 

grupo. Na aprendizagem tradicional um aprendiz vai acumulando saber, que lhe é 

transmitido pelo adulto, até ficar responsável e autónomo, evoluindo através de 

patamares ou níveis de competência com vista a atingir o domínio completo. Mas 

nas complexas sociedades tecnológicas o conhecimento é mais especializado e 

transmitido em corpos de competências (bodies of skills) a ser adquirido pelos seus 

membros. O conhecimento especializado impõe-se, e devem pressupor, o 

conhecimento simbólico, notacional e/ou formal (Gardner, 1990; Gardner & Davis, 

2002). A aquisição do conhecimento especializado não é exclusiva da escola, uma 

vez que é adquirido pela observação, pelo envolvimento directo e pelo treino 

informal, tal como os conhecimentos intuitivo e simbólico (Gardner, 1990). 

No esquema seguinte podemos observar o lugar do conhecimento 

especializado junto das outras formas de conhecimento e constatar que está mais 

próximo das formas de conhecimento não escolásticas. 

 

 
Diagrama 2 – Lugar do conhecimento segundo Gardner, 1994 

 

Como se depreende do texto e do esquema anterior, até à entrada na escola, 

por volta dos seis anos, é teoricamente possível todas as crianças realizarem em 

igual medida diferentes papéis (roles) em diferentes áreas (Gardner, 1994). Com o 

Intuitivo 

Origem das habilidades (Skills) 
(Inclusão de todas as formas de conhecimento) 

Simbólico 

Notacional 

Formal 
Conceptual 

Conhecimento formal disciplinar 
Sistema de notação 

(Símbolos + Códigos) 

Nascimento Pré-escola Escola Longo da Vida 
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advento do conhecimento formal e disciplinar esses papéis diferenciam-se, levando 

os indivíduos a terem diferentes performances em cada um deles.  

 

Modelo da Cultura Visual para a Educação Artística 

 
 

Iremo-nos debruçar essencialmente nesta “nova” abordagem da arte 

considerando a probabilidade de se tratar ou não de uma mudança de paradigma em 

relação à experiência estética e artística na educação. Consideremos então uma 

alteração na abordagem na mediação que se realiza entre público - neste caso 

estudantil – e os artefactos considerados simples objectos ou produtos culturais. 

Importa salientar que esta reflexão tem em conta aspectos transdisciplinares 

relacionando a psicologia, a sociologia e a educação, no que respeita à área 

artística. 

São questões muito pertinentes, pois cruzam o quotidiano de uma forma que 

dificilmente outra teoria o pareça ter feito, através do recurso aos investigadores mais 

importantes nestas questões, como é o caso de Arthur Efland, Michael Parsons, 

Nicholas Mirzoeff, entre outros. 

 

Paradigma Educativo para a Educação Artística? 

 

O que agora se apresenta, parece ser uma proposta educativa que, sendo ou 

não considerada um paradigma, pode em muito contribuir para o desenvolvimento da 

área artística em que nos encontramos. 

O autor que aqui se apresenta, Fernando Hernández (2000), tem realizado 

bastante investigação na área da cultura visual. Apresenta uma série de desafios 

contemporâneos que estão relacionados com a mediação de significados e o papel 

da interpretação desses mesmos significados, relacionando-os numa contribuição 

para o favorecimento do conhecimento. É a partir destes dois eixos que Hernández 

desenha a cultura visual. Entende que o seu estudo se desenvolve através da 

compreensão da cultura visual com o objectivo de contribuir para melhorar o estado 

da educação. Considera que estas metodologias podem transformar o indivíduo num 
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processo de auto-conhecimento e, simultaneamente, alterar o meio em que este se 

insere. 

A pertinência do estudo da cultura visual, é justificada por Hernández pela 

adequação ao mundo tecnológico, visual e económico quotidinizado, ao qual 

ninguém escapa. Embrenhados num mundo materialista e imagético, todos nós, 

somos levados a consumir um potencial mercado de representações fugazes e 

instantâneas da televisão, dos videojogos e do ciberespaço. Este novo lugar não tem 

matéria, portanto trata-se de não objectos. São, no entanto, as representações que 

nos inundam as vidas e às quais não podemos ficar indiferentes, pois são elas que, 

muitas vezes, servem para orientar normas e fixar valores de crianças e jovens 

(Hernández, 2000). 

 Ora, esta problemática vai incidir no maior espaço do quotidiano estudantil – a 

escola. Se o quotidiano exige uma nova resposta dos professores para a abordagem 

artística no currículo, o que é que se está a fazer? Como já se pode entender, 

estamos a explorar um campo que interessa sobretudo aos profissionais da 

educação, pois são eles que se deparam com estas novas perspectivas do presente 

e que nem sempre as conseguem adaptar às actividades já enraizadas nos 

currículos escolares. Segundo Hernández, no caso espanhol, e certamente no 

nosso, ainda encontramos a maioria das práticas direccionadas para a expressão e 

para o desenho geométrico, actividades que se caracterizam por não estarem a olhar 

para o presente não levando em conta a realidade polimórfica, especular e virtual em 

que vivemos (Hernández, 2000). Estaremos eventualmente ainda agarrados ao 

modelo expressivo preconizado por Herbert Read (2001 [1963]) e Viktor Lowenfeld 

(1970 [1947]). Pode parecer com o que já foi dito, que se pretende criar mais uma 

disciplina no currículo, mas não é nesse sentido que devemos caminhar. 

 

«Por tudo isso, este livro �Cultura Visual� não é, de maneira 

intencional, um livro sobre o ensino de arte, porque não se trata de explicar 

nem aplicar o novo currículo, mas sim restabelecer o significado do saber 

escolar, baseado em algumas disciplinas concebidas como compartimentos 

estanques em torno das quais se apresenta uma distribuição dos conteúdos, 

num marco rígido de espaço e de tempo. Concordo com Popkewitz (1987) 

quando diz que as disciplinas escolares são o resultado da alquimia reguladora 
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que a instituição escolar exerce sobre os saberes culturais. Isso faz com que o 

que se ensina na escola seja filtrado e seleccionado, e costuma estar longe do 

que preocupa às disciplinas as quais faz referência, ou dos problemas que os 

distintos saberes se propõem na actualidade. E nem se fala diante da distância 

que existe entre o que se ensina na escola e os referenciais culturais 

quotidianos dos meninos e meninas ou dos adolescentes.» (Hernández, 2000: 

30) 

 

 Para clarificar melhor a ideia desta proposta, o mesmo autor, apresenta como 

finalidade para a perspectiva do ensino baseada na cultura visual, uma actuação 

perante as aprendizagens baseadas na problematização do quotidiano. Esta ideia é 

partilhada por outro investigador da cultura visual, Nicholas Mirzoeff. “It is not just a 

part of everyday life, it is eveyday life.” (Mirzoeff, 1999: 1) “The transcultural 

experience of the visual in everyday life is, then, the territory of visual culture.” 

(Mirzoeff, 1999: 26) 

A perspectiva da cultura visual pretende ajudar a compreender a realidade, 

continuando o processo de examinar os fenómenos que nos rodeiam de uma 

maneira questionadora e construindo "visões" e "versões" alternativas não só diante 

das experiências quotidianas, mas também diante de outros problemas e realidades 

distanciados no espaço e no tempo do nosso (o dos adultos e o das crianças e 

adolescentes) (Hernández, 2000). 

 Para estar à altura duma metodologia dinâmica como a que apresentamos, é 

necessário também pensar no papel que o professor desempenhará para satisfazer 

esta finalidade. Neste sentido, temos de considerar um professor que tenha presente 

uma perspectiva compreensiva e orientadora, que permita aos seus alunos uma 

certa auto-regulação das aprendizagens e que, ao mesmo tempo, explique e 

transmita o mundo social e simbólico em que nos encontramos, com o objectivo de 

criar quadros de referências próprios que sirvam os alunos de ferramentas para se 

relacionarem com o ambiente em que vivem (Parsons, 1992). 

 Na base desta perspectiva pedagógica existe uma forma de racionalidade, ou 

seja, a maneira como se encara a arte na educação. Uma certa justificação. A forma 

de racionalidade apresentada por Hernández, define um conjunto de premissas, 

argumentos que servem para justificar a opinião apresentada, tento em conta, 



 61 

obviamente, aspectos inovadores em relação a ideias anteriores. Depois de 

apresentar todas as formas de racionalidade que considera marcantes em períodos 

anteriores, Hernández define a racionalidade cultural. A racionalidade cultural 

considera que a arte é uma manifestação cultural e os artistas realizam 

representações que são mediadoras de significados em cada época e cultura. A 

compreensão (em sua dupla dimensão de interpretação e produção) desses 

significados é o objectivo prioritário do ensino de arte para alguns docentes desde o 

início dos anos 90. Essa tendência está vinculada a alguns referenciais que, no 

contexto da denominada pós-modernidade cultural, revisam o actual status da arte e 

o papel que as imagens (reais e virtuais) exercem na construção de representações 

sociais (Hernández, 2000: 45).  

Mais uma vez, temos a referência à actualização das referências pós 

modernas da aprendizagem como objectivo primeiro das práticas em cultura visual. 

No desenvolvimento do trabalho segundo a perspectiva da cultura visual, é dado um 

grande enfoque às questões relacionadas com a percepção e compreensão de 

imagens. A actualidade está submersa num mundo de imagens provenientes dos 

mais diferentes locais, sendo por isso indispensável transformar os visualizadores 

desatentos, em indivíduos que compreendam os signos e significados que lhe são 

entropicamente transmitidos. Nicholas Mirzoeff adiciona ainda a condição do prazer 

como factor condicionante, para além da percepção e da compreensão de imagens. 

“Visual culture is concerned with visual events in witch information, meaning, or 

pleasure is sought by the consumer in an interface with visual technology” (Mirzoeff, 

1999: 3). 

A educação baseada na percepção de imagens fica explicada se recorrermos 

às teorias do modelo cognitivo, onde incluímos Rudolph Arnheim, Nelson Goodman e 

Howard Gardner. Neste caso, os conteúdos da arte na educação como linguagem 

conceptual, enformam o desenvolvimento do pensamento artístico através da 

linguagem visual, da percepção, da experiência estética formalista, das ciências 

cognitivas, dos conceitos, do processo de informação e da arte moderna. Todas 

estas referências são directamente adaptadas da pesquisa realizada por Michael 

Parsons (1992) que está baseada nas ideias piagetianas sobre o desenvolvimento. 
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«Centrar-se na percepção significa estabelecer uma clara distinção 

entre as qualidades estéticas, que se consideram universais, e outras 

características que podem ser encontradas nos objectos visuais e que não "es-

tão" na representação. Esta separação não leva em consideração que as 

imagens fazem parte de contextos visuais (históricos, sociais, culturais, etc.) 

que podem afectar a generalização das qualidades estéticas que a visão 

perceptiva favorece.» (Hernández, 2000: 46) 

 

Retirado originalmente dos estudos de Michael Parsons, a arte na educação 

para a compreensão de imagens, tem também presente para o desenvolvimento do 

pensamento os seguintes conteúdos: a linguagem verbal e visual; a interpretação; a 

compreensão; o contexto social; a hermenêutica; o significado; a cultura e a arte 

contemporânea (Parsons, 1992). Tanto os meios como os conceitos apresentados 

do campo da arte, têm de ser considerados com fronteiras híbridas, pois encontram- 

-se muitas vezes associados. Assim, tem interesse que se encare os artefactos 

através dum modelo compreensivo, mais do que como simples estímulos visuais. 

Esta perspectiva está bem presente como tema central da educação artística pós 

moderna (Efland, Freedman e Sthur: 1996). Neste âmbito, a interpretação integra 

dois processos, o visual e o verbal. Esta dicotomia relaciona a biografia de cada um 

com os artefactos apresentados ou outros produtos culturais. 

A mediação desse processo é feita pela linguagem e a sua finalidade é 

estabelecer marcos de compreensão (entendida como a capacidade de comparar, 

gerar e interpretar significados) sobre e desde os meios visuais e verbais (imagens e 

palavras), que interactuam produzindo contextos de interpretação e redes de 

múltiplos significados. Pensamos ser esta a ideia central do processo de 

compreensão da cultura visual. É através do debate de ideias, da exploração de 

pontos de vista que, pela linguagem, conseguimos criar pensamento auto reflexivo. 

Este tipo de pensamento deve ser construído a partir de ideias chave, tendo como 

objectivo a criação de elos de pensamento ligados a ideias anteriormente 

exploradas. Assim cria-se a ideia de rede, proposta com a finalidade de expandir o 

conhecimento básico dos alunos e suas estratégias para continuarem a aprender 

(Hernández, 2000: 49). Esta ideia original de Efland, vem a ser actualizada pela 

noção de currículo em espiral (Efland, 1996: 113) que se vai servir do pensamento 
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do psicólogo cognitivista Jerome Bruner (1997). Esta forma, sugere que ideias chave 

adquiridas, possam servir de recurso à compreensão de novas explorações. Assim, 

cada vez que uma criança visita uma ideia principal, a nova, adquire maior 

complexidade e entendimento. Num diagrama mais recente, Parsons sugere que o 

uso de ferramentas na compreensão da arte pode permitir uma série de pontos de 

partida (por exemplo o contexto histórico, a representação e o estilo) que interagindo 

com as ideias chave, permitem formas de compreensão mais sofisticadas (Parsons, 

2000: 188-189). Concluindo esta noção, é importante que se fixem ideias chave, 

funcionando como ferramentas, para mais tarde ser possível utilizá-las, conectá-las a 

novas ideias e construir uma aprendizagem efectiva. A cultura visual fica assim 

favorecida, uma vez que pode contar com estas estratégias de compreensão e 

interpretação de artefactos que dela fazem parte. 

O processo de compreensão apresentado, foca essencialmente o mundo das 

representações visuais de diferentes culturas, como o objectivo de criar um 

pensamento crítico por parte de quem os explora. A arte na educação para a 

compreensão da cultura visual confronta os estudantes com diferentes tipos de 

conhecimento, por exemplo, o artístico e o social. O desenvolvimento das estratégias 

de compreensão cria lugares de aprendizagem e de crítica sempre de uma forma 

que desenvolve paulatinamente a autonomia. Como objecto de trabalho, a cultura 

visual propõe que se manipulem artefactos do presente e os que representam o 

cânone do passado, em toda a dimensão do universo simbólico. O recurso ao 

cânone justifica-se sempre que se deseje fazer uma ponte com o passado para 

ajudar na compreensão de artefactos do presente. Admitindo uma submersão 

quotidiana em imagens, devemos entender que a compreensão não deve partir de 

uma base de decomposição analítico-compreensiva. Antes, deve dar lugar à 

comunicação, à partilha, à crítica individual e de grupo considerando que não existe 

um valor estético dependente de uma resposta globalizante. 

 Exploremos agora, de uma forma sucinta, a relação entre a arte e a 

sociedade. A arte desempenha um papel construtivo e representativo da sociedade. 

Ela apresenta-se em constante mutação através do tempo, dos diferentes espaços 

que ocupa, de quem a realiza e para quem se destina. Assim, consideramos um 

fenómeno completo e tomada a partir do seu próprio conteúdo. Podemos então 

referir o aspecto centralizador da arte na cultura visual como um mediador cultural 
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que constrói no ser humano as relações e representações dos artefactos culturais. 

Hernández considera que assim, a cultura visual contribuiu para que os indivíduos 

fixem as representações sobre si mesmos e sobre o mundo que os rodeia.  

 
«A importância primordial da cultura visual é mediar o processo de 

como olhamos e como nos olhamos, e contribuir para a produção de mundos, 

isto é, para que os seres humanos saibam muito mais do que experimentaram 

pessoalmente, e para que sua experiência dos objectos e dos fenómenos que 

constituem a realidade seja por meio desses objectos mediacionais que 

denominamos como artísticos.» (Hernández, 2000: 52) 

 

O lugar mais natural para estas transformações terem lugar, é a escola. E é 

nos currículos escolares que encontramos as diferenças que a cultura visual pode 

apresentar na abordagem à arte. A arte na educação deve servir como estudo das 

representações culturais. Estes dois lugares, a arte e a escola, apresentam-se por 

vezes, antagónicos. Por um lado, a arte é uma forma de conhecer e representar o 

mundo. Por outro, a educação organiza o conhecimento privado em relação às 

formas públicas de representar o mundo. Isso significa que, por meio da arte na 

educação, pode ser possível aliar duas formas de representar o mundo, ou um 

aglomerado de representações complexas e de difícil articulação (Hernández, 2000: 

129). Ora, o currículo escolar e a cultura visual gozam de características 

interdisciplinares na referenciação a diferentes disciplinas e saberes. Embora esta 

questão, para alguns, ainda reduza a cultura visual a mais uma disciplina ou uma 

alteração das existentes, ela pretende corresponder antes a mudanças nas noções 

de arte, cultura, imagem, história, educação, etc., encontrando-se vinculada à noção 

de mediação de representações, valores e identidades. 

Finalmente, interessa situar a cultura visual na concepção da aprendizagem 

que nos é proposta. Sustentada em autores como Jerome Bruner, Arthur Efland ou 

Lev Vygotsky, esta proposta implica considerar necessário pensar sobre a 

aprendizagem em termos de uma relação entre a construção da subjectividade 

individual e a construção social da compreensão. Isso significa considerar que, 

quando os meninos e meninas chegam à escola, não têm apenas experiências que 

afectem suas construções cognitivas e que se refiram aos conteúdos das disciplinas 
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e conhecimentos que lhes sejam apresentados em sala de aula. Os alunos são o 

resultado de contextos sócio-culturais concretos e de épocas históricas que 

representam um determinado tipo de valores. 

Equivale a dizer que a educação deve servir para a reconstrução da 

identidade de cada um tendo em conta as diferentes construções que nos rodeiam e 

que necessitamos de aprender a interpretar. Aprender a interpretar, é portanto, a 

ideia chave da cultura visual. Aprender implica um processo social, comunicativo e 

discursivo onde a linguagem assume o papel principal na construção de significados. 

 
«A conversação torna-se, neste sentido, fundamental para interiorizar a 

compreensão e vem a ser um processo mediacional entre o processo interno 

de pensamento e a realidade externa. Essa consideração fundamenta o fato de 

a aprendizagem ser, ao mesmo tempo, um processo dialéctico e social, e não 

a resposta do individualismo manipulativo e inferencial sustentado por algumas 

versões do construtivismo cognitivo.» (Hernández, 2000: 141) 

 

Esta última afirmação deixa cair por terra quem defende que uma aula deve 

ser magistralmente dirigida, pois com o que ficou dito, a conversação toma o lugar à 

atitude rígida que é habitualmente característica da postura escolar. Os provérbios 

populares já indicam que é a “falar que a gente se entende” e que “vamos vendo e 

aprendendo”. 

Assim, a questão lançada neste capítulo fica respondida se considerarmos 

que a cultura visual, pelas alterações que propõe pode considerar-se uma alteração 

ao paradigma anterior - o da racionalidade disciplinar americana (do modelo estético-

-disciplinar). Porém há que referir que outras propostas menos divulgadas, como é o 

caso da experiência do Programa Integrado de Artes Visuais - Primeiro Olhar, em 

Portugal (Fróis, 2002), já revisam grande parte das propostas aqui (re)lançadas por 

Hernández. Sem querer tomar partido, todas são válidas e pertinentes se 

considerarmos que é pela educação artística que devemos continuar a lutar e que 

devemos retirar de cada uma o que ela tem de melhor e que se adapte à escola aos 

alunos e ao meio em que estamos inseridos. 

Os modelos educativos têm a função de enquadrar as práticas educativas 

numa teoria sustentada. Neste capítulo justificamos a opção principal pelos dois 
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modelos, o da cognição e o da cultura visual. Esta escolha tentou responder a três 

características que pensamos basilares da educação artística: percepção, 

compreensão e actividade. Estes traços não têm uma sequência obrigatória de 

resolução, pois como vimos, a acção pode mediar a compreensão de um artefacto e 

vice-versa. Por outro lado, estes modelos vêm valorizar o potencial humano de 

aprendizagem de uma forma global que nenhum outro faz. Seja pela assunção dos 

diferentes tipos de inteligência defendidos por Gardner, seja pelos diferentes tipos de 

conhecimentos, o ser humano é, aqui, visto como singular e com especificidades. 

Estas teorias vêm assim contrariar as práticas homogeneizadoras que caracterizam 

o actual ensino das artes bem como das restantes áreas curriculares. 

 A opção pela integração do modelo da compreensão no da cultura visual 

parece-nos bastante evidente. Fernando Hernández (2000), o seu impulsionador, 

está fortemente influenciado pela teoria compreensiva de Michael Parsons (1992). 

Nesta reflexão, podemos perceber que, o modelo da cultura visual, não 

conduz a uma alteração no paradigma educativo anterior. Antes porém, o 

complementa. Podemos depreender que o caminho escolhido pela cultura visual é o 

da alteração da mediação do tão explorado processo do ensino-aprendizagem. Esta 

mudança está conectada com um fenómeno mais geral que tem a ver com o papel 

da escolarização na sociedade da informação e da comunicação. Os alunos têm a 

necessidade de alternativas aos meios actuais para aprenderem a orientar-se e a 

encontrar referências e pontos de ancoragem que lhes permitam avaliar, seleccionar 

e interpretar a avalanche de informações que recebem diariamente. Trata-se de um 

campo interdisciplinar de conhecimentos que fornece ferramentas para a 

compreensão, interpretação e produção das visualidades contemporâneas, com vista 

à aproximação dos interesses reais das crianças e jovens do mundo em que vivem. 

Inclui o mais variado conjunto de produções artísticas e manifestações culturais do 

tipo visual. Os aspectos culturais destes produtos visuais, contextualizam e 

enriquecem a mediação do conhecimento fornecendo uma “bagagem” cultural 

riquíssima. São promovidos o auto-conhecimento e a orientação através de 

artefactos que representam o mundo e a vida das pessoas onde foi feito e onde é 

apresentado. 
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Parte II 

 
A Educação Estética e Artística no Museu Interactiva
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Capítulo I 
Experiência e aprendizagem 

 
 

Apresentamos agora o que pensamos ser da maior importância para o 

desenvolvimento de actividades educativas - uma abordagem à experiência de 

ensino e aprendizagem. A aprendizagem está definida de uma forma pouco 

trabalhada no ensino oficial público e que vem, desde há muito, sendo defendida por 

Lev Vygotsky. O enfoque será exclusivo para contextualizar a metodologia activa, 

hands-on ou interactiva que na próxima parte apresentaremos. O conceito de 

experiência será desenvolvido tendo em conta as características estéticas e 

artísticas do ensino que preconizamos. 

 
 
Experiência estética e artística 

 
 

«A saúde, a paz e a usufruição da Beleza são bens neces-

sários para uma vida se processar normalmente no seio da 

sociedade. Não pode a escola, instituição à qual cabe garantir a 

educação suficiente para a vida, menos atender à primeira, descuidar 

os meios de fomentar a segunda, e deixar de efectivar a iniciação da 

última.» (Almeida, 1980: 26) 

 

Quando apresentamos um museu ou uma exposição de natureza interactiva 

não podemos considerar que se trata de um espaço exclusivamente de 

entretenimento, daí a utilização doutro termo por alguns autores minds-on (Gardner, 

1994; Hein, 1998). Para descrevermos o processo aprendizagem que decorre em 

paralelo à abordagem lúdica deste tipo de museu temos de explorar o campo da 

experiência estética e artística que é parte fundamental deste projecto. 

Consideramos assim, que neste tipo de exposição existem dois tipos de 

experiências, estética e artística. Tal como foi enunciado no capítulo da Educação 

Estética e Artística, o aspecto desta distinção merece especial interesse no ensino 

da apreciação artística, incluída nos programas docentes básicos, médios e 



 69 

universitário e que nos importa agora também para este projecto. Ora, se nos 

encontramos envolvidos neste meio, naturalmente que estas matérias tenham 

significado nos nossos estudos e, sobretudo, porque também tentamos procurar 

algumas formas, teóricas, de credibilizar e valorizar a área artística. Consideramos 

ainda que, normalmente, todas ou praticamente todas as actividades realizadas no 

campo artístico sejam postas em causa por terem um grande carácter de 

subjectividade. 

A questão da subjectividade está sempre em confronto, e de certa forma 

desligada das disciplinas ditas científicas. São naturalmente as pessoas ligadas a 

estas áreas que colocam algumas das indagações acerca da credibilidade das áreas 

artísticas. Esta justificação está apoiada na capacidade de formação de juízos, que 

são considerados subjectivos, colocados nas questões relacionadas com o conceito 

de beleza. Nas metodologias utilizadas, a beleza surge como objecto integrante e 

central. Assim, podemos considerar que o ensino se baseia no pressuposto lógico de 

que o sentido individual da beleza é susceptível de ser cultivado e aperfeiçoado, se 

receber orientação adequada, e abranger o estudo da teoria estética e da técnica ar-

tística; mas implica, sobretudo, a contemplação de obras de arte pictóricas e 

escultóricas, a leitura de obras em prosa e em verso, a audição de boa música e a 

assistência ou protagonização de obras teatrais e de dança. Também se tem tentado 

relacionar este estudo com o de outras disciplinas, como a religião e a economia, 

intenção justificada pelo facto de que a arte, numa época passada, resulta 

ininteligível se não se conhecem as condições de vida e cultura nela imperantes. O 

mesmo cabe dizer da arte moderna, enquanto considerada uma evolução de ideias e 

formas artísticas anteriores (AA.VV., 2004: 5246-5247). 

Num dicionário, podemos encontrar o significado de estética como uma 

“filosofia da arte; disciplina positiva que tem por objecto o belo artístico”, de artístico 

como tudo o “que tem arte” e arte como “actividade de produção de coisas belas” 

(Costa, 1981: 145, 146 e 597). Numa caracterização muito objectiva, este documento 

apresenta significados, considerando o conceito de belo comum aos objectos de 

estudo, o estético e o artístico. 

De facto, pensamos ser a questão do belo, o aspecto que tem criado mais 

dificuldades de compreensão quanto à subjectividade da área artística. Existe uma 

confusão com o conceito de estética, que o filósofo David Best (1996) considera ter 
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ainda pouco questionamento ao nível teórico. Neste tumulto é considerado um 

conceito estético geral e metafísico. Best argumenta que este conceito é metafísico 

porque “é difícil descobrir alguém que ofereça, ainda que de modo remoto, razões 

credíveis para aceitar a noção de uma faculdade estética geral, atitude, tipo de 

experiência, etc.” (Best, 1996: 233). Assim, é-nos apresentada como uma ideia vaga 

e subjacente que mais uma vez vem contribuir para a descredibilização do campo 

artístico. É com esta premissa, de que existe uma convicção obscura em considerar 

a estética meramente metafísica, que nos surge a, ou uma das hipóteses em 

considerar a distinção apresentada neste trabalho. Best vai mais longe admitindo que 

“há dois conceitos, completamente distintos, ainda que, muitas vezes, relacionados” 

(Best, 1996: 233). 

Encontramos em Portugal, numa obra de Alfredo Betâmio de Almeida, uma 

ideia semelhante quanto à importância do reconhecimento destes dois conceitos. 

 
«Convém distinguir entre educação estética e educação artística. A 

primeira é uma educação da consciência em função da Beleza; é uma 

educação que se projecta e radica na vida espiritual do ser; é ainda uma 

educação que influi, como catalisador, na vida intelectual. A segunda, é uma 

educação também em função da Beleza, mas processa-se através da 

capacidade de dominar a matéria.» (Almeida, 1980: 19) 

 

Convém portanto considerar o conceito de belo como ciência que é capaz de 

sistematizar conhecimentos não só para artistas, mas para todos que demonstrem 

interesses nestas áreas com o objectivo de criar “seres humanos de espírito aberto a 

todas as manifestações de Beleza, receptivos a formas de harmonia, ritmo e 

equilíbrio, resultantes da perfeição sensível, intelectual e moral” (Almeida, 1980: 19). 

Parece estabelecido, para estes autores, que a beleza pode considerar outras 

formas além da subjectividade que tanto a caracteriza. 

Partindo da definição apresentada, abordemos agora a questão da distinção. 

Estão descritos os dois conceitos, estéticos e artísticos, como diferentes, ainda que 

se reconheçam ligações. Best, considera que um objecto artístico pode ter como 

característica principal a apresentação de assuntos subjectivos e que provocam 

reacções que se encontram inseparáveis aos problemas de vida. Se considerarmos 
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esta ideia de que as artes fazem parte dos nossos problemas de vida, percebemos 

as implicações educativas tão importantes que as artes desempenham no processo 

educativo. Mais uma vez, o reconhecimento da distinção entre os dois conceitos se 

revela da maior importância, uma vez que se considerarmos apenas ligados a 

questões de prazer estético, como da beleza, implementamos uma trivialização da 

importância das artes na educação. Quando perguntamos a algumas pessoas o que 

é estético e artístico, respondem-nos muitas vezes que estético está relacionado com 

a apreciação e artístico com a criação ou com a obra propriamente dita. Geralmente, 

estes conceitos são considerados sinónimos, podendo mesmo afirmar-se que se 

encontram miscigenados. 

Best apresenta a ideia de alguns teorizadores, caracterizando o estético como 

abrangente, em que se consideram fenómenos naturais, incluindo obras de arte. 

Assim, vamos também considerar que a par da experiência estética e da experiência 

artística podemos ainda considerar fenómenos naturais. Ora, se um Turner pode ser 

alvo de apreciação estética, também o silêncio de uma montanha coberta de neve o 

pode ser. “Apreciando uma obra de arte, ou certos aspectos da Natureza, usufrui-se 

de uma experiência aprazível, carregada de auto penetração, não fácil de descrever 

por palavras, que chamamos experiência estética” (Almeida, 1980: 89). 

Para artístico, o conceito é utilizado num âmbito mais restrito nomeadamente 

às obras de arte, exprimindo estas a “essência” do estético. Pela essência considera-

-se apenas a apreciação de obras de arte. Será que se pode reduzir a essência do 

estético às obras de arte? Pensamos, e pensa também David Best que não. Quando 

passeamos por uma montanha coberta de neve, por exemplo, podemos 

efectivamente estar entregue, na totalidade, a uma experiência estética que 

dificilmente uma obra de arte, como uma pintura ou escultura nos proporcionariam. 

Podemos inferir então, que a questão da essência não tenha grande relevo 

quando apenas se refere à apreciação de obras de arte. No entanto, Best considera 

que “é bizarro imaginar que alguém possa, na generalidade, comparar obras de arte 

dentro da mesma categoria da apreciação estética de objectos naturais. Quando 

reflectimos sobre isso, mesmo apressadamente, é claro que há um cruzamento de 

fios conceptuais, quer isto dizer que, dois conceitos estão a ser analisados juntos, 

confusamente” (Best, 1996: 237). Conclui a ideia que não se deve comparar “valores 

estéticos” de diferentes manifestações, também elas estéticas. Há ainda outros 
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autores, como por exemplo Bjarne Sode Funch, que considera de uma forma 

contraditória que “a contemplação estética é uma estratégia mental independente da 

obra de arte” (Funch, 2000: 111). 

Concordamos como a ideia de que “uma obra de arte, como quase tudo o 

mais, possa ser considerada a partir de um ponto de vista estético, isto não implica 

que "artístico" possa ser definido nos termos do que foi produzido intencionalmente 

para efeito estético” (Best, 1996: 236). 

Levantam-se agora questões que abordam o sentido de obra de arte. Não nos 

vamos entregar a essa definição mas centrar na afirmação de que uma obra de arte 

pode ser considerada em ambos os pontos de vista, o estético e o artístico. Vejamos 

a seguinte descrição: 

 
«Quando era rapaz, tive o privilégio de assistir a uma actuação de Ram 

Gopal, o grande dançarino clássico indiano, e fiquei completamente cativado 

pela qualidade extraordinariamente requintada dos seus movimentos. No 

entanto, fui incapaz de apreciar a sua dança, artisticamente, uma vez que não 

consegui compreendê-la. Por exemplo, há uma gama variada de gestos de 

mão subtis na dança clássica indiana, cada um com um significado preciso, os 

quais não conhecia. É claro que a minha apreciação foi estética e não artística. 

Não podia ter sido artística, uma vez que eu não tinha qualquer compreensão 

sobre a forma de arte e sobre o seu contexto na tradição cultural indiana. No 

entanto, apesar disso, fui bastante capaz de apreciação estética da dança de 

Ram Gopal.» (Best, 1996: 240 e 241) 

 

Sem dúvida que aqui se considera que, para ser considerado artístico, temos 

de ter em conta aspectos contextuais da criação da obra de arte e não apenas o 

“objecto” que nos é apresentado. Poderíamos apresentar mais exemplos de formas 

de considerar a diferenciação entre a experiência estética e a experiência artística. 

No entanto, pensamos ser mais importante considerar o que realmente importa nesta 

condição. Segundo Best, temos de rejeitar considerar que, o que é artístico é o que é 

criado para compreender valor estético, assim, o que tem realmente significado é 

uma característica do conceito de arte. “A característica central é que é intrínseco a 

uma forma de arte que haja a possibilidade da expressão duma concepção de 

problemas da vida" (Best, 1996: 243). 
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Este pressuposto evidencia a ligação óbvia das artes com a vida e por isto, a 

importância que as artes desempenham na nossa existência. Betâmio de Almeida já 

considerou que na humanidade tudo tem importância e uma certa interligação, eu 

diria mesmo, uma transdiciplinaridade no crescimento humano. “Cremos que no 

homem tudo é interligado e de existência importante; o que queremos é mostrar o 

valor social da acção educativa da Arte e pedir para ela o lugar que lhe é devido no 

currículo escolar. É já evidente que são mais amplas do que nunca as relações da 

Arte com a Sociedade” (Almeida, 1980: 18 e 19). Acrescenta ainda que existem 

implicações mútuas entre os elementos artísticos e a sociedade que têm obvias 

implicações na estruturação do mundo em que vivemos. 

Como contra-senso poderíamos considerar a arte abstracta que não tem, ou 

pode não ter, esta finalidade. Apesar deste tipo de arte ser um caso, entre outros de 

excepção, o que este autor tenciona é nomear uma característica importante, uma 

condição necessária da forma de arte. Não será? Best não propõe uma definição, 

mas antes uma condição especificamente necessária para distinguir o artístico do 

estético. 

Apesar de até ao momento considerarmos sempre os conceitos como 

diferentes, não quer dizer que o sejam sempre. Vejamos a título de exemplo o que 

refere Bjarne Funch: “O fascínio estético é um quarto tipo de apreciação artística que 

se caracteriza por um profundo compromisso pessoal. É um sentimento de se sentir 

atraído para uma obra de arte específica ou para um grupo de obras” (Funch, 2000: 

119). 

Parece-nos também coerente pensar na apreciação de uma obra de arte onde 

se integrem juízos ou considerações estéticas. Apesar desta ideia poder ser 

facilmente compreendida, não podemos empreender sempre a apreciação de obra 

de arte com o uso indiscriminado de descrições estéticas. No que respeita à maioria 

das obras de arte, a apreciação deve conter também um certo grau de expressão, 

considerando, por exemplo, empenhamentos morais e sociais, compreensões das 

relações pessoais e desenvolvimento de carácter. Pensamos que com esta atitude o 

grau de subjectividade geralmente implícito nas apreciações estéticas, fique 

diminuído ou eliminado. 



 74 

Para terminar esta ideia central, na educação não faz sentido considerar que 

aprendizagem, compreensão e experiência de uma obra de arte, possam ser 

encaradas geralmente como distintas da aprendizagem, compreensão e experiência 

das situações da vida. Para encararmos este assunto com seriedade temos de retirar 

em grande medida a ideia de subjectivismo à experiência estética. Não que 

consideremos que não possa existir, mas porque normalmente é a grande 

característica que se lhe atribui. Betâmio de Almeida, em referência a outro autor, 

Thomas Munro, considera ainda que “a estética deve ser indagada com um estudo 

normativo para uma aproximação científica da Arte, capaz de substituir as opiniões 

meramente subjectivas, que não conduzem a parte alguma” (Almeida, 1980: 23). 

Ora, na educação, esta prática é evidente, sendo uma das estratégias que deverá 

começar por desmontar o conceito de estético e de artístico. O gostar pode deixar de 

se resumir à expressão que tanto me tenho debatido de “eu gosto, porque gosto!” e 

assumir algum conteúdo racional, conceptual. Porque ele existe. 

Na apreciação artística podemos empreender por um caminho de discussão, 

de reconhecimento, de propor interpretações válidas e esclarecedoras e oferecer 

boas razões de valorização, ou não, de uma obra de arte. Por outro lado, o 

comportamento e juízos prévios, sem conteúdo racional podem revelar as falhas de 

compreensão da forma de arte, e daí que a apreciação possa ser unicamente 

estética. Como tentamos dar a perceber, se considerarmos a hipótese de encarar 

como diferentes a experiência estética e a experiência artística, partindo do 

pressuposto do conceito de obra de arte como uma possibilidade da expressão de 

uma concepção de problemas da vida, podemos adivinhar uma forma menos 

subjectiva de apreciação dessa obra, dessa criação artística. Nas escolas, nos 

museus ou noutros lugares de exploração cultural a expressão de “Gostar por 

Gostar”, fará menos sentido, ou nenhum, se considerarmos esta possível diferença. 

Para Harry Broudy (1994) a experiência estética é composta de imaginação e 

percepção. Neste caso, difere bastante da ideia de Best considerando que este tipo 

de experiência é exclusivo das obras de arte. Aqui, o trabalho da arte é designado 

para desencadear a nossa percepção imaginativa, através de qualquer objecto que, 

segundo circunstâncias próprias, possa ser percebido esteticamente. A experiência 

estética não está desligada da nossa vida intelectual e dos nossos desempenhos 

práticos, tem, aliás, algumas características que a tornam distinta. Este tipo de 
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experiência encerra diferentes dimensões permitindo uma igualdade entre 

experiência estética e experiência com imagens: dimensão sensorial; propriedades 

formais e expressividade da imagem estética. 

A experiência estética e artística compreende ainda aspectos formais que 

iremos agora apresentar. Um dos trabalhos que achamos importante referenciar 

quando falamos de um museu é a comparação de obras de arte. Quem explorou 

bastante esta temática foi Philip Yenawine que através de uma estratégia activa de 

exploração de obras de arte, projecta nas crianças um entendimento que julgamos 

ser importante para o nosso projecto. “We can learn a great deal from examining 

more than one work at a time, looking back and forth to compare one artwork with 

another. Simply ask the questions, How is this picture similar to that? How is it 

different?” (Yenawine, 1995: 11). Através da comparação podemos chegar a um 

melhor entendimento das obras em análise, por exemplo, focar aspectos como 

diferenças culturais, sentimentos pessoais do artista e julgamentos de preferência ou 

qualidade. Considera ainda que, para termos uma opinião sólida sobre determinados 

aspectos artísticos, devemos ver bastantes trabalhos para criarmos bases para 

estruturar o conhecimento e fundamentar futuros pensamentos ou observações. 

Outro aspecto formal que Yenawine apresenta é a exploração de recursos que 

temos disponíveis para a exploração de artefactos. 

 
«One of the ways to get more information about an artwork is to 

consider what is told in the label that usually accompanies it. Another is to 

consult books that recount art history. Yet another is to study other kinds of 

reference tools that provide data about a people, their times, places, and cus-

toms. This book provides basic definitions and explanations for getting started, 

but such information is only a guide to looking, not an alternative. Most 

important to the understanding and enjoyment of art is looking and thinking-and 

examining our own responses to what we see.» (Yenawine, 1995: 17) 

 

Todos estes recursos se mostram benéficos na concretização da experiência 

estética e artística. Chama ainda a atenção para aspectos relacionados com a 

semiótica da obra de arte. Define um grupo de similaridades que podem ser 

exploradas durante uma visita ou num atelier, através de categorias de estudo de 
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uma obra de arte. Considera que o estudo deve ser realizado tendo em conta o 

aspecto histórico/cronológico do lugar de proveniência, das pessoas ou dos grupos 

em que estão inseridas, dos materiais de que são feitas, das técnicas empregadas e 

finalmente dos estilos que apresentam. Suporta-se ainda de categorias para a 

dissecação da obra de arte. Um glossário de ferramentas para analisar/interpretar 

uma obra de arte. Por exemplo da cor, composição, exposição, textura e conteúdo. 

No entanto, e apesar de indicar uma forte componente instrumentalista, 

Yenawine considera, tal como David Best, que a arte deve servir para nos 

transformarmos e olharmos o mundo de forma diferente. 

 
«Whether we are examining an artwork to see what it brings to our 

world, and perhaps why; or we are trying to learn about a style, an artist, or a 

historical period; or we are musing on originality, creativity, and the meaning of 

art, we are thinking. At various times art has been about everything from 

beauty, magic, and myth to religion and history-and often it still is. Today, 

however, a primary function of art both past and present is that it engages our 

minds (and usually our hearts as well) critically and creatively, even if provoking 

anger or confusion. (...) Using our intelligence in this imaginative and com-

prehensive way is what makes us human.» (Yenawine, 1995: 149) 

 

Arthur Efland (1996) complementa esta visão quando refere que para um 

melhor entendimento dos aspectos culturais e artísticos, devemos desenvolver 

características que nos possibilitem uma compreensão dos objectos em análise. 

Podemos referir, por exemplo, o múltiplo questionamento sobre um artefacto com 

vista à obtenção de múltiplas leituras e consequentes diferentes possibilidades de 

resposta (Efland, 1996). 

No nosso projecto estão patentes os dois tipos de experiência. Por um lado 

todas as salas proporcionam uma grande variedade de experiências estéticas 

multisensoriais e nalgumas delas é explorada a experiência artística através da 

realização de algumas actividades com os materiais disponíveis. Ao longo de todo o 

percurso, as crianças são imersas num mundo que as desperta para a sensibilidade 

do belo. A condição de Beleza faz parte da nossa existência, portanto, deve ser 

considerada como um alimento que deve ser bem assimilado. Para isto, deve ser 
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trabalhado desde cedo para que não soframos, mais tarde, de uma anorexia 

perceptiva e espiritual. 

 

Aprendizagem mediada 

 
 

Neste momento, interessa-nos abordar a forma como a aprendizagem é 

tratada na relação do emissor (professor ou educador) e do receptor (a criança). Este 

fundamento da educação serve para perceber a diferença entre uma transmissão de 

conhecimento e a partilha ou descoberta de conhecimento. Estas duas noções têm 

sido conotadas com teorias pedagógicas antagónicas. Por um lado, a transmissão de 

conhecimento está de acordo com os princípios da pedagogia directiva, onde o aluno 

é simplesmente um receptáculo de conhecimento. Depois, a partilha ou descoberta 

está mais relacionada com pedagogias não directivas que consideram à partida as 

potencialidades de cada criança, partindo do que ela já sabe e onde o professor 

orienta as aprendizagens. 

Tentaremos perceber de que se serve este último tipo de aprendizagem para 

ajudar os indivíduos a dominar as suas funções psicológicas “naturais” da percepção, 

memória, atenção, entre outras. 

A prática desta forma de aprendizagem está formalmente ligada à 

característica distintiva da teoria de Vygotsky - o carácter sócio-cultural presente na 

cognição humana. Segundo este autor, existem duas classes maiores de funções 

psicológicas, a “natural” e a “cultural”, que ao longo do desenvolvimento e da 

maturação podemos observar a naturalidade da descoberta dinâmica das funções 

cognitivas. (Kozulin, 1998) 

Nesta secção estudaremos o trabalho desenvolvido por Lev Vygotsky através 

do psicólogo Alex Kozulin (1998) que se dedicou ao estudo da teoria sócio-cultural 

deste importante autor. “According to Vygotsky cognitive ability is not a “natural” 

entity but a sociocultural construct that emerges from the child’s interaction with the 

environment.” (Kozulin, 1998: p.69). 
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Conceito de actividade psicológica 

 

Lev Vygotsky determinou inicialmente três aspectos da experiência humana 

que se investem de um carácter gerador de consciência: 

• A natureza histórica da experiência humana vem demonstrar que factores 

hereditários não biológicos do conhecimento são transmitidos através de 

experiências e ferramentas simbólicas passadas de geração em geração. 

• Associada ao primeiro aspecto, a próxima característica compreende as 

relações do ambiente social e as experiências com os outros. Ora, um 

indivíduo toma consciência de si através das interacções com os outros. O 

mecanismo do comportamento social é assim igual ao mecanismo da 

consciência. 

• A terceira e última característica sublinha uma dualidade presente na 

experiência humana. Esta experiência apresenta-se em dois planos: o das 

acções e respectivas interiorizações dessas acções em esquemas cognitivos. 

Essas interiorizações integram imagens e esquemas que antecedem a 

realização de acções. 

Tomando uma posição contrária aos comportamentalistas do seu tempo, 

Vygotsky considerava que o comportamento humano desenvolver-se-ia segundo 

acções culturalmente enriquecedoras em vez de se adaptar através de reacções 

biológicas. Assim, a experiência humana deveria servir-se de objectos, de processos 

ou de eventos que maximizassem culturalmente os indivíduos e não se 

circunscrevessem à utilização de estímulos abstractos. A fórmula comportamentalista 

E-R (estímulo-resposta) dá assim lugar à fórmula C-A-O (conteúdo-actividade-           

-objecto), sendo que, tanto o conteúdo como o objecto estão sócio-culturalmente 

determinados (Kozulin, 1998). 

 

Teoria sócio-cultural das funções mentais superiores 

 

Numa actualização dos três aspectos da experiência humana para a 

actividade psicológica já referidos, Vygotsky tomou como intermediários as 

ferramentas psicológicas (psychological tools) simbólicas e os significados da 

comunicação interpessoal. O conceito de ferramenta psicológica surge em analogia 
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com as ferramentas materiais (tools) que servem de mediador entre a mão humana e 

o objecto de acção. Alterações nas ferramentas materiais da experiência de um 

indivíduo de determinada cultura, implicam mudanças radicais na vida quotidiana. 

Imaginemo-nos sem telemóveis ou uma tribo aborígene sem arcos e flechas. Se 

alterássemos estas ferramentas, toda a vida destas culturas seria modificada. 

Analogicamente, ferramentas materiais e ferramentas psicológicas são 

formações artificiais pois derivam da construção sócio-cultural. No entanto, ao passo 

que os objectos mediadores servem de condutores externos da actividade humana, 

as ferramentas psicológicas estão orientadas para transformar processos 

psicológicos naturais em funções mentais superiores. Assim, foram distinguidas 

como funções mentais inferiores os processos naturais da percepção, atenção, 

memória e vontade. Como funções mentais superiores, considera-se então as 

funções psicológicas culturais sob a influência das ferramentas simbólicas. 

Como já foi sugerido, as funções mentais psicológicas são constructo sócio-    

-cultural. Estas funções são construídas fora do indivíduo através de relações 

interpessoais. Aparecem primeiro nas relações entre os indivíduos e só depois se 

tornam funções psicológicas interiores individuais. 

Nos estudos mais recentes, Kozulin encontra na teoria de Vygotsky a inclusão 

das funções mentais consideradas menores na taxonomia das funções mentais 

superiores. Esta mudança, vai incluir nas funções menores as formas culturais 

presentes nos processos psicológicos. Considera-se assim, e a título de exemplo, a 

transição das funções naturais da memória para funções culturais psicológicas. 

 

Jogo simbólico 

 

Quando uma criança mais nova desenha não está preocupada com a 

representação das propriedades visuais dum determinado objecto. Ela tende a fixar 

gestos e movimentos que correspondem a ligações imagéticas com os objectos em 

jogo. Assim, o gesto cria uma ligação com a imagem através de um jogo simbólico. 

No desenrolar de um jogo, a criança atribui significados a objectos diferentes 

da sua existência real. Por exemplo, atribui a uma vassoura o significado de cavalo. 

Existe assim uma relação entre o significante e o significado através da utilização de 

metonímias que servem os jogos simbólicos. Esta característica é um dos pré-           
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-requisitos fundamentais da escrita. Segundo Kozulin, Vygotsky considera a leitura e 

a escrita como casos especiais do sistema da simbolização. As influências desta 

ideia fizeram parte da criação de programas do ensino da escrita e da leitura em 

diferentes momentos. Assim foi enfatizada a aprendizagem da função da 

simbolização antecedida do envolvimento na aprendizagem das técnicas específicas 

da leitura e da escrita. 

 

Formação de Conceitos nas crianças 

 

Kozulin encontrou no legado de Vygotsky dois métodos de formação de 

conceitos que não satisfaziam os seus problemas. Um dos métodos aplica-se a 

definição verbal dum conceito. O outro tem apenas em conta a identificação não 

verbal de uma característica comum num determinado número de objectos. Como 

estes dois métodos não tinham em consideração a função simbólica na formação de 

conceitos, foi desenvolvido o método da dupla estimulação. Este método combina a 

análise de características dos objectos com as definições verbais orientadas pelos 

adultos, promovendo assim uma aproximação mais realista da formação de 

conceitos. 

A formação de conceitos desenvolve-se através de campos educacionais 

diferentes podendo-se distinguir dois tipos de actividades. Por um lado, o sistema 

formal académico fornece uma organização sistemática de conceitos científicos. Por 

outro, podemos considerar a formação de conceitos que deriva da experiência 

quotidiana de cada criança. Esta é um tipo de experiência não sistemática, 

espontânea, muitas vezes até inconsciente. Sendo bastante enriquecedora, esta 

experiência apenas se adequa a conceitos quotidianos específicos deixando de parte 

as tarefas que envolvam conceptualizações lógicas ou científicas. Esta discussão foi 

amplamente desenvolvida pelos seguidores de Vygotsky através da noção da 

aprendizagem teórica e empírica (Kozulin, 1998). 

 

Princípio de Actividade 

 
O desenvolvimento da consciência de uma criança ocorre como resultado do 

desenvolvimento do sistema de operações psicológicas que, por sua vez, é 
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determinada pelas relações entre a criança e a realidade. Neste desenvolvimento, as 

crianças desde o ensino pré-escolar, ao realizarem actividades práticas estão 

também a racionalizar e a intelectualizar. A actividade prática transforma-se em 

actividade prática e intelectual. Emerge assim o pensamento prático (practical 

thinking) que não é, neste fase do desenvolvimento, uma forma de pensamento 

autónomo. Existe associada à actividade prática sendo considerada uma 

característica sua. Consequentemente, a actividade intelectual contém elementos do 

pensamento (Kozulin, 1998). Este princípio poderá ter servido de mote à obra de 

Vygotsky - Da Acção ao Pensamento. 

No entanto, Kozulin apresenta a ideia de que a actividade prática fornece a 

mediação entre o indivíduo e a realidade e não, como determinou Vygotsky, a 

interacção com uma realidade idealizada de uma cultura apontando para uma 

solução que confronta as actividades com situações quotidianas. 

 

Revolução cognitiva – Piaget e Vygotsky 

 

Apesar de terem sido reconhecidos bastante tarde no campo da psicologia 

educacional e das teorias da aprendizagem, Piaget e Vygotsky premiaram o mundo 

com o seu conhecimento sobre cognição e revolução sócio-cultural. Geralmente são 

considerados antagónicos quanto aos seus pensamentos mas, Kozulin vem 

descrever algumas convergências e divergências das suas teorias. Ambos autores 

deram os seus significantes contributos nos anos vinte, embora Piaget tenha sido o 

primeiro a ser reconhecido (durante os anos sessenta) e só mais tarde, nos anos 

oitenta, Vygotsky tem o também merecido apreço. As suas preocupações centraram-

-se nos problemas fundamentais de desenvolvimento das crianças. Resumidamente, 

podemos considerar três pontos semelhantes dentro da teoria destes dois autores. 

Consideram uma psicologia centrada na criança, enfatizam a acção formadora do 

pensamento e uma compreensão sistemática das funções psicológicas. Piaget vem 

divergir pelo destaque que dá à reestruturação interior do pensamento da criança e, 

por seu lado, Vygotsky enfatiza a influência do modelo sócio-cultural na formação do 

pensamento.  
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A experiência da aprendizagem mediada e as ferramentas psicológicas 

 

Para nos aproximarmos da perspectiva vygotskiana teremos de deixar de lado 

a influência de Piaget considerando dois aspectos essenciais. Primeiro teremos de 

considerar os fundamentos da aprendizagem sócio-cultural. Em segundo, passar a 

ter em conta no processo de aprendizagem o mediador humano e não apenas a 

interacção directa da criança com o ambiente como preconizou Piaget. Ora, 

Vygotsky tenta assim dar maior preponderância à mediação sócio-cultural no 

processo de aprendizagem. “For him [Vygotsky] the learning process appears first as 

a process of appropriation by the child of the methods of action existent in a given 

culture. In such an appropriation, sybolic tools play a crucial role” (Kozulin, 1998: 

p.59). 

Para sustentar a teoria da aprendizagem mediada Vygotsky considera os 

processos mentais superiores como funções de actividade mediada. Define então 

três tipos de mediadores principais: ferramentas materiais, ferramentas psicológicas, 

e os seres humanos. As ferramentas materiais por si só não constituem uma 

influência directa nos processos psicológicos humanos. No entanto, são importantes 

na formação das ferramentas psicológicas uma vez que pressupõem uso colectivo, 

comunicação interpessoal e representação simbólica. “While material tools are 

directed at the objects of nature, psychological tools mediate humans’ own 

psychological processes” (Kozulin, 1998: p.62). 

A título de exemplo, Kozulin apresenta a ferramenta material universal de 

contar pelos dedos para organizar uma função mental superior que envolve 

operações elementares aritméticas. Ora, esta ferramenta material ajudou na 

formação de um processo psicológico que poderá ser utilizado como ferramenta 

psicológica. Assim, a representação simbólica da actividade mediada através das 

ferramentas materiais dá origem a uma nova classe de mediadores a que Vygotsky 

originalmente designou de “psychological tools”. 

Considerando agora o terceiro tipo de mediadores, os seres humanos, Kozulin 

retira da teoria vygotskiana duas aproximações possíveis. A primeira considera que 

cada função no desenvolvimento cultural da criança aparece duas vezes: primeiro a 
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nível social e mais tarde ao nível pessoal4

                                                 
4 Originalmente Vygotsky designou estes dois níveis de Interpsychological (entre pessoas ou a nível 
social) e de Intrapsychological (dentro da criança ou a nível pessoal) Vygotsky, 1978: 57. 

. A segunda aproximação trata do indivíduo 

mediador como transmissor de significados. Este princípio válido para a formação 

das funções psicológicas serve também para a formação da personalidade como um 

todo.  

Ora, encontramos na aprendizagem mediada através de um indivíduo uma 

ligação muito estreita com a teoria vygotskiana da noção de função simbólica onde o 

mediador humano aparece em primeiro lugar como carregador de signos, símbolos e 

significados (Kozulin, 1998). 

Kozulin apresenta um seguidor da teoria vygotskiana para elucidar, sob 

premissas mais desenvolvidas, a Experiência de Aprendizagem Mediada (EAM). 

Este desenvolvimento teórico é da responsabilidade do psicólogo Feuerstein e 

alguns colegas que consigo trabalharam. A EAM foi desenvolvida nos finais do 

século XX. Inclui observações e trabalho prático com grupos culturais distintos 

caracterizados por problemas graves ao nível das aprendizagens e com crianças e 

adolescentes com algum tipo de deficiência mental. Esta teoria formou-se para 

responder à seguinte questão: qual é a causa das diferenças individuais no 

desenvolvimento cognitivo? A resposta que mais rapidamente nos pode ocorrer está 

relacionada com as contribuições distintas do ambiente e da biologia que 

caracterizam cada criança. Assim, considerando apenas estes dois aspectos, 

concluiríamos que eles afectavam directamente o desenvolvimento cognitivo e 

levariam a diferentes resultados desenvolvimentais. No entanto, a teoria da EAM 

sugere o seguinte: “…organismic and environmental factors constitute only distal 

determinants of cognitive development, while mediated learning experience (or the 

lack of it) constitutes the proximal determinant” (Kozulin, 1998: p.65). A EAM é uma 

qualidade especial da interacção entre a criança e o estímulo ambiental, qualidade 

que se traduz na intervenção de um adulto qualificado. 

Apesar do anteriormente exposto, a intervenção do adulto é mediadora se 

forem seguidos determinados critérios, porque nem toda a interacção envolvendo 

uma criança, um adulto e um estímulo ambiental se traduz na EAM. Assim, Kozulin 

encontrou na teoria de Feuerstein a elaboração de critérios que distinguem este tipo 

de experiência: a intencionalidade / reciprocidade; transcendência e significado. 
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Intencionalidade / reciprocidade - A intervenção que o adulto deve ter 

enquanto mediador deve revestir-se de intencionalidade proporcionando assim um 

tipo de experiência que não é acidental. O mediador humano deve adequar a sua 

intervenção interactiva considerando, por um lado, o objecto, e por outro, a criança. 

O adulto deixa de se limitar a providenciar apenas objectos, informação ou ordens 

verbais e inicia uma constante afirmação da potencialidade desses objectos 

adaptando a informação e o tipo de discurso à criança que tem pela frente. A criança 

é o centro da intervenção da actividade mediada e deve ser claro para ela que a 

situação de aprendizagem tem como maior objectivo a autonomia do seu 

pensamento. 

Este critério da EAM transforma os intervenientes desta situação de 

aprendizagem: os objectos passam a ferramentas educacionais, a criança adquire 

EAM e o adulto adquire experiência como mediador. 

Transcendência - No contexto de aprendizagem directa espera-se da criança 

que, após a concretização de uma tarefa ela possa aplicar em tarefas semelhantes o 

que aprendeu. A EAM tem uma característica de transcendência que passa a ser 

uma das suas maiores potencialidades. Durante a situação de aprendizagem 

mediada pelo adulto é potenciada a possibilidade dessa situação se aplicar a 

diferentes contextos e situações. Pode-se pensar que a transdisciplinaridade é um 

bom exemplo deste critério. 

Significado - Nem sempre uma actividade mediada por um adulto se 

caracteriza por ter significado ou, por outro lado, acontece que a criança realiza uma 

actividade de aprendizagem e não se apercebe do seu conteúdo. Por vezes as 

crianças passam por situações de aprendizagem, escolares ou familiares, e não lhes 

é facultado o significado dessa aprendizagem. A teoria da EAM é então incompatível 

com algumas ideias behavioristas que incitam à realização de uma actividade sem 

darem significado ou explicação para a sua concretização. É rejeitada assim a noção 

de fazer por fazer.  

Embora Feuerstein tenha definido mais critérios, estes três constituem os 

parâmetros básicos para a aplicação da EAM.  
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ZDP – Zona de Desenvolvimento Proximal 

 

A referência à zona de desenvolvimento proximal aparece, segundo Kozulin, 

nos textos de Vygotsky desde 1986 para tratar o assunto da avaliação das funções 

psicológicas. Esta teoria vem contrapor os testes de QI. A habilidade cognitiva não 

nasce com a criança porque é uma construção sócio-cultural que emerge do 

contacto que a criança tem com o ambiente. Assim, em vez de avaliar apenas os 

processos cognitivos já adquiridos no momento da avaliação, a teoria da ZDP propõe 

avaliar também os processos cognitivos que ainda estão em formação. Esta 

avaliação depende de uma interacção muito próxima entre a criança e o adulto e, por 

esta razão, as funções cognitivas emergentes são identificadas pela incorporação da 

aprendizagem cooperativa no momento da avaliação. Parece clara a noção de 

avaliação de um processo, de um percurso e não apenas dos resultados obtidos num 

qualquer teste de avaliação. 

Passemos então à forma de operacionalização desta forma de avaliação. A 

diferença de resultados de performance com e sem ajuda indica a ZDP, ou seja, no 

momento da aferição dos processos cognitivos a incorporação da aprendizagem 

cooperativa vai fornecer dados que podem ser interpretados de forma qualitativa ou 

quantitativa. Qualitativamente tem em conta as funções cognitivas inexistentes numa 

aprendizagem sem cooperação/mediação. Quantitativamente a ZDP é uma medida 

da diferença entre uma aprendizagem com mediação e sem mediação do adulto. 

“ZDP may also be interpreted as reflecting the ability of the child to benefit from adult 

assistence and cooperative learning. For this reason the establishment of the ZDP in 

the child is an important task of education” (Kozulin, 1998: p.69). Esta questão da 

avaliação chama a atenção para a forma como os testes utilizados podem ser 

condicionados pela presença ou ausência de um mediador e respectiva intervenção. 

Da mesma forma, os objectivos da avaliação podem distinguir-se entre o somatório 

de habilidades ou indicações para a criança sobre o seu percurso escolar. 

Apresenta-se agora um quadro comparativo da forma como Kozulin (1998) 

apresenta os princípios dos tradicionais testes cognitivos e dos princípios alternativos 

que a avaliação cognitiva dinâmica defende. 

 



 86 

Princípios dos testes cognitivos tradicionais Princípios dos testes baseados na ZDP 

A manifestação de níveis de funcionamento, 

revela a interiorização de habilidades mais ou 

menos adquiridas. 

Os processos cognitivos são altamente 

modificáveis. Assim sendo, a tarefa da avaliação 

é identificar o grau de modificabilidade. 

O melhor formato de avaliação é o da 

performance sem mediador reflectida apenas nos 

testes. 

A avaliação interactiva que inclui a fase da 

aprendizagem promove melhor a descoberta das 

capacidades de aprendizagem pela criança do 

que uma forma sem mediador. 

O objectivo dos testes é prever o funcionamento 

futuro e classificar a criança segundo o seu nível 

de habilidades. 

O objectivo da avaliação é a revelação do 

potencial de aprendizagem da criança e a 

sugestão de intervenções educativas para ajudar 

no crescimento do seu potencial. 

 

Quadro 4 – Comparação entre princípios de testes segundo Falk & Dierking, 1992 

 

Modelo da Experiência Interactiva 

  

Paralelamente à teoria da aprendizagem mediada, John Falke e Lynn Dierking 

(1992) em The museum experience introduziram o modelo de experiência interactiva 

numa investigação sobre a aprendizagem no espaço museológico. Este modelo 

serve para organizar o desenvolvimento das experiências de aprendizagem dentro 

do museu tendo em conta factores como as experiências anteriores e posteriores 

dos visitantes. Neste modelo, a experiência que o visitante pode ter é interpretada 

segundo a intersecção de três contextos: o pessoal, o físico e o sócio-cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIÊNCIA 
INTERACTIVA 

CONTEXTO 
PESSOAL 

CONTEXTO 
FÍSICO 

CONTEXTO 
SÓCIO-CULTURAL 

Diagrama 3 – Modelo da experiência interactiva 
segundo Falk  & Dierking, 1992 
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Os contextos apresentados são interdependentes e continuamente 

construídos pelos visitantes. Os autores sugerem ainda que os três contextos devem 

contribuir significativamente para a experiência no museu ainda que não seja 

essencial que todos se encontrem em proporções iguais. 

 Mais tarde, Falk e Dierking (2000) aperfeiçoaram o modelo da experiência 

interactiva através da inclusão da dimensão temporal. Assim, consideram a 

aprendizagem como um processo que ocorre em diferentes momentos para cada 

indivíduo. Passou então a chamar-se de modelo contextual de aprendizagem 

(contextual model of learning). Esta nova versão indica que a experiência 

museológica passada pode servir de base para uma construção de conhecimento no 

futuro (Falk  & Dierking, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Depois de considerarem a dimensão diacrónica deste último modelo, Falk e 

Dierking (2007), acrescentaram factores aos anteriormente definidos que sintetizam 

as experiências de aprendizagem dentro de cada contexto: 

Contexto Pessoal 

• Motivação e expectativas 

• Conhecimento e experiência anteriores 

• Crenças e interesses anteriores 

Diagrama 4 – Modelo contextual de aprendizagem segundo Falk  & Dierking, 2000 

EXPERIÊNCIA 
INTERACTIVA 

CONTEXTO 
PESSOAL 

CONTEXTO 
FÍSICO 

CONTEXTO 
SÓCIO-CULTURAL 
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• Escolha e controlo 

Contexto sócio-cultural 

• Mediação social dentro de um grupo 

• Mediação facilitada por outros 

• Passado cultural 

Contexto Físico 

• Organizadores profissionais 

• Orientação no espaço físico 

•  Arquitectura e espaços abertos 

•  Desenho e organização da exposição  

•  Eventos complementares subsequentes e experiências fora do museu 

 Estes factores contribuem significativamente para a qualidade da experiência 

proporcionada pelo museu, quer utilizando-os individualmente ou colectivamente. 

Segundo estes autores, se falharem alguns destes factores, a construção de 

significados pode ser posta em causa (Falk, Dierking e Adams, 2007: 6). 

Todos os conceitos apresentados nesta secção foram desenvolvidos junto da 

teoria sócio-cultural de Vygotsky. Kozulin, como seu seguidor refere que as 

ferramentas psicológicas são artefactos simbólicos – signos, símbolos, textos, 

fórmulas, aparelhos gráfico-simbólicos – que ajudam os indivíduos a dominarem as 

suas funções psicológicas “naturais” da percepção, memória, atenção, entre outras. 

As ferramentas psicológicas servem de ponte entre os actos individuais de cognição 

e os pré-requisitos simbólicos sócio-culturais desses actos. 

O sistema de aprendizagem desenvolvido por Vygotsky é, segundo Kozulin, 

comparado frequentemente com os estudos do Psicólogo Jean Piaget encontrando-  

-se neles bastantes semelhanças. Ambos os sistemas são percebidos através da 

transição da acção para o pensamento enfatizando assim a organização do 

desenvolvimento da criança como um sistema em vez de um conjunto separado de 

capacidades, habilidades ou unidades de informação. 

No entanto, existe uma diferença central entre Vygotsky e Piaget – têm 

diferentes concepções quanto ao sujeito activo que desenvolve o processo de 

aprendizagem. Para Piaget, a criança assume o papel principal no desenvolvimento 

das suas aprendizagens através da interacção com o ambiente físico e social em que 
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está inserida. Para Vygotsky, as mudanças no esquema cognitivo ocorrem segundo 

um processo de aprendizagem caracterizado por aspectos sócio-culturais, visando 

para além da criança, o adulto e instrumentos simbólicos provenientes duma 

determinada sociedade. 

Existem três classes de agentes da aprendizagem mediada: as ferramentas 

materiais (material tools), ferramentas psicológicas e o mediador humano. 

Kozulin apresenta um argumento educacional para o desenvolvimento das 

aprendizagens considerando uma mudança da educação retrospectiva para uma 

educação prospectiva. A educação tradicional é retrospectiva pois considera apenas 

o que já se sabe para o desenvolvimento da aprendizagem. Considerando as 

condições dinâmicas da sociedade em que vivemos, já pouco interessa responder 

apenas a questões que foram já comprovadas anteriormente. Interessa agora 

desenvolver um tipo de educação que promova a capacidade criativa de responder a 

questões que ainda não foram colocadas no momento da aprendizagem. Ora, para 

se atingir esta capacidade têm de se desenvolver aprendizagens produtivas e 

criativas, em vez de se cingir à mera reprodução de conhecimento. Assim, pode-se 

concluir que a produção de conhecimento requer uma mudança radical da aquisição 

de informação para a educação cognitiva.  

Associada à teoria da aprendizagem mediada, Falk e Dierking acrescentaram 

a interactividade como factor congregador de diferentes contextos inerentes à visita 

de museus: o pessoal, o físico e o sócio-cultural. Este exemplo demonstra que os 

museus são espaços especiais de aprendizagem efectiva porque permitem que as 

pessoas explorem assuntos culturais, estéticos e científicos de grande importância 

através de um ambiente social, intelectual, compreensível e contextualmente 

apropriado.  
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Capítulo II 
Museu hands-on ou interactivo 

 
 

«The arts should be gradually introduced to learners 

through artistic practices and experiences and maintain 

the value of not only the result of the process, but the 

process itself.  Furthermore, since many art forms 

cannot be limited to one discipline, the interdisciplinary 

aspect of arts, and the commonalities among them, 

must be given more emphasis.» (UNESCO, 2006: 7) 

 

Se as artes devem ser introduzidas através da prática e da experiência no 

processo de aprendizagem, qual será a melhor forma de o fazer? 

Para iniciarmos esta reflexão teremos de anunciar um termo – Museu. A 

origem grega do termo Museu dá-nos uma perspectiva de um local idílico, o templo 

ou a floresta das musas. Define portanto um lugar especial de contemplação do belo. 

Ora, um museu é uma instituição que organiza e apresenta uma determinada 

colecção de objectos, para um determinado público. À semelhança de um cofre, 

onde se guardam tesouros reais, um museu apresenta um sistema de representação 

característico, onde guardas, alarmes, barreiras de segurança e vidros à prova de 

bala fazem parte da paisagem comum da grande maioria destes espaços. Esta forma 

de exposição pode servir para um determinado público, com diferentes tipos de 

objectivos – entretenimento, investigação ou educacionais. 

Posto isto, poderemos fazer a seguinte questão: as características expositivas 

do espaço museológico servem os propósitos educacionais e culturais das crianças 

através da prática e da experiência? Algumas entidades não governamentais têm 

feito esforços para o surgimento de um novo género de museu. Este novo local está 

mais identificado com um estúdio ou um atelier do que com um cofre de obras de 

arte. Assim, tem-se também verificado uma tentativa de problematizar a 

nomenclatura de museu a esta nova ideia de espaço. “Have we not christened 

ourselves with the wrong term?” (Sievert, 1994). 
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Teoria hands-on / interactividade 

 
 

Importa revelar o que pensamos serem as tarefas mais importantes de um 

museu dedicado a um público infantil. Existe uma grande semelhança nos aspectos 

relacionados com a colecção, preservação, armazenamento, pesquisa e processo de 

mediação de um museu tradicional. “The emphasis is on the mediation between the 

collections and the visitors(...)” (Hooper-Greenhill, 2002: 50). É neste aspecto que 

está a grande diferença num museu para crianças, sendo que, este processo deverá 

ser repensado e adaptado. “The main task of the Children's Museum is to Educate 

and Teach. That is not to say to teach them to be good museum visitors, but rather to 

be a cultural meeting place for children that has a defined special educational 

mission” (Sievert, 1994). 

A nosso ver, ainda mais importante do que educar e ensinar, um museu para 

crianças deve centrar-se no aprender. Parece não importar diferenciar esta 

substituição de palavras, mas envolve alterações no desenvolvimento da 

experiência. A experiência cultural tem mais sucesso quando desenvolvida de forma 

intrínseca, ou seja, ser dada oportunidade às crianças de explorarem por si. Os 

museus têm características que potenciam esta forma de aprendizagem autónoma. 

São lugares vulgarmente intitulados de livre escolha ou ambientes de aprendizagem 

informal (Thisman, 2005: 3). 

Apesar de os intitularmos locais de aprendizagem informal, não se pressupõe 

que os museus sejam lugares de saberes e experiências destruturados que 

conduzam a uma aprendizagem de menor qualidade. Antes pelo contrário: “This 

discretionary quality of experience is a signature feature of learning in museums. It is 

also a feature of good learning more generally. Research shows that when people 

have some degree of personal agency—some range of choice about the shape and 

direction of their own learning activities—learning tends to be more meaningful and 

robust” (Thisman, 2005: 3). O saber procurado é sempre mais significativo e 

duradouro do que aquele que é imposto. 

Ora, se falamos de ensinar e aprender estamo-nos a referir a paradigmas 

educacionais. Assim, teremos de incluir nesta reflexão, alguns apontamentos sobre a 

escola – como o principal centro de aprendizagem – e o serviço educativo dos 
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museus. Iniciando pelas instituições escolares, há que referir que não iremos criticar 

a forma como se têm relacionado com os museus. Antes porém, queremos chamar à 

atenção para a importância e a forma como podem interagir.  

Tanto os museus como as escolas podem servir de introdução, 

desenvolvimento ou desenlace para experiências de vida importantíssimas, tanto no 

âmbito cultural, social ou científico. Com o desenvolvimento tecnológico dos últimos 

tempos, esta conexão pode ainda tornar-se mais profícua. Ainda para mais, a nossa 

experiência pedagógica tem revelado informações importantes acerca do interesse 

das camadas mais jovens pelas novas tecnologias. Tem sido claro que a via 

tecnológica é bastante requisitada desde os primeiros tempos de escolarização.  

 
«The Children's Museum presents itself as an experimental field or 

"Laboratory" for orientating targeted group exhibition concepts, where new 

interaction forms and medium can be developed and tested independently of 

the pretences and compulsions of a specialized museum. An example of 

museum education interaction development is the opportunity for children and 

youths are given the chance to conceive (research), develop (collect), realize 

(order, document the work progress) as well as to monitor an exhibition of a 

children's collection (their very own collection of treasures).»  (Sievert, 1994) 

 

A propósito da aprendizagem do desenho, o conhecido pedagogo Célestin 

Freinet anunciava que a vida (escolar) é uma conquista (Freinet, 1994: 15). Partindo 

deste pressuposto, qual será o melhor espaço de exploração cultural que um museu 

onde tudo, ou quase tudo, pode ser compreendido pela realização activa de tarefas?  

O espaço museológico terá de ter determinadas características para que as 

crianças possam empreender no que lhes é proposto permitindo a conquista de 

novos saberes. Shari Thisman, considera que os museus podem ser concebidos 

para proporcionar duas características principais de uma aprendizagem efectiva. A 

primeira é a active learning, que diz respeito à forma como o visitante se relaciona 

com a experiência de aprendizagem. A segunda, personal agency, explicita as 

formas como o visitante toma conta das suas próprias aprendizagens. Esta última 

característica não é considerada tão determinante para o nosso estudo visto que 
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parece aplicar-se a alunos com uma faixa etária próxima do ensino secundário ou 

superior e, portanto, fora do âmbito deste estudo. 

 Sobre a aprendizagem activa Thisman escreveu o seguinte: 

 
«Active learning occurs when people stretch their minds to interact with 

the information and experiences at hand. In art museums, visitors are learning 

actively when they do such things as: formulate their own questions about 

works of art, reflect on their own ideas and impressions, make their own 

discerning judgments, construct their own interpretations, and seek their own 

personal connections. These sorts of behaviors are called active learning 

because they involve acting on available information—including information 

from one’s own thoughts, feelings, and impressions—in order to form new 

ideas.» (Thisman, 2005: 2) 

 

Neste parágrafo percebe-se bem a relação entre a ideia de hands-on e de 

minds-on. Assim, quando interagimos com o ambiente de uma forma activa estamos 

a construir novas ideias, interpretações, juízos e ligações a informações obtidas 

anteriormente. A acção sobre o material disponível em determinada exposição ou 

actividade, permitirá a formação de novos pensamentos, sensações que 

naturalmente dará lugar a novas ideias formadas pelo sujeito da acção. A acção 

física com os artefactos da exposição dará lugar a novas ligações cognitivas criando 

uma relação entre o fazer e o pensar. Mais uma vez, o especialista em museus 

hands-on, Tim Caulton, corrobora a ideia de que “hands-on will lead to minds-on” 

(Caulton, 1998: 2). 

No entanto, podemos entender que nem sempre a actividade se revestirá de 

um carácter predominantemente activo. Durante uma actividade, pode haver lugar a 

momentos de aprendizagem passiva, como a contemplação auditiva de uma peça 

musical e consequente imersão numa corrente de sensações.  

O especialista em aprendizagem nos museus, George E. Hein, considera que 

uma exposição interactiva, se quiser ter um carácter educativo como um dos seus 

objectivos, tem de incluir obrigatoriamente actividades do tipo minds-on e não 

apenas actividades de interacção física com os objectos da exposição. “(…) in order 
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to be educative, experiences must be not only hands-on but also minds-on” (Hein, 

1998: 23). 

A experiência contínua de ensino que um professor familiarizado com este tipo 

de aprendizagem detém é importante para afirmar a importância da aprendizagem 

activa. Os alunos envolvidos em actividades e experiências hands-on aprendem com 

mais facilidade e retêm o conhecimento de uma forma mais consolidada (minds-on). 

Por outro lado, a aprendizagem activa estimula muito a característica da auto-           

-aprendizagem ou aprendizagem pela descoberta defendida também por Piaget. 

Esta é, portanto, uma característica cognitiva fundamental, verdadeira para escolas, 

museus ou outros lugares de aprendizagem (Thisman, 2005: 2). 

A conquista aqui lançada através de Freinet, está ainda relacionada com 

aspectos hermenêuticos que integram também o pensamento construtivista. As 

estratégias de interpretação exploradas por Eilean Hooper-Greenhill dão-nos 

indicações de que na exploração activa de um espaço museológico é importante que 

façamos conexões com aquilo que já conhecemos. Assim, o processo de construção 

de significados desenrola-se numa constante adição de novos conhecimentos a 

outros já adquiridos. A teoria construtivista comprova-o: 

 
«We see according to what we know, and we make sense or meaning 

according to what we perceive. In contrast to those who hold that knowledge is 

a body of objective facts, external to the knower, constructivism asserts that 

knowledge exists only through the process of knowing, and that meanings are 

constructed by individuals, and not found `ready-made'.» (Hooper-Greenhill, 

2002: 47) 

 

Por outro lado, o processo de interpretação desenvolve-se de uma forma 

gestáltica, numa observação do todo para o particular. É um processo de oscilação 

entre observação e dedução, um processo dual. Esta metodologia de construção do 

pensamento é ao mesmo tempo circular e dialógica. Um processo assente numa 

base contínua de pergunta-resposta construída sob questões que já foram colocadas 

e respondidas. Este pensamento reporta-nos directamente para o círculo 

hermenêutico defendido por Gadamer que foca a sua pesquisa na actividade mental 

do observador. “In hermeneutics, then, meaning is constituted through a circular 
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action, the hermeneutic circle, where understanding develops through the continuous 

movement between the whole and the parts of a work, and where meaning is 

constantly modified as further relationships are encountered” (Hooper-Greenhill, 

2002: 48). Para os filósofos da hermenêutica, a construção de significados é também 

formada pelos conhecimentos anteriores pensando sempre que uma interpretação 

nunca é estática ou está completa. Por outro lado, devemos ter em conta que a sua 

localização histórica pode afectar o significado. Os significados são construídos 

dentro de uma cultura que se encontra situada num determinado espaço temporal. 

 Temos vindo a referir sucessivamente a interpretação baseada nas teorias 

construtivistas e hermenêuticas. Assim, podemos depreender que se trata de um 

processo que constrói o pensamento através da experiência num processo dedutivo, 

onde a interpretação faz parte do processo contínuo de compreensão, no nosso 

caso, de artefactos. 

A concepção de um museu do tipo hands-on desconstrói, de uma forma pós 

moderna, a ideia de um espaço de inacessibilidade à obra de arte criando novas 

formas de representação, de relação da arte com a cultura e de múltiplas leituras 

ligadas a modos de apresentação cronológica da obra de arte – Conceitos pós 

modernos (Efland, 1996: 131). Ora, o projecto que propomos reveste-se 

exactamente desta característica de apresentação. 

Através de um relato mais pragmático, o filósofo Jonh Dewey defende que a 

experiência artística deve ser central no processo de aprendizagem desde os 

primeiros tempos. A forma como essa experiência deve ser desenvolvida está 

sobejamente impressa na sua famosa expressão learning by doing – aprender 

fazendo. Este autor é, em nosso entender, quem mais expõe, e da forma mais 

directa, a teoria hands-on. Na sua obra Art as Experience (1934) Dewey apresenta 

uma visão dinâmica da experiência e da arte. Nesta forma de aprendizagem, o 

educando tem de sujar as mãos, tem de suar a dançar, tem fazer muito pó para 

esculpir a pedra. Aprender é assim um acto mais que activo, é um acto pró-activo. 

Envolve a acção e a planificação da acção com fins experimentais de aprendizagem. 

A arte desenvolve-se sob materiais físicos ou virtuais que são sempre moldados pela 

mão humana. A experiência de “fazer” em arte é tão marcante que os dicionários 

habitualmente a definem em termos de acção habilidosa ou habilidade de execução 

(Dewey, 1934). 
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A concepção de Dewey, da arte como experiência, tem interesse porque 

enfatiza que qualquer actividade artística, independentemente de ser de índole 

produtiva ou contemplativa, é uma experiência. Deve converter-se numa autêntica 

experiência, vivida como extraordinária, surpreendente, sugestiva, desafiadora, 

gratificadora. Estas experiências geram sempre sensações traduzíveis em frases 

como “realmente valeu a pena vivê-lo”, “certamente que deixará em mim uma marca 

permanente”, “oxalá que na vida abundem este tipo de experiências”. Neste sentido, 

nas artes devem ser orientadas para a organização de experiências reais de 

natureza deweyniana, onde a qualidade do pensamento qualitativo ressalta. A teoria 

de Dewey sobre a experiência estética considera a expressão mais importante do 

que a representação. Sendo a expressão a função característica das obras de arte, 

Dewey nunca afirma que a Arte é uma linguagem ou uma forma de conhecimento 

(Fróis, 2006: 52). 

 
«A Arte é basicamente jogo, mas não no sentido lúdico do termo. É jogo 

no sentido experimental em que o ser humano pode ensaiar e reconciliar, por 

um lado, as necessidades da natureza, as paixões que não se podem evitar e 

que nos causam ansiedade e, por outro lado, os mandamentos severos com 

que reprimimos e organizamos a nossa vida. A Arte é o jogo que nos permite 

gozar experimentalmente o exercício da liberdade individual.» (Fróis, 2006: 64) 

 

Tudo o que foi apresentado até ao momento sobre hands-on poder-se-á 

exprimir segundo a ideia de que uma exposição deste tipo implica que os visitantes 

interajam fisicamente com o que é apresentado nessa mesma exposição. Seja pela 

manipulação de objectos, construções tridimensionais, desenho, pela manipulação 

de um teclado de um computador ou no envolvimento numa actividade mais 

complexa com uma multiplicidade de resultados, a interactividade é o factor de 

primazia. Sabendo em antemão que, quotidianamente, a interactividade está ligada 

principalmente a jogos de computador e na maior parte dos casos, só envolve 

entretenimento sem ter nenhum fim educativo, uma exposição hands-on tem 

definidos objectivos claramente educativos.  

Uma exposição interactiva implica que os visitantes se envolvam através da 

interacção mental entre o que vai sendo explorado. No nosso projecto, é essencial 
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que, de uma sala para outra, o mediador adulto crie ligações entre o que foi 

explorado e a experiência seguinte. Por outro lado, este tipo de experiência encoraja 

as crianças a trabalharem em conjunto para perceber os objectos ou fenómenos 

reais através da exploração física envolvendo escolha e iniciativa em cada tarefa 

(Caulton, 1998: 2). 

 Se a interactividade, neste tipo de exposição tem de ter obrigatoriamente fins 

educativos, então o termo hands’on pode ser substituído por interactividade. A 

proposta que de seguida se apresenta é então uma exposição interactiva com 

objectivos didácticos. 

Contrariando a ideia já apresentada que os museus têm a finalidade de 

conservação e exposição de objectos, um museu interactivo para crianças defende 

uma filosofia de existência para servir as pessoas. Esta ideia começa já a ter alguma 

visibilidade desde 1899 nos Estados Unidos da América com a abertura do Museu 

para Crianças de Brooklyn. Apesar disto, só em finais do Século XIX é que Portugal 

recebeu a Exposição intitulada “Bom Dia Medo” no Museu das Crianças no Museu 

da Marinha. A abertura do museu com esta exposição sobre "A vida e os cinco 

sentidos" era interactiva, com um objectivo didáctico. Dirigida a crianças dos 4 

aos 13 anos e aos seus educadores, foi organizada em Portugal pela organização 

Hands-on Europe. Foi assim criado o primeiro museu para crianças assumidamente 

interactivo no nosso país. Só a partir de 1998 com o desenvolvimento da Exposição 

Mundial - Expo 98 em Lisboa - é que foram criados diversos espaços do tipo 

interactivo como é o caso do Pavilhão do Conhecimento, ainda em funcionamento. 

 Neste momento podemos questionar uma possível característica de um 

museu interactivo diferente de um museu tradicional – a importância da presença de 

artefactos nas exposições. Ora, se um museu tradicional não existe sem uma 

colecção de artefactos exibíveis, uma exposição interactiva não tem 

necessariamente de os possuir. Esta particularidade já levantou anteriormente 

dúvidas sobre se o nome para este tipo de instituição seria o mais adequado 

(Sievert, 1994). Segundo Tim Caulton (1998) a Associação Americana de Museus 

aceita integralmente este tipo de museus sem colecções, definindo para isso 

determinadas características: 
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 «An institution committed to serving the needs and interests of children 

by providing exhibits and programs that stimulate curiosity and motivate 

learning. Children’s museums are organised and permanent non-profit 

institutions, essentially educational in purpose, with profressional staff, which 

utilise objects, and are open to the public on some regular schedule.» (Caulton, 

1998: 6) 

 

Esta afirmação demonstra efectivamente a mudança de paradigma 

relativamente à definição de museu. O exclusivo interesse pela apresentação de 

artefactos dá lugar às necessidades e interesses de um público-alvo, no nosso caso 

de crianças. Por outras palavras, a ênfase é dada às pessoas em detrimento dos 

artefactos. Os objectos servem principalmente como ferramentas para motivar as 

aprendizagens direccionadas para as necessidades de desenvolvimento das 

crianças e, por isso, não são coleccionados pelo seu valor intrínseco (Caulton, 1998: 

6). 

Na definição de um museu tradicional poder-se-á referir o seguinte: é um lugar 

estático com os objectivos expositivos direccionados principalmente para os 

artefactos apresentados. Apresenta um tipo de aprendizagem livre de objectivos 

educacionais com limitado recurso aos diferentes tipos de inteligências e estímulos 

sensoriais. 

 Aos objectos que fazem parte de uma exposição interactiva, Howard Gardner 

chamou de dispositivos interactivos: “A meta de tais dispositivos interactivos - alguns 

dos quais até mesmo permitem que os usuários façam alguma programação por 

conta própria – é estimular os processos de aprendizagem, dar ao usuário a 

experiência de  pensar bem” (Gardner, 1999: 199). Então, estes objectos têm como 

objectivo a aquisição estratégias que capacitarão as crianças a pensar melhor no 

futuro. Estas máquinas de aprendizagem vão ao encontro de uma visão realista e 

adequada da cognição humana: os indivíduos aprendem, através do que gostam de 

aprender. Um museu hands-on ou interactivo é um local dinâmico, sequencial, com 

as competências centradas nos visitantes. Pode ou não conter artefactos, 

apresentando um vasto recurso sensorial materializado em objectos e espaços 

cénicos que servem de estímulo e motivação ao desenvolvimento alargado dos 

diferentes tipos de inteligência. 
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 A filosofia inerente às exposições interactivas é que os visitantes encontram 

um espaço envolvente, participativo e divertido que não caracteriza a maioria dos 

espaços museológicos tradicionais. Isto é demonstrado pelo número de visitantes 

que as exposições interactivas apresentam relativamente à fraca adesão às 

exposições tradicionais. Assim, a teoria de aprendizagem aqui explorada, parte da 

assunção de que as crianças aprendem melhor se estiverem em contacto com um 

ambiente de divertimento. O psicólogo Howard Gardner (1999) faz a ligação das 

exposições interactivas com play-grounds for the mind – locais onde as crianças 

encontram coisas que as interessam, explorando-as ao seu ritmo e criando assim as 

suas próprias aprendizagens. 

Então, onde estão este tipo de museus? Já em 1998 Tim Caulton anunciava 

que os museus para crianças eram um sector da indústria com um forte 

desenvolvimento ao nível mundial5

                                                 
5 “Os Museos de los Niños surgieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos. El primero fue el de 
Brooklyn, Nueva York, creado en 1899 por padres que buscaban espacios de ocio educativos y no 
comerciales para sus hijos. Actualmente existen unos 250 solo en  Estados Unidos, y unos 400 en 
todo el mundo. Se agrupan en la asociación ACM, Association of Children's Museums. En Europa, 
Francia cuenta con la primera institución dedicada totalmente a los niños: "La Citè des Enfants", 
incluida en La Villete de París y creada en 1988. Consta de 55 hectáreas y 10 jardines temáticos, 
además de circo, la Ciudad de las Ciencias, Imax y teatro. Los museos europeos están agrupados en 
la Asociación HANDS-ON. Hay Museos de los Niños en Italia, en Inglaterra, en Rusia, en Holanda, en 
Irán, en Japón, en China, en USA, en Venezuela, en Arabia Saudí, en... casi todo el mundo Aquí en 
España queremos crear el MUSEO ANIMA, el Museo de los Niños de Madrid” 
(

 (Caulton, 1998: 4). Ora, só nesta afirmação 

podemos considerar um grande afastamento da nossa realidade dessa altura e 

mesmo da actualidade. Em primeiro lugar, este autor refere-se a uma indústria que 

se supõe rentável, pois só se pode considerar crescimento ou desenvolvimento de 

uma actividade quando ela produz dividendos económicos e neste caso específico, 

intelectuais ou culturais. Como a quantificação destes últimos tem sido descurada e 

de difícil verificação e os de carácter económico são sempre mais visíveis e 

mediáticos, é quase conclusivo que, em Portugal, não podemos considerar a 

existência de uma indústria museológica. 

 

 

 

 

http://www.museoanima.org/ 9/03/2007) 

http://www.museoanima.org/�
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 Criatividade – uma definição 

 
 

Esta parte do trabalho confina uma série de estudos relacionados com a 

criatividade tendo como ponto de ancoragem o espaço museológico. Tentaremos 

abordar os diferentes aspectos da criatividade desenvolvida em actividades 

interactivas num espaço museológico. A perspectiva apresentada sobre criatividade 

considera-a transversal a diferentes áreas do conhecimento e a uma multiplicidade 

de ambientes quotidianos. 

Partindo de uma definição de criatividade que se desenvolve através de 

características paradoxais, realizaremos algumas incursões à personalidade criativa 

e a relação com a inteligência. Factores que se consideram importantes para o 

entendimento do processo criativo dentro de um museu. 

Pretende-se enquadrar uma característica humana, a criatividade, num 

espaço físico, o museu. Tentar perceber como é que a criatividade e o trabalho num 

museu pode tornar-se numa dialéctica de construção de auto-conhecimento, 

conectando as metodologias activas de exploração museológica ao desenvolvimento 

da criatividade. “(...) creativity is thought to foster positive adjustment to life” (Cropley, 

1999: 512). A compreensão das questões relacionadas com a criatividade têm sido 

alvo de alterações ao longo dos tempos e não se confinam aos tempos modernos, 

como pode parecer à primeira vista. Ainda permanece nos dias de hoje a ideia de 

criatividade conotada à produção artística. No entanto, esta ideia tem vindo a ser 

posta de parte através de diferentes investigações. “In these discussions, creativity 

had strong aesthetic connotations, and was largely seen as a medium for beautifying 

the environment, a form of selfexpression and communication, or a way of 

understanding, opening up or coping with the previously unknown” (Cropley, 1999: 

512). 

Só depois da Segunda Guerra Mundial, o termo se voltou para áreas tão 

distintas como a ciência ou a ecnomia numa forma de competição semelhante à 

bélica, pela corrida nos avanços tecnológicos e no desenvolvimento económico. Esta 

alteração é, portanto, mais uma das consequências da luta pelo poder, às quais, 

Michael Faucoult nos tem alertado nas suas reflexões. 
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A criatividade existe para quê? Parece ser comum que ela existe para resolver 

problemas da vida quotidiana. “Segundo a minha definição, um indivíduo criativo 

resolve problemas, molda produtos ou levanta novas questões dentro de um campo 

de uma forma inicialmente considerada incomum, mas depois aceita em pelo menos 

um grupo cultural” (Gardner, 1994: 151). 

Para Cropley, a criatividade tem sido vista como uma característica exclusiva 

do ser humano que, até agora, nenhum produto tecnológico, por mais avançado que 

possamos considerar, não consegue assumir esta capacidade. Ela é vista como um 

factor da saúde mental humana, através da conexão de diferentes características 

como a flexibilidade, abertura, coragem e o gosto que, segundo o autor em estudo, 

são pré-requisitos para uma personalidade saudável. Assim considera-se a 

criatividade como um elemento quotidiano de vida saudável. 

Na educação, a criatividade assume um papel cada vez mais preponderante 

nas estratégias de ensino e aprendizagem, encontrando-se mesmo definidos nos 

documentos legais que orientam a prática educativa. No que diz respeito às crianças, 

a criatividade tem sido alvo de aceso debate na questão de saber se as produções 

infantis, podem ou não ser considerados trabalhos criativos. Para percebermos 

melhor esta questão foram definidas três fases de criatividade que têm sido aceites 

pela maioria dos investigadores. 
 

Fase Intervalo etário Descrição 

Pré convencional Até aos 6/8 anos 

- Demonstra espontaneidade e envolvimento 

emocional; 

- Resultam produtos estéticos agradáveis; 

- Influência ambiental do concreto, muito 

demarcada pela percepção na utilização quase 

exclusiva da visão. 

Convencional Dos 6/8 aos 10/12 anos 

- Envolve pensamento. 

- Marcada pelo rápido desenvolvimento das 

características críticas e avaliativas da criança. 

Pós convencional A partir dos 12 anos 

- Marcada pela influência externa e valores 

convencionais; 

- Possibilidade de criar novidade. 

 

Quadro 5 – Fases de criatividade segundo Cropley, 1999 
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Para a maioria dos investigadores da estética do século XIX e XX, o termo 

criatividade é comummente associado ao alcance de novidade. Este parece ser o 

termo mais utilizado para a definição das questões relacionadas com a criatividade, e 

que, de uma maneira ou de outra, ainda vem sendo utilizado. No entanto, esta 

analogia tem-se mostrado redutora, na medida em que um simples sonho ”surreal” 

poderia ser considerado um produto criativo. Assim, Cropley acrescenta que 

devemos acrescentar mais especificidade à noção de criatividade. 

 
«Genuine creativity requires a further element over and above mere 

novelty: A product or response must be relevant to the issue at stake and must 

offer some kind of genuine solution, that is, it must be effective. Otherwise 

every farfetched, outrageous, or preposterous idea or every astonishing act of 

nonconformity would, by virtue of being surprising, be creative. Thus, creativity 

is nowadays widely defined as the production of relevant and effective novelty. 

What is meant by “effective” may differ between, let us say, fine art and 

business.» (Cropley, 1999: 512) 

 

Podemos agora pensar que a criatividade se pode adoptar a qualquer área ou 

situação. Por exemplo, poderíamos considerar que um ataque aéreo a um país, seria 

considerado criativo pelas opções militares tomadas. No entanto, segundo Cropley, a 

criatividade deve apenas ter em conta aspectos positivos nas produções realizadas. 

Então, além de considerarmos que a criatividade deva possuir uma novidade 

relevante e efectiva, devemos incluir o carácter ético que esta característica humana 

possui. 

Por outro lado existe o problema da validação do que é criativo ou não. Este 

factor avaliativo depende de variáveis externas à produção de um artefacto. A 

validação sócio-cultural insurge-se como a aceitação ou rejeição de algo genuíno 

produzido dentro de uma cultura. Funciona como uma espécie de juízes críticos de 

validação criativa.  

Manuela Romo descreve a criatividade como uma mera atribuição social que 

pode servir diferentes disciplinas: “Efectivamente, no debemos olvidar nunca la 

noción de contexto y que el medio social e cultural influyen en nuestra percepción de 

la creatividad de una idea” (Romo, 1997: 50). 
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A criatividade tem sofrido diferentes divisões, nomenclaturas e rotulagens ao 

longo dos tempos. No entanto, é possível encontrar nela alguns significados. 

Consideremos a criatividade “sublime”, que envolve a produção de algo bastante 

importante, inovador e que alarga a perspectiva humana numa determinada área 

onde, até então, não se tinha visto nada semelhante. Por outro lado, a criatividade 

“ordinária” refere-se à produção de algo que há pouco ainda não existia mas que é 

relevante. Ainda assim, a maior forma de criatividade, é quando se realiza uma 

revolução dentro de uma área através de uma mudança de paradigma.  

Existem ainda outras formas que nos ajudam a entender o mundo da 

criatividade através da distinção de níveis. 

 

Nível Descrição 

Espontaneidade expressiva 
- Requere a produção de livre de ideias sem incluir 

necessariamente relevância. 

Criatividade técnica - Requere altas capacidades técnicas ou instrumental 

Criatividade inventiva 
- Aplica conhecimentos anteriores a novas formas ou 

contextos. 

 

Quadro 6 – Níveis de criatividade segundo Cropley, 1999 

 

Se encontramos com facilidade uma ligação com características inatas do ser 

humano, decerto podemos tentar perceber como é que a criatividade está 

relacionada com a inteligência. 

 
«Conventional intelligence is heavily dependent on recognizing, 

recalling, and reapplying, and requires among other things substantial 

knowledge of facts, effective acquisition of new facts, rapid access to the con-

tents of memory, accuracy in finding the best answer to factual questions, and 

logical application of the already known. Creativity, on the other hand, requires 

production of novelty, that is, departure from the facts, finding new ways 

inventing answers, and seeing unexpected solutions.» (Cropley, 1999: 516) 

 

A criatividade depende então, de um conjunto de divergências desenvolvidas 

no processamento de informação disponíveis pela inteligência. Outra aproximação 
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teórica, descreve seis faces da criatividade que se apresentam miscigenadas com a 

inteligência – conhecimento, insight, a motivação intrínseca, a coragem, a 

flexibilidade e a predisposição para correr riscos. Assim podemos inferir que a 

criatividade e a inteligência nem são idênticas nem completamente diferentes, mas 

são antes aspectos interactivos da habilidade intelectual. Para alcançar uma 

criatividade genuína, principalmente em campos práticos, são necessárias as duas 

características que todos possuímos. No entanto, não se trata de assuntos 

meramente cognitivos como os processos de perceber, reconhecer ou memorizar. 

Envolve factores como a motivação, características pessoais e sentimentos. 

 

Personalidade criativa 

 

Interessa agora reflectir sobre a unidade integrativa de um indivíduo, com todo 

o conjunto das suas características essenciais, como por exemplo, a inteligência, o 

carácter, o temperamento e sua constituição. Por outro lado, importa também reflectir 

sobre as modalidades próprias de comportamento, consciência da unidade e 

identidade do eu. Assim, a personalidade criativa será o conjunto dessas 

características associadas ao processo mental de criação, provocado por um 

ambiente social e cultural de pertença de um indivíduo. 

Um dos autores de referência nas questões da personalidade criativa é Mihaly 

Csikszentmihaly (1996) que, em diferentes momentos, se tem dedicado ao estudo da 

criatividade. Para Csikszentmihaly, os indivíduos criativos destacam-se pela sua 

capacidade de adaptação a qualquer tipo de situação e de agarrarem todas as 

oportunidades para a prossecução dos seus objectivos. Esta parece ser uma das 

primordiais características comuns à maioria dos criativos, a qual, faz a distinção de 

todos os outros que a não possuem. Pode-se então questionar se esta característica 

já nasce connosco, ou se é possível que tenha sido desenvolvida num qualquer 

momento da vida. Parece que, por vezes, se trata de uma predisposição genética 

que apenas se aplica a um determinado campo6

                                                 
6 Na definição de campo, Ciskszentmihaly refere-se à área de intervenção ou disciplina, por exemplo 
na pintura, na música, na ciência, etc (Ciskszentmihaly 1996: 75). 

. Por outro lado, não podemos 

correlacionar estas características inatas com um desenvolvimento sensorial 

extraordinário que levaria um indivíduo a destacar-se na inovação em determinado 
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campo. Acontecimentos históricos revelam que o desenvolvimento dos sentidos pode 

não estar directamente relacionado com o desenvolvimento de capacidades 

extraordinárias. Lembremos Beethoven que compôs algumas das maiores obras no 

momento em que se encontrava com gravíssimos problemas auditivos e El Greco 

que padecia de problemas ao nível ocular. No entanto, por vezes, um excepcional 

desenvolvimento num, ou mais sentidos, pode ser responsável por um interesse 

precoce num campo o que conduz a uma maior probabilidade de ocorrência de 

rasgos criativos. 

Tem-se verificado também que, a curiosidade, a admiração e o interesse são 

características fundamentais que fazem parte do crescimento de um futuro criador. 

Para se poder inovar em qualquer área é necessário encontrar problemas e tentar 

encontrar respostas. Assim, pelo constante questionamento de como as coisas 

funcionam, podemos chegar mais depressa a um estado de inovação. No entanto, 

não chega só ter interesse num determinado campo ou disciplina. É necessário que 

os indivíduos potenciais criadores, tenham acesso ao campo, o que muitas vezes 

está dependente de factores económico-sociais e consequentemente, factores 

culturais. Ciskszentmihaly aponta-nos a noção de “capital cultural” que, de facto, se 

apresenta como um aspecto decisivo na maior parte dos casos em que há a 

possibilidade de proporcionar às futuras gerações este tipo de capital que, como se 

percebe, é importantíssimo. 

Pelo que foi referido, podemos inferir que além do domínio, de curiosidade e 

trabalho num determinado campo é necessário fazer parte de um âmbito7

Ciskzenmihaly encontrou um termo que generaliza todos os indivíduos 

criativos e que define a sua personalidade – Complexidade. Para explicar melhor 

esta sua opção, este autor definiu dez pares de traços psicológico-comportamentais 

. Trata-se, 

portanto, de uma espécie de looby que, não tem necessariamente de prejudicar os 

outros, como acontece na maioria dos casos. É que nascendo numa família com 

influência cultural, social ou económica é, já por si, uma mais-valia para o indivíduo 

se desenvolver num determinado campo. 

                                                 
7 Na definição de âmbito, Ciskszentmihaly refere-se ao grupo de pertença ou de contacto permanente 
que influencia o acesso a diversas oportunidades para o desenvolvimento do campo (Ciskszentmihaly, 
1996: 76). 
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que, sendo por vezes antagónicos, fazem parte das características da personalidade 

criativa. 

 
Enérgicos Concentrados  Humildes Orgulhosos 

Vivos Ingénuos  Androginia Psicológica 

Responsáveis Irresponsáveis  Rebeldes Independentes 

Imaginativos Realistas  Apegados Desapegados 

Extrovertidos Introvertidos  Abertos Sensíveis 
 

Quadro 7 - Traços psicologico-comportamentais segundo Ciskzenmihaly, 1996 

 

Apesar de as características se apresentarem muito sucintamente, importa 

reflectir um pouco mais nalguns dos seus traços. Assumindo que um criativo tem 

uma personalidade complexa, importa também considerar que apresentam uma 

enorme versatilidade para mudar, ou seja, quando uma ocasião o exige, um criativo 

pode mudar o seu modo de pensar, de actuar num sentido oposto ao que 

inicialmente se apresentava. Isto justifica a dualidade de características 

apresentadas no quadro anterior. 

Quando nos referimos a um indivíduo criativo, temos ainda em consideração 

dois tipos de pensamento, também eles, antagónicos – pensamento convergente e 

pensamento divergente. Ora, o pensamento convergente serve para a resolução de 

problemas racionais de resposta única. Por outro lado, o pensamento divergente 

segue uma linha de resolução de problemas não prevista e, portanto, imprevisível. É 

com este tipo de pensamento que um individuo consegue alcançar a inovação de 

pensar fazer, aquilo que mais ninguém se lembrou de fazer. 

Dependendo das características predominantes numa pessoa, o trabalho 

desenvolvido para alcançar um estado de novidade é, quase sempre, imenso. Como 

exemplo, Picasso referia-se ao seu trabalho como uma percentagem de 10% de 

inspiração e 90% de trabalho. Por outro lado, Einstein referia que um trabalho se 

desenvolvia num processo evolutivo, onde cada realidade descoberta, depressa se 

tornava obsoleta. “Los individuos creativos, en cambio, parecen manifestar ambos 

rasgos al mismo tiempo” (Ciskszentmihaly 1996: 88). 

Uma das grandes características da personalidade criativa é de raramente 

encontrar num mesmo indivíduo alguns destes traços contrastantes. Só uma pessoa 
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que vive em constantes conflitos dentro da mesma característica, consegue perceber 

os dois pólos de um mesmo problema. Assim, com um árduo trabalho num 

determinado campo, consegue realizar algo verdadeiramente criativo. Então, ser 

criativo é ser complexo. 

 

Referência tecnológica 

 
 

Há muito que as questões relacionadas com os novos meios de comunicação, 

a educação, e as artes nos têm inquietado, levando-nos a leituras dispersas e 

pequenos projectos nas escolas por onde temos passado. Pretendemo-nos debruçar 

sobre dois ambientes distintos, um digital (Web Art) e um físico (Museu) na tentativa 

de apresentar uma proposta pertinente e exequível direccionado para um público 

infantil, cada vez mais interessado nesta temática. Esta proposta vem com a 

intenção de articular a reflexão, que muitas vezes fica apenas no papel, e a criação 

de um espaço físico. Um atelier experimental embebido da perspectiva do pedagogo 

Jonh Dewey através da sua reflexão sobre o aprendendo-fazendo. 

Pegando numa perspectiva que tem vindo a ser paulatinamente integrada nos 

nossos museus – a perspectiva hands-on – pretendemos perceber como se poderão 

integrar as novas tecnologias nos museus de arte envolvendo as crianças no 

ambiente virtual da Internet. Na sociedade onde vivemos, as crianças vivem 

rodeadas de uma grande quantidade de estímulos. A vida tem-se tornado cada vez 

mais complexa e as crianças necessitam de orientação para as ajudar a estabelecer 

conexões e descobrir ligações no ambiente que as rodeia. A televisão, a Internet e 

outros meios tecnológicos fornecem uma enorme variedade de informação e de 

experiências, muitas delas mais estimulantes do que na vida real (Verplancke, 1994).   

 

New Media 

 

No âmbito das novas tecnologias e percebendo que estamos em constante 

corrida com o tempo, o termo novo poderá já estar obsoleto. “Does it make sense to 

theorize the present when it seems to be changing so fast?” (Manovich, 2005: 34). 
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A braços com a maior alteração de todos os tempos, a globalização, 

apresentemos algumas reflexões acerca das tecnologias de informação e 

comunicação, os new media, que se impõem como o meio mais visível destas 

transformações sociais. Interessa perceber como se foram desenvolvendo as bases 

e estruturas sociais, políticas e culturais que desembocaram neste tempo presente. 

Para isso, Lev Manovich apresenta a sua visão de como este processo se 

desenvolveu para chegar ao que chama de e-culture. 

 
«What had also come by 1995 was Internet—the most material and 

visible sign of globalization. And, by the end of the decade, it has also become 

clear that the gradual computerization of culture will eventually transform all of 

it. So, to invoke the old Marxist model of base and superstructure, if the 

economic base of modern society from the 1950s onward started to shift toward 

a service and information economy, becoming by the 1970s a so-called “post-

industrial society” (Daniel Bell), and then later a “network society” (Manual 

Castells), by the 1990s the superstructure started to feel the full impact of this 

change.If the “postmodernism” of the 1980s was the first, preliminary echo of 

this shift still to come—still weak, still possible to ignore—the 1990s’ rapid 

transformation of culture into e-culture, of computers into universal culture 

carriers, of media into new media, demanded that we rethink our categories and 

models.» (Manovich, 2005: 35) 

 

As reflexões de Lev Manovich são uma tentativa de guardar e teorizar o 

presente, descrevendo e percebendo a lógica do desenvolvimento da linguagem do 

new media. No entanto, refere que não há apenas uma linguagem nos new media 

(Manovich, 2005). Mostra-se assim flexível, apresentando esta característica 

democrática de construção e utilização dos objectos digitais. Assim reconhece o 

surgimento de uma mudança, uma transformação que compreende uma maior 

generalização do conceito de medium8

                                                 
8 Medium – de tecnologia aplicada num determinado contexto informativo-comunicacional. 

 – o metamedium - da era digital. Estas 

transformações ocorrem numa época em que todos as podemos testemunhar, ao 

contrário de outras transformações tecnológicas passadas que só poderiam ser 
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comprovadas muitos anos depois. Mais uma vez sinal da globalização e 

democratização das tecnologias de informação e comunicação. 

A investigação de Manovich indicia-nos uma cultura da computorização que 

emerge a toda a velocidade. Esta estrada de sentido único, transporta-nos para a 

criação de novas formas, novos artefactos artísticos como os jogos de computador e 

os mundos virtuais. Por outro lado, redefine os produtos culturais existentes, como a 

fotografia ou o cinema. É nesta linha de pensamento que apresentaremos uma 

tentativa de ligar a e-culture e um universo humano, ainda pouco acostumado a lidar 

com esta metatecnologia. 

Antes de tentarmos encontrar uma definição para a temática aqui 

apresentada, os new media, torna-se importante clarificar a utilização de certos 

termos empregados ao longo deste texto e muito frequentes na escrita de Manovich. 

Os termos que se querem ver aqui descritos são: linguagem, objecto e 

representação. 

Quando se apresenta o termo linguagem, não estamos perante uma definição 

semiótica e estruturalista de uma única forma dos new media. Pretende-se entendê- 

-la como um sinal :  “[…] the emergent conventions, the recurrent design patterns, 

and the key forms of new media” (Manovich, 2005: 38). 

Num nível mais conceptual, o termo objecto é utilizado em substituição do que 

muito simplistamente se tem chamado de obra de arte ou artefacto digital. Esta 

substituição justifica-se pelo carácter abrangente que se pretende ver reconhecido 

dos produtos dos new media, que como sabemos podem ser variadíssimos: imagem 

fixa, filme digital, ambiente virtual em três dimensões, um jogo de computador, DVD, 

um sítio na Internet ou a Internet como um todo. 

 O último termo, representação, faz referência à visibilidade dos new media. 

Interessa aqui entender como funcionam os objectos culturais desenvolvidos na 

humanidade. Num sentido mais lato, a representação ajuda a construir um referente 

extrínseco, por exemplo, um simples objecto físico, informações documentais e ainda 

um sistema de categorias desenvolvido por grupos sociais, de interesses ou 

culturais. A representação ajuda na construção de características da realidade física 

do mundo em que vivemos. 

Tomando nota das particularidades destes três termos apresentados, 

passemos então para a questão essencial - o que são os new media? 
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Torna-se uma tarefa difícil definir o que são new media quando fazemos 

confusão deste termo com a simples utilização do computador, quer seja pela sua 

característica de arquivo, informativa ou comunicativa. Estará a diferença na forma 

como acedemos, por exemplo, a um texto? Se for através de um monitor, será isto 

new media? É já bastante consensual que o computador, visto como uma máquina 

de produção, arquivo ou distribuição de informação, limita a concepção que se 

pretende ver definida. 

Na tentativa de instigar ainda mais a definição dos new media procuraremos 

agora distinguir os princípios que estruturam a forma como se desenvolveu ao longo 

do tempo e que a continuam a caracterizar. Embora caracterizem a grande maioria 

dos new media object, não os podemos considerar como leis absolutas ou estáticas, 

ainda para mais, sendo alguns deles, interdependentes. Por outro lado, à medida 

que os efeitos da computorização forem penetrando nos fenómenos culturais, mais 

estes princípios se manifestam. 

O primeiro apresentado por Manovich é o princípio da representação numérica 

que caracteriza os objectos criados pela sua composição de um código digital, por 

exemplo, o código binário. Outro princípio é o da modularidade (modularity) que 

caracteriza como um sistema modular, comparado ao sistema fractal, que é 

composto por elementos de media como imagens, sons ou comportamentos 

representados em conjuntos mais pequenos de pixeis, caracteres entre outros. Estas 

partículas, embora pareçam fazer parte dos elementos maiores, conservam sempre 

a sua identidade. Através da automatização dos códigos numéricos (primeiro 

princípio) e da estrutura modular (segundo princípio) de um objecto digital, podemos 

obter muitas operações de manipulação, criação e acesso, onde chega a ser 

possível retirar, pelo menos em grande parte, a participação humana num processo 

criativo. A este processo de integração dos primeiros princípios, chamamos de 

automatização. O quarto princípio é o da variabilidade. Como o próprio nome sugere, 

um objecto dos new media pode assumir variadíssimas versões devido à sua 

mutabilidade, resultado das infinitas possibilidades de conjugar os dois primeiros 

princípios. Um caso que caracteriza bem este princípio é o da estrutura de 

hypermedia. Esta forma caracteriza-se pela interactividade que aplicada a elementos 

multimédia, conecta a outros elementos através de hyperlinks, ou seja, possibilita 
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uma série de ligações que obviamente podem variar infinitamente. Este princípio 

apresenta ainda um carácter histórico, vejamos: 

 
«The principle of variability also exemplifies how, historically, the 

changes in media technologies are correlated with changes the social change. 

If the logic of old media corresponded to the logic of industrial mass society, the 

logic of new media fits the logic of the post-industrial society which values 

individuality over conformity. In a post-industrial society, every citizen can 

construct her own custom lifestyle and "select" her ideology from a large (but 

not infinite) number of choices.» (Manovich, 2005: 56) 

 

Por último, o transcoding (de descodificar), difícil de traduzir, tenta descrever 

culturalmente as consequências da computorização ligada às novas tecnologias. 

Relacionando todos os princípios já apresentados, o transcoding é composto por 

duas camadas, a cultural e a computacional. Ora, se as novas tecnologias estão 

embrionariamente ligadas aos computadores, é lógico que vão influenciar a 

tradicional forma de cultura, ficando esta, obviamente embebida de características da 

camada computacional. Podemos assim descrever, como resultado, uma cultura do 

computador, influência da interacção das duas camadas que compõem este 

princípio. 

Nesta época, em que os avanços tecnológicos se revelam tão velozes, será 

que conseguimos definir o que são os new media? Conseguiremos responder à 

questão inicial deste capítulo? Como nos encontramos no meio de grandes 

revoluções tecnológicas, temos de concentrar a nossa atenção para as formas que 

integram a cultura e as formas de produção, distribuição e comunicação mediadas 

pelos computadores. “To understand the logic of new media we need to turn to 

computer science” (Manovich, 2005: 65). 

Os computadores surgem como a ferramenta omnipresente. O objecto 

tecnológico por excelência, quase em exclusividade, que nos possibilita toda esta 

reflexão, é o computador. Este objecto tecnológico é considerado um simples 

aparelho, tal como uma torradeira ou é algo diferente? Bolter e Gromala (2003) 

descrevem-no como um prolongamento, um upgrade mais parecido com livros, 

álbuns fotográficos ou setes televisivos. “For us today it's a realization that our culture 
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has made gradually over the past thirty years the computer feels like a medium. It is 

providing us with new media forms and genres, just as printing, the cinema, radio, 

and television have done before. These digital media forms stage experientes for us” 

(Bolter e Gromala, 2003: 5). 

Sendo o computador um novo meio que nos proporciona diferentes e 

incontáveis experiências, deve produzir artefactos digitais que possuam a 

característica da transparência e da reflectividade. Quando se pretende que um 

produto seja transparente estamo-nos a referir ao mero acto de divulgação de 

informação. Quando nos referimos à reflectividade, consideramos que deve ainda ser 

um aparelho de interactividade, que trabalhe a informação de forma inteligente. 

Assim, os artefactos digitais incorporam três aspectos na sua produção, 

apresentação e utilização: o computador como novo meio; o desenho de um 

artefacto digital é o mesmo que desenhar uma experiência; o desenho digital não 

deve tornar-se invisível. “Every digital artifact needs at times to be visible to its user; ir 

needs to be both a window and a mirror” (Bolter e Gromala, 2003: 12). 

 

Web Art 

 

É indiscutível o lugar e o serviço a que a Internet se dedica na actualidade. Ela 

está integrada nas mais diversas áreas de actividade humana, tais como o comércio, 

o governo, educação, ciência, entre outras. Neste sentido, a arte não é excepção. 

A actividade artística na Internet é actualmente o mais significante 

desenvolvimento tecno-cultural desde a invenção da impressão. Como exemplos 

disto, poderemos referir os seguintes: a enfatização tele-comunicacional que a Web 

Art produz na Internet; os artistas que trabalham com a vida artificial; os artistas 

interessados nos conceitos geográficos e ecológicos da Terra como um sistema que 

usam a Internet como lugar integrado de informação; os artistas que exploram os 

limites da tele-presença; artistas interessados na estrutura e visualização da 

informação; e de certo muitos outros que neste preciso momento podem estar a 

realizar outro tipo artefacto explorando a tecnologia da Web Art. 

Portanto, a Arte e a Internet encontram-se assim miscigenadas num contexto 

tecnológico onde é difícil, mas não impossível, de encontrar limitações. “The Web 

has become the infrastructure for many kinds of art” (Wilson, 2002: 560).  
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Considerando assim a Web Art como um avanço tecno-cultural sem 

precedente, debrucemo-nos agora sobre o meio em que esta actividade se 

desenvolve. A Web Art pode ser caracterizada como um simples sistema de 

distribuição de artefactos digitais em rede ou ser um rico ambiente de hypermedia-

authoring. Para Stephen Wilson, a Web Art não se deve preocupar com o carácter 

transportador de informação que obviamente a caracteriza por se encontrar numa 

rede. “Many artists are using the Web primarily as a distribution system. Artists who 

create images, sound, video, animations, or 3-D digital worlds can make their art 

available on the Web with minimal economic or technical barriers” (Wilson, 2002: 

560). 

Assim, a hypermedia surge como a forma mais complexa, radical e inovadora 

do campo artístico. Os trabalhos realizados demonstram desenvolvimentos sem 

precedentes ao nível da interactividade, da distribuição da autoria (relembrando o 

pensamento do Filósofo Michel Foucault), entre outras. Estamos perante artefactos 

artísticos, eventos multimédia não lineares que podem ser utilizados, experimentados 

diferentemente por cada utilizador. 

 

«Many sites won awards because of the innovative ways the artists 

pushed the visual and media limitations of the Web. Technological 

developments such as shockwave, dynamic html, streaming video, and Web 

programming capabilities such as java script enhance che Web's interactive 

media capabilities such that they approach everything possible in CD-ROMs. 

Complex hypermedia is an artistic form that has been uniquely enabled by 

developments in information technology. Indeed, many consider it one of the 

most radical developments in the arts because of its promotion of interactiviry, 

distributed authorship, decentered presentation, and the interleaving of image, 

sound, and text.» (Wilson, 2002: 559) 

 

Alguns dos trabalhos de hypermedia que vão sendo produzidos não tiram 

partido das características da Web, nomeadamente da sua estrutura tele-                   

-comunicativa. São trabalhos que poderiam estar gravados num CD-ROM pois não 

tiram partido de Links, ligações a outras páginas, a outros conteúdos. A Web é a 

base ideal para tirar partido deste conceito de ligação. 
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Conceito hyperlink é importante pois deixa o campo de exploração de um 

trabalho realizado na Web sem fronteiras. Deixa de ser um conteúdo estanque como 

acontece no CD-R ou no DVD. 

A título de exemplo, poderemos visitar o site http://www.disinfo.com para 

constatar um, entre muitos, dos sítios onde a hiperligação é fundamental num 

ambiente onde podemos encontrar informação que escapa aos grandes meios de 

comunicação. Esta forma de ligação entre sites e conteúdos levanta questões 

relacionadas com a autoridade – quem é o autor de cada trabalho? Num artefacto 

produzido e gravado num CD-ROM inclui na maioria das situações um nome na 

capa. No entanto, quando estamos perante um artefacto que é constantemente 

alterado após cada utilização, por diferentes utilizadores, este conceito estanque de 

autoria fica desvalido. A Web é portanto, insubstituível nas questões das 

hiperligações. É através dos links que podemos partilhar contactos e conteúdos com 

diferentes pessoas, autores, em qualquer parte do mundo. “If all of the resources for 

the hypermedia work have been preproduced by the author, then the Web is 

unnecessary” (Wilson, 2002: 560). 

Com o aparecimento da Internet, a Arte foi-se apropriando paulatinamente 

desta tecnologia que teve o seu início com objectivos bélicos. 

De seguida, apresentam-se as características da Web, definidas por Stephen Wilson 

(2002), que potenciaram a investigação na área artística e que nos importam nas 

questões relacionadas com a Web Art. 

• Conectividade entre pessoas – a Internet continua a sua forma tradicional 

utilizando ambientes de comunicação entre pessoas em diferentes locais, 

sendo que os artistas exploram formas alternativas para alterar esta actividade 

criando, por exemplo, mundos artificiais que suportam um chat e construindo 

novas estruturas conceptuais de comunicação. 

• Colaboração e trabalho de grupo – realizando trabalhos que envolvem a 

participação e a criatividade entre diferentes pessoas, por exemplo, no 

desenvolvimento de ambientes na Internet de actividade sincronizada em 

tempo real (uma performance musical). 

• A criação de arquivos – a Internet permite ainda o acesso a informação 

distante, por vezes inacessível, por outros meios, facilitando assim a 

participação na criação, acumulação e distribuição de diversa informação. 

http://www.disinfo.com/�
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Neste caso, pode esta característica conter um carácter perverso ao criar a 

possibilidade de serem formados arquivos de assuntos enganosos ou inúteis. 

• Internacionalização – a Internet desenvolve comunicação a nível global, sendo 

por isto fonte de grande inspiração para artistas que desenvolveram trabalhos 

explorando apenas esta característica. 

Ora, pelas suas características, a Web Art apresenta um lugar distinto e uma 

conectividade própria. Ao contrário de outros artefactos artísticos que são expostos 

numa galeria de arte, a Web Art não encontra o mesmo lugar. A Web Art implica a 

escolha de uma tecnologia que tem como factor primordial, as ligações - Links. Esta 

forma de arte tem como estrutura e significado a sua própria forma, a conectividade. 

A Web Art deve portanto lidar com a conectividade fazendo uso de toda informação 

de arquivo e de tempo real, tendo como objecto a transformação e a mudança. 

“Anything "stable," as in: done, finished, not growing, unchanging, is not Net art” 

(Wilson, 2002: 562). 

A Web Art apresenta-se assim como um paradigma que veio provocar o 

mundo da arte. Altera modos de apreciação, de participação e de autoria, desafiando 

todos os que nela quiserem participar. Encontra-se nas mais recentes perspectivas 

sobre estética e nos debates sobre transformações sociais. Como característica pós-

-moderna, oferece-nos um modelo prático de conhecimento descentralizado, de 

estruturas de poder, desafiando o paradigma contemporâneo de discurso e de 

comportamento humano. “The wonderful cultural elements it brings will continue to 

change our lives, beyond the unidirectional structures that currently give shape to the 

mediascape” (Wilson, 2002: 563). 

Por outro lado, se não nos distanciarmos o suficiente das constantes 

mudanças sociais, dos conflitos e disputas em que todos nos encontramos 

envolvidos diariamente, corremos o risco de transformar a Internet num meio 

meramente distribuidor de informação ou de comunicação unidireccional, tal como 

acontece com a televisão.  

Como extensão da web art, realizaremos uma actividade interactiva intitulada 

webquest. Esta actividade é realizada em suporte informático e reporta a uma 

aventura de aprendizagem. Seguindo determinadas etapas características deste tipo 

de jogo, as crianças vão aprendendo e consolidando à medida que se divertem. 
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 Proxémia museológica 

 
 

 O termo “proxémia” define o conjunto das observações e das teorias 

referentes ao uso do espaço pelo homem. Esta concepção explorada por Edward T. 

Hall pode fazer inferência à relação espacial entre pessoas ou entre as pessoas e o 

seu ambiente. Anteciparemos que este modelo teórico tem em conta as diferentes 

culturas, que nesta parte não serão tidas em consideração pois iremos apenas 

considerar a cultura ocidental em que estamos inseridos. "Proxémica" (do latim 

proximus) existe como termo usado na área das ciências, com o significado de 

"disciplina científica que trata dos diversos aspectos das aglomerações urbanas9

Debrucemo-nos agora na questão do espaço. Tendo em conta as variações 

consideráveis que se verificam nas necessidades de espaço, tanto a nível individual 

como a nível cultural podemos, apesar de tudo, emitir alguns princípios gerais a 

respeito dos factores de diferenciação dos espaços. Muito esquematicamente, é o 

que nele se pode realizar que determina o modo pelo qual um dado espaço é vivido. 

No nosso caso, um espaço que proporcione experiências estéticas e artísticas. Então 

podemos colocar a seguinte questão: Qual é o espaço necessário para a criação 

destas experiências? Sem tentar responder a esta questão que nos parece 

complexa, iremos antes apresentar algumas das características que podem contribuir 

e que por vezes são negligenciadas, na exploração dum espaço. Geralmente, na 

exploração de um espaço utilizamos quase na totalidade a visão, a audição e o 

olfacto como forma de receber informação sensorial do ambiente que se lhes 

apresenta. A pele apresenta-se como um órgão que por vezes fica esquecido ou 

limitado às explorações de maior intimidade. “Também se negligenciam habitualmen-

. O 

autor em estudo centraliza esta definição considerando o ambiente e os seus 

intervenientes numa relação dialógica. 

Ora, para o estudo aqui apresentado, interessa-nos centralizar esta temática 

no espaço museológico, nomeadamente do tipo hands-on. 

                                                 

9  Definição de Proxémia In  http://ciberduvidas.sapo.pt/php/resposta.php?id=8316 

 

http://ciberduvidas.sapo.pt/php/resposta.php?id=8316�
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te certas faculdades perceptivas (e informativas) da pele, que pertencem a um nível 

mais subtil. As actividades correspondentes encontram-se igualmente ligadas à 

percepção humana do espaço” (Hall, 1986: 68). 

No entanto, as experiências tácteis e visuais do espaço, estão tão 

intimamente associadas que é impossível separá-las. Para nos convencermos disso, 

basta evocarmos o modo como os bebés e as crianças mais pequenas agarram, 

manipulam e levam à boca tudo o que apanham à mão, ou pensarmos no número de 

anos de aprendizagem que são necessários às crianças antes de conseguirem 

subordinar o mundo táctil ao mundo visual. De todos os nossos sentidos o tacto é o 

mais pessoal (Hall, 1986: 76). Artistas plásticos reconhecidos chegaram mesmo a 

considerar que o espaço “táctil” separa o observador dos objectos, enquanto o 

espaço “visual” separa os objectos uns dos outros, reconhecendo assim duas 

tipologias de espaço distintas que servem o mesmo propósito – a exploração do 

ambiente que nos rodeia. Ora, nesta exploração, o ser humano tem condicionantes 

que por vezes são criadas por ele próprio ou características da sua personalidade. 

 
«As relações que o homem mantém com o seu meio ambiente de-

pendem ao mesmo tempo do seu aparelho sensorial e do modo pelo qual este 

se encontra condicionado a reagir. Hoje, a imagem inconsciente que podemos 

ter de nós próprios - a vida que cada um de nós leva, no seu desenrolar 

quotidiano - é construída com o auxílio de informações sensoriais 

fragmentárias, retiradas de um meio ambiente em grande parte pré-fabricado.» 

(Hall, 1986: 77) 

 

Existe portanto uma relação recíproca e muito estreita do sentimento do “Eu”, 

da forma como sentimos o ambiente e como ele se conecta connosco. Deste modo, 

certos aspectos da personalidade ligados à actividade visual, cinética, táctil, podem 

ver o seu desenvolvimento inibido ou, pelo contrário, estimulado pelo meio ambiente. 

Posto isto, não podemos afirmar que num espaço museológico do tipo 

interactivo a visão fique desvalorizada, antes pelo contrário, ela deve ser educada 

através de um processo de síntese (por exemplo através da escolarização) e 

complementada pelos restantes órgãos sensoriais que cada um de nós, 

normalmente, possui. Assim, ao invés de assumirmos a visão como meio informativo 
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exclusivo, podemos partilhar essa função com, por exemplo, o tacto. Numa 

exposição interactiva, como o próprio nome indica, às mãos é dado um significado 

muito importante e representativo da apreensão do ambiente que interage connosco. 

Se pensarmos que a utilização da visão tem implicação na percepção da realidade, 

ainda temos mais razões para utilizar os outros órgãos sensoriais. 

 
«É mais fácil admitir o processo de síntese na visão, porque estamos 

menos conscientes de realizar uma actividade quando vemos do que quando 

falamos. A ideia de que é preciso «aprender a ver» nunca passa pela cabeça 

de ninguém. No entanto, uma vez reconhecida, tal ideia revela-se muito mais 

esclarecedora do que a antiga hipótese, muito difundida, segundo a qual uma 

«realidade» estável e uniforme é registada por um sistema receptor passivo, de 

modo que aquilo que é visto é idêntico para todos os homens e fornece uma 

referência universal. 

A ideia de que duas pessoas nunca podem ver exactamente a mesma 

coisa, em condições normais, é chocante para alguns de nós, porque implica 

que os homens não mantêm todos eles as mesmas relações com o mundo 

circundante. Mas, se não reconhecermos tal facto, torna-se impossível 

compreender como se traduzem os dados de um mundo de percepção num 

outro mundo de percepção. A diferença entre os mundos perceptivos de dois 

indivíduos pertencentes a uma mesma cultura é certamente menos 

considerável que para dois indivíduos pertencentes a culturas estranhas, mas 

continua susceptível de levantar alguns problemas.» (Hall, 1986: 83). 

 

Poderemos conectar esta ideia com a teoria da desconstrução defendida por 

Jacques Derrida (1987) uma vez que sem desvirtuar a visão, teremos de analisar de 

outras formas, reformulando a nossa maneira de percepcionar o mundo em que 

vivemos. Um museu interactivo faz isso mesmo, desmonta a ideia de um espaço 

estático e desenvolve-se num centro de aprendizagem onde cada criança constrói o 

seu próprio percurso de conhecimento. A relação proxémica entre cada sala do 

museu e o seu utilizador é de mútua partilha. Cada um explora e deixa-se ser 

explorado até quando o interesse persistir. Num lugar assim, podemos pensar que 

cada criança pode tomar conta do seu próprio percurso. 
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Os artefactos apresentados também influenciam a relação proxémica 

apresentada. A tarefa do artista consiste em suprimir os obstáculos que se interpõem 

entre os acontecimentos que descreve e o seu público (Hall, 1986). Ora, o tipo de 

exposição, a iluminação e a colocação dos objectos, influenciam bastante a relação 

que temos com o espaço, criando no público que visita diferentes sentimentos e 

reacções. Existe portanto uma relação dialéctica entre o visitante / actuante e o 

ambiente apresentado, acerca da percepção dos diferentes espaços. 

 Sabendo que não iremos comparar modelos proxémicos de culturas 

diferentes, enunciamos agora níveis definidos por Hall, que este tipo de abordagem 

apresenta. Define como infracultural, o nível de inferência ao comportamento e 

enraizamento no passado biológico do ser humano. O segundo, pré-cultural, é fisio-

lógico e pertence essencialmente ao presente. Um terceiro nível, microcultural, é 

aquele onde se situa a maior parte das observações proxémicas, por exemplo, na 

organização de uma sala de aula ou até mesmo na disposição das nossas casas. 

Podemos distinguir aí três aspectos do espaço, conforme este apresente uma 

organização fixa, semi-fixa ou informal. Um espaço de organização fixa constitui um 

dos quadros de organização fundamental de organização espacial do ser humano. 

Ele considera a disposição dos apartamentos num prédio ou até mesmo numa 

cidade. Obviamente é susceptível de diferenças dependendo da cultura em questão. 

São estruturas ocultas, ou seja, estão tão interiorizadas que nem as questionamos. 

Uma organização espacial do tipo semi-fixa, está relacionada com a primeira, 

mas já permite a intervenção pontual de organização do espaço. Por exemplo, 

apesar de estarmos numa cultura ocidental, posso adicionar a um lugar uma 

intervenção pessoal, fora do modelo da microcultura em que nos encontramos 

inseridos. 

Por último a organização espacial informal definida por Hall compreende as 

distâncias que observamos nos contactos com outrem. Por outras palavras podemos 

dizer que se refere às distâncias no ser humano. Neste momento, e antes de 

apresentarmos as diferentes distâncias, há que referir a importância cinética da 

percepção ou do dinamismo do espaço.  

No ser humano, o sentido do espaço e da distância não é estático e tem muito 

poucas relações com a perspectiva linear elaborada pelos artistas do Renascimento 

e ainda ensinada nos nossos dias na maior parte das escolas de arte e de 
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arquitectura. Muito pelo contrário, podemos dizer que o ser humano sente a distância 

de forma semelhante à dos outros animais. A sua percepção do espaço é dinâmica 

porque se encontra ligada à acção - ao que pode ser realizado num dado espaço, 

mais do que àquilo que pode ser visto por contemplação passiva. 

A incapacidade geral de captar a importância dos numerosos elementos que 

contribuem para criar o sentimento humano do espaço prende-se a duas concepções 

erróneas: de acordo com a primeira, existiria para cada efeito uma causa identificável 

e única; de acordo com a segunda, o ser humano está de uma vez por todas contido 

nos limites da sua pele. Quando nos libertamos da nossa aspiração à explicação 

única e quando conseguimos imaginar o homem prolongado por uma série de 

campos de extensão constantemente variável, fornecendo-lhe indicações de toda a 

espécie, começamos a percepcioná-lo a uma luz inteiramente nova (Hall, 1986). 

Este traço da relação próxemica complementa a teoria apresentada no 

capítulo anterior, reforçando a ideia que fazendo vamos aprendendo. A grande 

diferença entre o museu tradicional e o hands-on está precisamente na questão da 

acção, percepção e respectiva compreensão do mundo que nos rodeia. 

Apresentaremos agora as distâncias no ser humano. Baseado em estudo de 

campo, Hall determinou quatro distâncias, a que chamou de íntima, pessoal, social e 

pública - cada uma delas comportando dois modos: modo próximo e modo 

longínquo. Cada uma faz referência à distância entre duas ou mais pessoas num 

referencial de quanto maior é a proximidade física maior é o grau de intimidade e 

quanto maior é a distância entre indivíduos, menor o grau de confiança e de 

amizade. Por outro lado, o ambiente também faz variar a distância uma vez que pode 

obstruir ou facilitar a comunicação. Esta tipologia serve, por exemplo, quando 

estudamos num grupo, fenómenos de natureza social. No entanto, podemos afirmar 

que este género de conceito nem sempre é de fácil compreensão porque a maior 

parte dos mecanismos ligados à apreensão das distâncias se produz 

inconscientemente. Sentimos os outros próximos ou distantes, sem que nos seja 

sempre possível dizer qual a base de semelhante saber. Por outro lado não se pode 

generalizar uma vez que só são válidas para o grupo que se analisa num 

determinado momento e que, em culturas diferentes, podemos encontrar estruturas 

proxémicas também diferentes. 
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Num museu hands-on a proxémia pode ser aferida ao nível das três 

organizações espaciais. Está composta por uma estrutura fixa – a construção da 

exposição, tem actividades interactivas que imprimem um certo carácter de 

arbitrariedade e, finalmente, pode ser informal, uma vez que se trata de um espaço 

frequentado por grupos que interagem a diversas distâncias, comportando diferentes 

referenciais de proximidade. 

Esta perspectiva exibe um carácter fenomenológico-existencialista, uma vez 

que valoriza o corpo como uma unidade, com vista a uma personalidade unificada 

numa forma de consciência corporal. Demo-nos conta de que uma exposição 

interactiva tem de ter uma forte componente tecnológica para estar consentânea com 

a geração exigente que temos pela frente. A criação de um espaço tem de ter certas 

regras para que este tipo de aprendizagem, tão exigente, tenha resultados positivos 

permitindo à Educação Artística atingir os seus objectivos. 

Num museu interactivo a criatividade pode ser estimulada com facilidade pois, 

com as características apresentadas, seria um erro se não o fizesse. Tanto pelas 

características expositivas como pelas temáticas que exibe, um museu pode mediar 

o processo de conhecimento do mundo em que vivemos numa perspectiva positivista 

da construção de um lugar comum que todos ajudamos a construir. 

Seria de esperar que a criatividade fosse uma mais valia para a integração de 

actividades activas do tipo interactivo num museu. Sabendo agora que as 

características inatas da criatividade possuem fases e níveis distintos, temos de 

repensar as características expositivas de um espaço museológico e adaptá-lo aos 

seus potenciais visitantes. De certo que, promovendo uma forma de pensamento 

divergente, e sem esperar que as crianças realizem produtos de novidade genuína, 

podemos encarar a criatividade como um enorme potencial a desenvolver nos 

museus, bem como em todos os locais de presença humana, uma vez que, como já 

ficou claro, a criatividade pode servir diferentes áreas disciplinares em diferentes 

contextos. Apesar de ser regulada por uma validação sócio-cultural, a criatividade 

deve servir-se desta premissa para se avaliar, prosseguir ou cancelar realizações 

artísticas ou outros produtos culturais. Ser criativo faz parte de uma vida saudável e 

não, como se fez crer, propriedade de artistas iluminados. Serve para resolver 

problemas quotidianos com vista a alcançarmos o ser ético e culturalmente positivo.
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Capítulo III 
Outras propostas didácticas 

 
  

Primeiro Olhar10 

 
 

O Primeiro Olhar - Programa Integrado de Artes Visuais (2002) foi realizado 

por três autores portugueses: Rui Mário Gonçalves, João Pedro Fróis e Elisa 

Marques que trabalharam em conjunto para organizar oito percursos interpretativos 

de obras de arte do Museu Calouste Gulbenkian. Esta iniciativa teve como propósito 

o desenvolvimento de situações de aprendizagem que permitissem às crianças um 

contacto precoce com a arte, orientando pedagogicamente a educação do olhar e do 

ver. Promoveram, de forma sistematizada, o desenvolvimento da sensibilidade 

estética através da interacção com as obras de arte, tendo como base os seguintes 

objectivos: 

• Facultar possibilidades da apreciação e da criação artística a partir de 

qualidades expressivas das obras de arte; 

• Despertar o interesse de educadores, crianças e adultos para as duas 

colecções de arte; 

• Facilitar a familiaridade com as obras de arte, através do contacto com 

materiais didácticos especialmente concebidos para a explicação estética; 

• Proporcionar aos educadores, através de iniciativas formativas, a utilização 

deste modelo na preparação das visitas aos dois museus. 

Foi uma iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian que visa promover acções 

educativas no Museu Calouste Gulbenkian e no Centro de Arte Moderna – José de 

Azeredo Perdigão, Centro Artístico Infantil e Escolas desenvolvendo múltiplos 

aspectos da experiência estética e artística nas artes visuais envolvendo crianças e 

adultos. 

                                                 
10 Segundo a revista digital NOESIS nº 52 - Out/Dez 1999 In http://www.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/dossier5 
.htm 

http://www.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/index.htm�
http://www.dgidc.min-edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/�
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O Programa tem presente quatro áreas de estudo integradas: filosofia da arte, 

história da arte, crítica da arte e criação plástica, através das quais os diferentes 

aspectos subjacentes às próprias obras de arte e à educação estética visual podem 

ser estudados e explorados. A educação estética e artística relaciona-se com o 

desenvolvimento do sentido da forma que, por um lado, disponibiliza a criança e o 

adulto para o ver e, por outro lado, mais importante, essas obras, entre muitas 

outras, possuem características consideradas úteis para a formação / informação dos 

indivíduos, podendo despertar neles a expressividade, a comunicabilidade e a 

curiosidade pelas grandes criações artísticas que constituem um grande património 

espiritual. As trinta e cinco obras de arte seleccionadas pertencem às colecções do 

Museu Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão. 

Elaboraram-se roteiros temáticos, incluindo as linhas de orientação das sessões a 

desenvolver nas Oficinas e nos Museus. O currículo inclui oito conjuntos de imagens 

com distintas designações: 1. Duas Famílias Estilísticas; 2. Impulsividade do Traço-  

-Mancha Livre; 3. Sentido das proporções e Arabesco-Figura humana / Pares; 4. Cor 

digitalizável; 5. Apuramento da Forma-Encadeamento; 6. Volume e Espaço; 7. 

Metamorfose e Metáfora; 8. Integração-Cor (quatro concepções de cromatismo e os 

seus momentos culminantes na História).  

O método comparativo é largamente utilizado numa dimensão investigativa. 

As obras de arte são comparadas com a intenção de serem encontradas 

semelhanças e diferenças, formais, estilísticas e temáticas. A comparação entre 

duas obras no contexto de cada série global constitui a motivação para o diálogo, 

facilitando a compreensão e a expressão. O sujeito, quando observa, compara 

qualidades que, de outra forma, não perceberia. O acto da comparação implica 

julgar, classificar, estabelecer relações, determinar a natureza da percepção, a 

clareza dos elementos percebidos e a precisão com que são registados. 

 

D.B.A.E. 

 
 

Proveniente da americana Getty Foudation, a Discipline Based Art Education - 

D.B.A.E., é um modelo disciplinar que teve a sua origem no Ohio e foi desenvolvido 

pelos teóricos Brent Wilson, Henry Broudy e Eliot Eisner (Wilson, 1997). 
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A D.B.A.E. é um programa de abordagem ao conhecimento da arte centrado 

no processo de ensino aprendizagem na obra de arte em si mesma, constituindo-se 

em torno de quatro disciplinas: produção artística, estética, crítica de arte e história 

de arte. A produção artística assume-se como uma disciplina ligada ao processo de 

criação artística, à expressão de ideias e sentimentos através da linguagem visual. A 

estética dedica-se ao questionamento e avaliação sobre a natureza, significado e 

intenções subjacentes à arte em geral. Para a formulação de juízos críticos sobre as 

obras de arte em particular, numa tentativa de interpretação do seu próprio sentido a 

D.B.A.E. implementa a disciplina da crítica de arte. Finalmente, a história de arte 

ocupava o lugar da aquisição de conhecimentos sobre a contribuição de artistas e da 

sua arte que, em geral, trouxeram para a cultura ao longo dos tempos. 

A D.B.A.E. é um modelo centrado nos conteúdos e não centrado nas crianças 

como defendia o modelo expressionista de Viktor Lowenfeld (1977). 

Este programa é uma estrutura conceptual que assegura que todos os 

estudantes, talentosos ou não, sejam envolvidos no estudo das artes como uma 

parte de sua instrução geral. Serve também como uma aproximação inovadora e 

fundamental de integrar as artes no curriculum. D.B.A.E. significa que os estudantes 

estudam música, teatro, dança e trabalhos de artes visuais seguindo as quatro 

perspectivas das disciplinas já apresentadas. 

Que suposições são as bases para a instrução das artes? 

1. Os professores da sala de aula não têm que ser artistas para ensinar 

estudantes sobre uma grande parte da arte visual ou para usar as artes 

visuais para ensinar outras ideias; 

2. Os professores da sala de aula não têm que cantar ou tocar um instrumento 

para ensinar a música; 

3. O teatro é uma parte natural da sala de aula activa e pode ser usado para 

ajudar os estudantes a compreenderem ideias abstractas; 

4. A dança e o movimento são maneiras intuitivas da aprendizagem e 

oferecem àqueles que aprendem uma oportunidade diferente para o sucesso; 

5. As artes podem ser usadas para alcançar estudantes com estilos de 

aprendizagem diferentes; 

6. Os especialistas das artes (artistas) devem servir como recursos para o 

professor da sala de aula; 
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7. A D.B.A.E. realça as possibilidades para mais participação do estudante 

nas artes. 

Quais são as diferenças da D.B.A.E. relativamente a outros programas? Na 

maioria dos meios educacionais nos Estados Unidos, a instrução nas artes evoluiu 

dominada pelos níveis de desempenho obtendo-se sectores de estudantes altamente 

qualificados em orquestras, coros e exposições de artes. Mas embora a maioria dos 

estudantes tenham as artes em seus currículos (não frequentemente substantivos), o 

número dos estudantes que estudam as artes vão diminuindo à medida que vão 

progredindo nos estudos de modo que somente os talentosos cheguem aos ciclos 

superiores. Desta forma a ênfase é colocada na avaliação dos resultados e não nos 

processos como defende a D.B.A.E..  

É importante compreender que a instrução baseada no sistema disciplinar não 

é um curriculum, mas é preferivelmente um método de ensinar e de aprender. O foco 

da aprendizagem está no método de ensinar e aprender enfatizando habilidades de 

pensando crítico. Os estudantes são estimulados a analisar, sintetizar, explicar, 

justificar, criticar e a fazer julgamentos críticos sobre o trabalho de arte que está 

sendo estudado. Estas são as mesmas habilidades que os estudantes necessitam 

em todas as áreas académicas. Estas são também as habilidades que os “futuros 

adultos” necessitam na sua autonomia quotidiana. 

O resultado da D.B.A.E. é uma aproximação holística à instrução que convida 

a criar, improvisar, compor, executar, interpretar, discutir e pensar relatando e 

avaliando os trabalhos artísticos. As artes são introduzidas no curriculum geral de 

modo a enriquecer e a estender esse curriculum. Apresenta ainda um potencial de 

diminuição dos problemas do comportamento, um aumento nas habilidades 

cognitivas nos alunos e a revitalização e o compromisso do professor. 

 

Arts Propel 

 
 

O Arts Propel11

                                                 
11 Segundo o sítio na Internet da Universidade de Harvard In 

 teve origem num projecto de investigação da Universidade de 

Harvard intitulado Project 0. Este projecto de estudo sobre a cognição nas artes teve 

http://www.pz.harvard.edu/Research/PROPEL.htm 

http://www.pz.harvard.edu/Research/PROPEL.htm�
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o seu desenvolvimento nos anos 60 e foi fundado pelo trabalho do filósofo Nelson 

Godman tendo actualmente como principal investigador Howard Gardner. Nelson 

Goodman no seu envolvimento com o Project Zero chamou a atenção para a vasta 

gama de códigos simbólicos – linguagem, gesto, pintura, música e o gosto, assim 

como o uso de capacidades de usar os símbolos como a expressão metafórica, 

ironia e o gosto. Defende que as capacidades simbólicas devem ter consequências 

psicológicas e que um sistema simbólico não é simultaneamente artístico e não 

artístico. Esta pesquisa teve como ponto de partida dois assuntos: a recepção da 

obra de arte e o desenvolvimento gráfico. Como produto do intenso trabalho 

desenvolvido o Arts Propel vem pôr no terreno a teoria que tinha vindo a ser refinada 

por estes importantes autores. 

O objectivo do programa Arts Propel é promover situações de aprendizagens 

dirigidas, ao longo de cinco anos de trabalho, em parceria entre o serviço educativo 

do Projecto 0 e as escolas públicas da cidade de Pittsburgh. Os programas deste 

modelo combinam a instrução e a avaliação tendo sido desenvolvidos para 

estudantes do ensino secundário em três áreas artísticas: música, artes visuais e 

escrita criativa.  

A inclusão deste programa na sala de aula constitui uma aproximação às artes 

através de três caminhos cruzados que deram origem ao seu próprio nome: 

produção, percepção e reflexão. O primeiro caminho refere-se à produção ao qual os 

estudantes são inspirados a aprender as características e os princípios básicos dos 

artefactos transformando as suas ideias em música, palavras ou em artes visuais. No 

segundo caminho, a percepção, os alunos estudam artefactos, para perceberem o 

tipo de escolhas que os artistas fizeram, e encontrarem conexões com outros 

trabalhos ou com o seu próprio trabalho. A reflexão serve para cada aluno avaliar o 

seu próprio trabalho, segundo objectivos pessoais e os padrões de excelência num 

determinado campo artístico. 

Os investigadores deste programa desenvolveram dois instrumentos principais 

que utilizam um processo contínuo de avaliação e auto-avaliação para reforçar a 

instrução. O primeiro, é realizado pelo incentivo que se passa aos alunos para 

resolverem problemas com respostas “abertas” ou não conclusivas (open-ended 

problems) tal como fazem os artistas durante o seu trabalho. O outro instrumento, o 
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portfólio (processfolio) reúne os trabalhos do estudante revelando o seu 

desenvolvimento através de cada estádio do processo criativo.  

O Arts Propel envolve a criação de um trabalho artístico, a discriminação das 

suas características mais importantes e a capacidade de reflectir acerca do seu 

significado. O objectivo é reconfigurar a aprendizagem artística num modelo em que 

as formas de conhecimento possam ser sintetizadas ao longo do currículo. 

 

V.T.S. 

 
 

O programa Visual Thinking Strategies - V.T.S., é baseado no trabalho da 

psicóloga cognitiva Abigail Housen e do educador Philip Yenawine. Housen (2000) 

tem investigado a natureza do desenvolvimento estético e do seu papel na 

aprendizagem há mais de vinte anos. Como parte do seu trabalho de doutoramento 

na Universidade de Harvard, esta autora desenvolveu uma medida e um método 

para avaliar o desenvolvimento estético. Em 1983, publicou a sua tese de 

doutoramento, The Eye of the Beholder: Measuring Aesthetic Development onde 

inclui a sua teoria de estádios de desenvolvimento. Yenawine dirigiu programas da 

instrução em muitos museus, incluindo o Metropolitan Museum of Art e o Museum of 

Modern Art na cidade de Nova York, e o Museum of Contemporary Art em Chicago. 

Começando o seu trabalho conjunto em 1988, Housen e Yenawine 

focalizaram os seus estudos nos efeitos de programas específicos (tais como V.T.S.) 

no desenvolvimento estético e na relação do pensamento estético com a cognição 

em geral, usando o método e a teoria de Housen (2000) como a base de uma 

experimentação futura. 

Foram também influenciadores no desenvolvimento das V.T.S. os trabalhos 

dos psicólogos e dos teóricos educacionais Rudolf Arnheim, Jerome Bruner e Lev 

Vygotsky.  

É testado desde 1991 nos Estados Unidos, Rússia, Europa Oriental e Ásia 

Central. Este programa dirige-se aos interesses e às habilidades de iniciados em 

artes. É fácil para professores aprenderem, barato e ajustável às programações das 

escolas. V.T.S. cria ainda parcerias entre escolas locais e os museus da arte, 

integrando as visitas do museu na sala de aula. 
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 O programa VTS oferece uma maneira de introduzir os estudantes ao mundo 

da arte e ao mesmo tempo, exercitar as suas habilidades críticas de pensar e de 

comunicar. VTS pretende fornecer as oportunidades de usar a percepção, a 

experiência e inteligência para encontrar significados e assim contribuir para a 

literacia em artes. Para compreender o significado da arte, as nossas mentes 

trabalham combinando as percepções com os sentimentos, lógica e razão com 

memória e imaginação e a informação com sentido comum. 

As estratégias pensando visual (VTS) são um programa visual das artes para 

estudantes do jardim-de-infância, 1.º ciclo e professores que usam a arte para 

ensinar a pensar, a utilizar as capacidades de comunicar e a literacia artística. O 

crescimento é estimulado por três coisas: olhando a arte da complexidade crescente, 

respondendo às perguntas baseadas no desenvolvimento de cada grupo e 

participando nas discussões do grupo que são facilitadas com cuidado por 

professores. 

  As V.T.S. incentivam o seguinte: 

• A conexão pessoal à arte das culturas, das épocas e dos diversos lugares; 

• A confiança no auto-conhecimento para construir significados em arte; 

• Discussões activas na sala de aula para resolver problemas dentro do grupo; 

• Desenvolvimento do pensamento e de capacidades de comunicação; 

• Desenvolvimento de habilidades na escrita; 

• Transferência destas habilidades para outras áreas do currículo. 

O programa V.T.S. consiste em dez lições orientadas por professores da sala de 

aula. Cada lição dura aproximadamente uma hora. As lições são conduzidas nas 

salas de aula contemplando ainda uma visita ao museu no final das lições. Cada 

lição envolve uma discussão das imagens arranjadas com cuidado, em sequência e 

escolhidas entre muitas culturas. É pedido aos estudantes que olhem sem falar para 

uma imagem. Então o professor / facilitador faz determinadas perguntas não 

directivas. Por exemplo: “O que vêem neste retrato?”. São perguntas que incentivam 

os estudantes a examinar o que vêem. Enquanto a discussão evolui, os professores 

ligam as várias respostas relacionadas, ajudando os estudantes a ficarem cientes de 

suas opiniões convergentes e divergentes, e de suas habilidades construindo-se 

assim um conteúdo diversificado de significados ou interpretações. Somente como 
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um último recurso o professor indica a resposta. As discussões de toda a imagem 

dada duram, geralmente, aproximadamente vinte minutos, sendo suficiente para que 

os estudantes observem com cuidado, desenvolvam opiniões, expressem-nas, 

considerem os seus múltiplos pontos de vista, discutam-nos, debatam-nos e 

construam ideias a partir das suas conclusões. Os professores são facilitadores do 

processo dos estudantes, nunca peritos a afirmarem um conjunto de saberes pré 

definidos. 

As medidas de avaliação das V.T.S. são construídas por técnica própria: 

escutando estudantes, tomando notas e ligando o que é dito. As notas orais ou 

escritas, do que vai sendo debatido, são a ferramenta principal para manter os 

indivíduos a par do que têm observado, dos tipos dos pensamentos e dos interesses, 

de informação retida e de métodos de processar a informação. Realizando estas 

conexões os professores compreendem como o pensamento progride durante toda a 

discussão e de como os indivíduos se relacionam em grupo. Cada lição inclui 

sugestões das reflexões sobre os comportamentos dos estudantes. É um processo 

que, primeiramente, depende da interacção do grupo. Enquanto os estudantes 

desenvolvem a sua conexão à arte, exercitam uma larga variedade das habilidades 

cognitivas que são úteis em muitos contextos. 
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Proposta didáctica – experimenta arte.pt



 131 

Capítulo I 
Contextualização da proposta didáctica 

 
 

Justificação e relevância da proposta 

 
As características inerentes ao projecto ditam um enquadramento nos 

sistemas de ensino em Portugal. Esse enquadramento obedece a factores de ordem 

organizacional, sociais e culturais que apresentamos tendo em conta a realidade da 

implantação desta proposta. Recentemente têm acontecido projectos provenientes 

do ensino formal, através dos Ministérios da Educação e Cultura, que procuram a 

ligação dos museus com as escolas. Parece no entanto que estas abordagens têm 

sido pouco estruturadas ao nível metodológico e com objectivos que se afastam do 

que pensamos ser características do museu contemporâneo. 

Vejamos, por exemplo, o projecto “ O Museu vai à escola” organizado pela 

Casa-Museu Teixeira Lopes em Parceria com a autarquia local. A actividade foi 

realizada no início deste ano e tem como objectivo “ não só difundir e promover o 

interesse por uma visita ao museu, como também sensibilizar junto dos mais novos a 

curiosidade pela arte como apoio à sua formação” (Silva: 2007, 17). Esta acção 

permitiu que aos alunos, na sua própria escola, pudessem ver os artefactos que 

normalmente estão “encerrados” no museu da sua localidade. Será que as escolas 

têm dificuldade de se deslocar até ao museu para ver estes artefactos? Pela 

descrição que analisámos desta actividade, parece ser esta a única justificação para 

realizar este projecto que, em termos metodológicos, apenas transporta o material 

expositivo para um local de passagem obrigatório mais comum – a escola. Por outro 

lado, parece ser esta a única novidade deste projecto. 

Urgem projectos que envolvam verdadeiramente as crianças de uma forma 

activa permitindo, como já foi defendido na fundamentação desta dissertação, 

aprendizagens mais enriquecedoras e duradouras do que aquelas que acabámos de 

apresentar. Estando as ciências exactas já à frente desta matéria, as artes têm 

muitas vantagens se puderem ser mediadas pela forma interactiva que passaremos 

a descrever. 
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Pensamos que a verdadeira parceria entre as duas instituições, escola e 

museu, não se resume à partilha de espaços expositivos. A relação entre o museu e 

a escola deve ser apresentada sob a forma de parcerias, pois no contexto educativo 

actual não faz sentido o isolamento das instituições que muito têm para partilhar e 

enriquecer as aprendizagens dos alunos. Uma das grandes diferenças do nosso 

projecto é o carácter formativo dos professores que vão ser os principais mediadores 

da visita à exposição contribuindo para uma verdadeira fusão entre os interesses de 

ambas as instituições. 

Imaginamos que a concretização desta proposta didáctica poderá contribuir 

para a inserção dos alunos na cultura em que vivem de uma forma transversal 

relativamente aos conteúdos que as artes podem proporcionar. A compreensão do 

mundo que nos rodeia através da criação de autonomia de decisão e intervenção é 

em nosso entender o principal motivador para a tecedura desta proposta didáctica. 

 

Objectivos pedagógicos da proposta didáctica 

 
 

 A experimenta arte.pt foi concebida para que, desde o início da escolaridade, 

as crianças tenham contactos diversificados com o mundo da arte. A nossa proposta 

foi orientada para a educação estética e artística contemplando a grande diversidade 

de campos das artes visuais. Propondo actividades interactivas e multisensoriais, 

tentamos chegar aos interesses dos mais novos articulando estes interesses com o 

desenvolvimento da sensibilidade estética e artística. Só assim podemos iniciar 

diálogos sobre a arte através de uma metodologia que interesse entre os dois 

principais actores das aprendizagens – os alunos e os professores. 

 

Salientamos agora alguns dos objectivos da proposta didáctica: 

• Proporcionar o desenvolvimento integral da criança pela promoção da 

educação estética e artística detectando e estimulando aptidões nesses 

domínios; 

• Promover o conhecimento sobre o património artístico nacional através de 

situações de aprendizagem interactiva; 
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• Proporcionar aos alunos actividades que tornem familiar as qualidades 

expressivas das obras de arte; 

• Desenvolver a formação dos professores na área estética e artística através 

da efectiva aplicação da formação na visita ao museu. 

 

Destinatários 

 
  

 Pelo seu contexto de intervenção a nossa proposta didáctica comporta 

principalmente dois destinatários apesar de estes se diferenciarem quanto à sua 

participação na exploração da experimenta arte.pt.  
 Num primeiro momento, esta exposição interactiva terá como destinatários os 

professores pela vertente formativa a que são sujeitos para poderem futuramente 

orientar a experiência dos seus alunos. 

 Depois, são os alunos os alvos de toda a intervenção educativa. São eles que 

vão participar e actuar num conjunto de actividades especialmente concebidas para 

cumprir os objectivos propostos. 

 A proposta didáctica encontra-se relativamente delimitada para o público 

docente e discente do 1.º e 2.º ciclos do ensino básico. No entanto, consideramos 

que os actores educativos imediatamente antes e depois dos ciclos enunciados 

possam participar nesta actividade sem que as características dos recursos físicos e 

objectivos programáticos sejam significativamente desadequados. Por outro lado, o 

público em geral pode realizar a visita com o recurso a um guião criado para o efeito. 

 

Enquadramento da proposta no contexto educativo formal e não formal português 

 
 

A proposta experimenta arte.pt pode ser desenvolvida pela educação formal 

através de uma direcção regional de educação do Ministério da Educação ou 

directamente pelos serviços centrais do Ministério. A título de exemplo, o “Programa 

de Promoção de Projectos Educativos na Área da Cultura” do Ministério da 

Educação e da Cultura, através do Despacho conjunto n.º 834/2005 prevê um apoio 

institucional para o desenvolvimento deste projecto. 
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Por outro lado, as autarquias têm os recursos físicos e financeiros que um 

projecto desta natureza comporta. Sendo elas os responsáveis actuais pelas 

instalações escolares e dos restantes espaços públicos, tendo uma enorme 

capacidade de desenvolver projectos para as escolas, serão os principais veículos 

que, em nosso entender, podem concretizar esta exposição interactiva.  

Na educação não formal, este projecto poderia também ser desenvolvido, pelo 

que uma instituição teria de apoiar a proposta na sua totalidade. Ainda que 

consideremos esta hipótese viável, na maior parte dos casos ela talvez dependesse 

de algumas convergências de interesses. 

A primeira sugestão parece-nos bastante mais vantajosa a dois níveis: social 

e de responsabilidade governativa. Esta proposta, pelos objectivos que 

apresentamos, tem interesse para o grande público infantil que a educação formal 

contém, em contraste com o público restrito que ocorre às instituições não formais de 

educação artística. A responsabilidade educativa do governo de cada país está 

impressa na sua constituição e é compulsória. 

 

Parcerias institucionais 

 
 

«(…) to link the education system and the cultural world, 

through implementing projects of cooperation between cultural 

institutions and schools. These partnerships intend to place art 

and culture at the centre of education rather than at the margins 

of the curriculum.» (UNESCO, 2006: 11) 

 

 Na sociedade da comunicação em que vivemos, sozinhos temos poucas 

possibilidades de realizarmos projectos verdadeiramente enriquecedores. O ditado 

popular diz que “a união faz a força” e é certo que se juntarmos esforços atingiremos 

um grau de cooperativismo que nos permita atingir os objectivos propostos. 

 No nosso caso, as parecerias, como já foi enunciado na secção anterior, 

podem ser de vária ordem: entre instituições públicas; entre instituições públicas e 

privadas ou entre instituições privadas. O desenvolvimento cultural de uma nação é 

mais profícuo se realizado entre as suas instituições. 
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Formadores e formação de professores 

 
 

 A dinâmica organizacional para a viabilização da nossa proposta é composta 

por dois eixos: pela composição de uma equipa de formadores e pela formação de 

docentes. A equipa de formadores será composta por profissionais qualificados com 

formação especializada ou pós-graduação universitária em Educação Artística no 

ramo das Ciências da Educação. A formação de professores é uma das grandes 

diferenças que este projecto proporciona. Foi integrada esta secção para explicar o 

funcionamento das visitas a esta exposição interactiva. 

 O objectivo principal desta formação é dotar os docentes, que pretendam 

visitar esta exposição com os seus alunos, de ferramentas para serem eles próprios 

a guiar os seus alunos durante todo o percurso. Quem melhor conhece os alunos 

que o seu próprio professor? 

 

A formação está dividida em quatro momentos: 

1. Apresentação: 

A exposição, num primeiro momento, seria dada a conhecer através de uma 

breve apresentação realizada em formato digital nas escolas, nas respectivas 

reuniões de docentes. 

 

2. Encontro formativo com os formadores: 

Depois de informados e motivados, os docentes interessados inscrever-se-iam no 

sítio do museu com a(s) respectiva(s) turma(s). Seriam então convidados a 

participar numa reunião preparatória, ainda na escola para acederem a todo o 

tipo de informações relacionadas com a formação e perceberem o funcionamento 

desta actividade e seus pressupostos teóricos. Seriam fornecidos materiais 

didácticos para contactarem directamente com as produções relativas ao 

acompanhamento dos seus alunos durante a visita. 

 

3. Visita dos professores à exposição: 

Realizar-se-á uma visita guiada pelos formadores com os professores semelhante 

à que irão ter com os seus alunos. Irá ser dada especial atenção à postura do 
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professor enquanto orientador não directivo, de acordo com os princípios da 

aprendizagem mediada. Entregar-se-á o guião da visita a cada docente para se 

enquadrarem na exposição. Eles próprios poderão viver o que os seus alunos 

num futuro próximo terão também de sentir. 

 

4. Avaliação da formação: 

Após a visita irá ser realizada uma sessão de debate de ideias sobre a 

experiência onde se avaliarão os aspectos relevantes da experiência da visita. 

Assim, é possível adaptar com antecedência a visita para o grupo específico de 

alunos. 

 

Neste momento os docentes detêm as ferramentas necessárias para orientarem 

a visita com o seu grupo de alunos. 

 

Avaliação do projecto 

 
 

A avaliação em educação estética e artística tem suscitado muito debate e 

parece que ainda apresenta graves problemas. Dos diferentes argumentos 

apresentados têm sido sobrevalorizadas as questões relacionadas com a hipotética 

subjectividade das produções, materiais ou orais, que emanam das raras tentativas 

de avaliação objectiva.  

Ora, a avaliação na área específica do ensino da arte deve movimentar-se, 

apesar do que foi anteriormente dito, através de um processo educativo tendo em 

conta os objectivos e critérios propostos inicialmente.  

Importa agora reflectir sobre a noção de avaliação: 

 
«(…) entende-se por avaliação a realização de um conjunto de acções 

direccionadas ao recolhimento de uma série de dados sobre uma pessoa, 

facto, situação ou fenómeno, com o fim de emitir um juízo sobre a mesma» 

(Hernández, 2000: 148) 
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Considerando esta avaliação podemos considerar duas funções primordiais 

presentes na avaliação: a recapitulação e selecção social. Se por um lado a 

avaliação permite ao avaliador e ao avaliando saber a quantidade e a qualidade de 

informação obtida, por outro serve para a progressão na carreira académica e 

consequente integração social e profissional do indivíduo. O método de avaliação 

que consideramos ser o mais adequado à educação em arte é realizado através de 

Portfólio. Fernando Hernández (2000) e Elizabeth Shores (2001) fazem uma 

abordagem muito completa sobre este processo que vai ao encontro do tipo de 

avaliação que defendemos. 

No nosso projecto a avaliação terá apenas um carácter formativo. Não tem a 

finalidade de controlar ou qualificar os alunos, antes a ajudá-los a progredir no seu 

caminho de conhecimento. Permite que os alunos detectem os novos conhecimentos 

e experiências não incluindo, por isso, uma avaliação quantitativa mas resultados de 

entendimento, interpretação e valorização da experiência de aprendizagem por que 

se passou. 

Como se trata de uma experiência contida num período de tempo muito curto, 

a avaliação terá apenas três momentos distintos: Auto-avaliação inicial, reflexão 

durante o processo e auto-avaliação final. A avaliação inicial e a final têm como 

objectivo dar ao aluno uma perspectiva do seu conhecimento antes e depois da 

experiência. Esta avaliação será realizada através de um jogo interactivo no sítio da 

Internet do museu que cada aluno poderá realizar na escola ou na sua casa. A 

avaliação intermédia ou reflexão durante o processo pretende acompanhar e 

consolidar os conhecimentos que se vão adquirindo e é realizada durante o processo 

de mediação entre professor e alunos. 

As características avaliativas focadas têm a função de enquadrar os 

participantes nas aprendizagens realizadas. Mas esta não é a única função da 

avaliação do projecto. Consideramos ainda que os resultados obtidos podem indicar 

possíveis alterações que têm de ser feitas na metodologia ou nos conteúdos da 

exposição de forma a concretizar os objectivos propostos. 

Admite-se ainda a possibilidade de se realizar avaliações externas da 

responsabilidade das instituições intervenientes e dinamizadoras da exposição ou 

por empresas exteriores ao projecto, sempre com a finalidade de melhorar a 

qualidade das actividades. 
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Memória descritiva do espaço interactivo 

 
 

Esta proposta tem como pressuposto a elaboração de uma exposição de 

aprendizagem interactiva centrada na temática da Arte Portuguesa. 

Tendo como alvo o grupo etário dos 6 aos 15 anos. A tipologia das actividades 

a realizar neste centro de aprendizagem tem como base a interactividade. Isto 

significa que todas as actividades têm uma componente interactiva e uma 

componente de reflexão. 

A exposição será composta por um edifício feito de raiz ou adaptado a um 

local já existente. No interior existirá um percurso de exploração sequenciada, 

composto por uma exposição interactiva que proporcionaria às crianças um contacto 

com a arte de forma didáctica e divertida, permitindo novas aprendizagens bem 

como a tomada de consciência de si e dos outros por meio da criatividade e 

imaginação. 

Definimos o percurso como sequenciado dado que estamos a falar de história 

e como tal existe uma sequência de períodos, neste caso de períodos artísticos com 

um determinado sentido cronológico. Gostaríamos que as crianças ficassem com 

esta noção de cronologia, que determinadas coisas surgiram após outras em 

determinadas épocas. 

A escolha dos períodos artísticos prendeu-se com o facto de querermos 

abranger os períodos mais significativos e individualizáveis da cultura portuguesa 

tendo em consideração a divisão dos períodos artísticos segundo a bibliografia 

específica consultada (Calado: 2005; França: 2004; Pereira: 1995) e a orientação da 

Professora Doutora Margarida Calado, especialista em História de Arte Portuguesa. 

Pretendemos ainda evidenciar os artefactos significativos de cada época distribuídos 

geograficamente pelo nosso país. 

A exposição é composta por doze espaços temáticos, correspondentes a 

períodos artísticos da arte portuguesa. Cada espaço é composto por uma ou duas 

actividades de exploração e réplicas de artefactos do património português em 

estudo para apreciação. A exploração de cada tema investe-se de uma multiplicidade 

de estímulos sensoriais propostos pela caracterização realizada tendo em conta as 

especificidades do contexto temporal e físico da época e artefacto em estudo. 
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De seguida apresentamos o quadro 8 com a relação dos espaços temáticos e 

as características do seu conteúdo associadas à planta apresentada no diagrama 5: 

 

   I.Pré-História I Arte Rupestre Gravuras de Foz Côa 20000 a 3000  a.C. 

   II.Pré-História II Megalitismo Cromeleque de Évora 4000 a 2500 a. C. 

   III. Época Clássica Mosaicos de Conimbriga Séc. II a.C. ao Séc. II d.C. 

   IV. Época Medieval I Românico Sé de Lisboa Séc. XII ao Séc. XIII 

   V. Época Medieval II Gótico Mosteiro da Batalha (Vitrais) Séc. XIII ao Séc. XV 

   VI. Manuelino Janela do Convento de Tomar Séc. XV ao Séc. XVI 

   VII. Renascimento - Maneirismo Painel de azulejos de S. Roque 
Música Séc. XVI ao Séc. XVII 

   VIII. Barroco Talha da Igreja de Santo António Séc. XVII ao Séc. XVIII 

   IX. Neoclassicismo Palácio Nacional de Ajuda Séc. XVIII ao Séc. XIX 

   X. Romantismo - Naturalismo Pintura – Auto-retrato Séc. XIX ao Séc. XX 

   XI. Época Moderna 
“Ismos” Pintura, Arquitectura, Escultura, 

Música, Dança, Teatro, … do século 
XX  

1.ª metade do Séc. XX 

Neo Figurativo 
Figurativo 2.ª metade do Séc. XX 

   XII. Actualidade Web Arte Séc.XX até à actualidade 
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Diagrama 5 - Planta da exposição 

Quadro 8 – Relação dos espaços temáticos 
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Capítulo II 
O percurso cronológico – descrição dos espaços temáticos 

 
 

Apresentação 

 
 

 Este capítulo tem o objectivo de descrever cada espaço temático pela ordem 

cronológica com que são apresentados tendo em consideração os seguintes 

aspectos: identificação da sala; período artístico; descrição da obra; caracterização 

dos recursos interactivos; dinâmica e actividade. 

A caracterização do período artístico e da obra que se apresenta nesta 

descrição não pretende incluir uma exaustiva análise de cada um. Considerando a 

grande diversidade de conteúdos a serem explorados, o nosso objectivo é focar os 

principais conteúdos que se pretendem ver abordados durante a visita incluindo 

palavras destacadas. Estas palavras destacadas ou “palavras chave” têm o objectivo 

de ficarem, com mais facilidade, retidas durante a aprendizagem.  

A dinâmica é um aspecto que servirá para explicar a relação dos visitantes 

com o espaço. Para orientar a exploração de cada espaço existirá um último aspecto 

que sintetizará as actividades a realizar - a actividade. Este campo incluirá frases 

curtas com o objectivo de rapidamente indicar qual a actividade que pretende 

realizar-se. 

 No final deste capítulo apresentaremos o material didáctico que incluirá todo o 

conteúdo que agora se apresenta – O Guião experimenta arte.pt. Este recurso 

estará disponível na página da Internet do museu e será distribuído depois da 

formação dos professores para os orientar durante a visita com os seus alunos. Terá 

um formato portátil, tipo A5, em argolas de espiral para fácil manuseamento. Pode 

ainda servir de recurso para o trabalho de exploração a realizar em casa e na escola. 

  Antes de passarmos à apresentação do guião iremos decompor o conteúdo 

formal de cada página para melhor compreensão deste recurso. 
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Guia de referência rápida para o Guião experimenta arte.pt 

 
 

 

 

 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Legenda: 
 
1. Foto da obra 

2. Título da Sala – período e obra 

3. Síntese do período artístico 

4. Identificação dos recursos interactivos 

5. Síntese da obra em estudo 

6. Foto do espaço em maqueta 

7. Descrição da dinâmica 

8. Descrição da actividade 

9. Número da actividade / espaço 

Diagrama 6 – Guia de referência rápida para o guião da visita 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dinâmica 
Esta sala é composta por um 

pequeno percurso, sugerindo um passeio 

no Vale do rio Côa. Podem apreciar 

réplicas das gravuras existentes no local 

original. No final do passeio têm a 

oportunidade de criar as suas próprias 

gravuras numa grande placa de ardósia 

com diferentes instrumentos riscadores.  

 

Actividade 
• Explorar o espaço livremente. 

• Dialogar sobre o conteúdo e significado 

das gravuras expostas. 

• Realizar desenhos nas ardósias com os 

materiais disponíveis. 

• Reflectir em debate sobre a 

funcionalidade das gravuras e relatar as 

experiências. 

 

Obra 
 

O património mundial ficou mais rico 

em 1994 com o achado do maior complexo 

de arte rupestre paleolítico ao ar livre, 

conhecido até hoje. 

Há 20 000 anos atrás o homem 

gravou milhares de desenhos 

representando cavalos e bovídeos nas 

rochas xistosas do vale do Côa, afluente do 

rio Douro, no nordeste de Portugal. 

As gravuras têm como suporte 

superfícies verticais de xisto. A dimensão 

das mesmas oscila entre os 15 cm e os 180 

cm e representam essencialmente figuras 
animalistas, embora se conheça uma 

representação humana e outra abstracta.  

As técnicas de gravação usadas são 

a picotagem e a abrasão. Os traços são 

largos, embora sejam por vezes 

acompanhados de uma grande quantidade 

de traços finos, que serviram de esboço ou 

complementavam os anteriores. 

O seu valor patrimonial é facilmente 

explicado se tivermos em conta que, até à 

década de 80, a arte do Paleolítico Superior 

só estava representada no território 

nacional pelas pinturas da gruta do 

Escoural. O complexo do vale do Côa é a 

terceira estação de arte rupestre paleolítica 

conhecida em Portugal. 
 

Período (20 000 a 3 000 a.C.) 
 

 A arte pré-histórica no território 

português tem pelo menos vinte mil anos. Até 

às recentes descobertas no vale do Côa, 

Portugal não constava como interesse para o 

estudo dos vestígios artísticos da época pré-  

-histórica. 

 É através da arqueologia e pelo estudo 

dos objectos que se reconstrói a vida de uma 

determinada cultura ou de um momento 

específico do passado. 

 A arte rupestre – forma gráfica sobre 

a rocha – faz parte da manifestação 
artística que mais acompanhou o homem ao 

longo das diferentes épocas. 

 A expressão Rupes é originária do 

latim e quer dizer pedra. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Quadros de ardósia em tamanho próximo 

do real, com material riscador 

 Sons ambientes da natureza 

 Vento artificial 

 Impressão digital da paisagem local  
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Dinâmica 
Esta sala ampla sugere a sensação 

de se estar no exterior. Os alunos visionam 

imagens do local onde se situa o 

Cromeleque.  Reparam que a imagem está 

incompleta e que existem umas pequenas 

concavidades no chão em forma de 

semicírculo. O Professor propõe que 

completem a figura com as réplicas de 

menires realizados em poliuretano. 

 

Actividade 
 
• Observar o espaço e dialogar. 

• Questionar sobre a actividade. 

• Ouvir os alunos e tomar decisões. 

• Iniciar a colocação dos menires. 

• Reflectir em debate sobre a 

funcionalidade do monumento. 
 

 

Obra 
 

O Cromeleque dos Almendres situa-

se próximo de uma encosta suave a 12 km 

de Évora. 

Este monumento megalítico, no 

seu início constituído por mais de uma 

centena de monólitos, é na sua forma 

actual, o resultado de uma longa evolução 

funcional e construtiva processada a partir 

de finais do VI milénio, princípios do V 

milénio, e que se desenrolou até ao 

começo do III milénio a.C., reflectindo as 

transformações económicas, sociais e 

ideológicas então ocorridas.  

A descoberta deste monumento 

ocorreu em 1964, por intermédio de 

Henrique Leonor Pina, aquando dos 

trabalhos de campo da Carta Geológica de 

Portugal.  

Campanhas de escavação levaram à 

definição das várias fases de construção do 

monumento ao longo da sua vida útil. Em 

termos evolutivos podemos considerar três 

fases: a primeira do Neolítico Antigo Médio, 

a segunda do Neolítico Médio e a terceira 

do Neolítico Final. 
 

Período (4 000 a 2 500 a.C.) 
 

Os cromeleques são construções da 

arquitectura Megalítica. Magalitismo deriva do 

grego mega=grande e lithos=pedra. 

Espalhadas um pouco por todo o território 

português, estas manifestações humanas são 

enquadradas no período entre 4500 a. C. e 

2500 a. C.. Destinavam-se sobretudo a 

rituais religiosos e/ou funerais. 

 Os menires são monólitos (pedra 

singular) fincados no solo. Predomina a forma 

fálica sendo na sua maioria o aproveitamento 

de  afloramentos naturais. 

 Os menires num conjunto podem 

constituir um cromeleque.  

 Alguns menires contêm gravações 

com representações abstractas na sua 

maioria.  

 

Recursos Interactivos 
 
 
 Menires em poliuretano deslocáveis eom 

tamanho real 

 Sons ambientes da natureza 

 Vento artificial 

 Impressão digital de parte do conjunto 

megalítico 
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Dinâmica 
Este espaço sugere uma casa da 

época com um ambiente sonoro citadino 

pertencente às actuais ruínas de 

Conímbriga. Recria o espaço arquitectónico 

clássico, organizado para a função que 

desempenha. É feito um convite à 

construção de um mosaico em puzzle e de 

frisos com materiais idênticos aos utilizados 

na época. 

 

Actividade 
• Explorar o espaço livremente. 

• Dialogar sobre as diferenças deste 

espaço relativamente aos anteriores. 

• Iniciar as actividades dos Puzzles em 

pequenos grupos. 

• Reflectir em debate sobre os motivos 

obtidos nos puzzles e da experiência em 

geral. 

 

Obra 
 

O Museu Monográfico de 

Conímbriga iniciou as suas actividades em 

1962 e tem como principal objectivo estudar 

e expor as ruínas e os achados 

arqueológicos de Conímbriga. 

Numa visita ao Museu é possível 

apreciar colecções diversificadas que 

ilustram a evolução histórica do lugar, entre 

finais do segundo milénio antes de Cristo e 

o séc. VII da era cristã.  

A exposição permanente apresenta 

objectos de uso quotidiano dispostos por 

temas e evoca o fórum monumental, a 

riqueza das domus, a religião e credinces 

da população romanizada e a presença 

suevo-visigótica. 

Deste conjunto, sobressai um bairro 

de ricas casas senhoriais — que se opõe 

diametralmente às insulae da plebe, pela 

complexidade da sua construção e 
requinte decorativo — de onde se destaca 

“A Casa dos Repuxos”, de grande peristilo 

ajardinado e pavimentada com mosaicos 

policromos, preservados in situ, exibindo 

motivos mitológicos, geométricos, ou 

representando, muito simplesmente, o real 

quotidiano. 
 

Período (séc. II a.C. ao séc. II d.C.) 
 

Em Arte, o Classicismo refere-se, 

geralmente, à valorização da Antiguidade 

Clássica como padrão por excelência do sentido 
estético, que os classicistas pretendem imitar. A 

arte classicista procura a pureza formal, o 
equilíbrio, o rigor. Na época clássica não se 

vislumbrava qualquer diferenciação entre arte e 

técnica, o mesmo é dizer, entre artista e artesão. 

A teknê grega, bem como a ars latina referiam-se 

não só a uma habilidade, a um saber fazer, a uma 

espécie de conhecimento técnico, mas também 

ao trabalho, à profissão, ao desempenho de uma 

tarefa. O técnico era aquele que executava um 

trabalho, fazendo-o com uma espécie de 

perfeição ou estilo, em virtude de possuir o 

conhecimento e a compreensão dos princípios 

envolvidos no desempenho. Sempre associada 

ao trabalho dos artesãos, a arte era susceptível 

de ser aprendida e aperfeiçoada, até se tornar 

uma competência especial na produção de um 

objecto.  

Recursos Interactivos 
 
 
 Representação da arquitectura local 

 Sons de pessoas a conviver,  língua da 

época 

 Puzzle de chão para montar 

 Puzzle de frisos para criar 
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Dinâmica 
Espaço composto pela 

representação do interior duma igreja 

românica com colunas, abóbadas e dos 

arcos torais. Local com pouca luminosidade 

um tecto baixo e ao fundo a representação 

de um altar. Realizar um percurso 

contemplativo ao som dos cânticos 

religiosos da época. 

 

Actividade 
• Explorar a sala livremente. 

• Reflectir em diálogo sobre as 

características do espaço e suas 

funcionalidades. 

Obra 
 

A Sé de Lisboa foi construída, ao 

que tudo indica, sobre uma antiga mesquita 

muçulmana. Foi aquando da Reconquista 

da cidade, entre 1147 e os primeiros anos 

do século XIII, que se deu o primeiro 

impulso edificador da Sé de Lisboa. O 

projecto adoptou um esquema idêntico ao 

da Sé de Coimbra, constituído por três 

naves, trifório sobre as naves laterais, 

transepto saliente e cabeceira tripartida. 

Nos séculos seguintes deram-se as 

transformações mais marcantes, com a 

construção da Capela de Bartolomeu 

Joanes, do lado Norte da entrada principal, 

o claustro dionisino, que apesar da sua 

planta irregular se inclui a nova cabeceira 

com deambulatório, mandada construir por 

D. Afonso IV para seu panteão familiar.  

O edifício foi objecto de 

enriquecimentos arquitectónicos e artísticos 

vários ao longo da Idade Moderna, como o 

testemunha a Sacristia de meados do 

século XVII, mas a grande parte destas 

obras foi suprimida nas duas campanhas 

de restauro da primeira metade do século 

XX, cujo objectivo foi a "restituição" da 

atmosfera medieval a todo o conjunto. Esta 

atmosfera é caracterizada pela fraca 

luminosidade devido à escassez de 
entradas de luz que predomina nesta 

arquitectura utilizada muitas vezes como 

fortificação. 
 

Período (séc. XII ao séc. XIII) 
 

Arte Românica é o nome dado ao 

estilo artístico vigente na Europa entre os 

séculos XI e XIII. O estilo é visto 

principalmente nas igrejas católicas 

construídas após a expansão do 

cristianismo pela Europa e foi o primeiro 

depois da queda do Império Romano a 

apresentar características comuns em várias 

regiões. Até então a arte tinha-se 

fragmentado em vários estilos e o românico é 

o primeiro a trazer uma unidade nesse 

panorama. A maior parte da arte medieval 

que chegou aos dias de hoje tem um foco 
religioso — fundamentado no Cristianismo. 

Essa arte era muitas vezes financiada pela 
Igreja; bem como por figuras poderosas do 

clero, como bispos; por grupos comunais, 

como os dos mosteiros; ou por patronos. 

seculares ricos.. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Som ambiente de cânticos religiosos da 

época 

 Fraca luminosidade 

 Arrefecimento do ambiente 
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Dinâmica 
Espaço onde há muito mais luz, um 

tecto mais alto (réplicas das abóbadas de 

cruzaria e dos arcos ogivais) e um altar ao 

fundo. Estão recriadas umas janelas onde 

os alunos montam um puzzle de um vitral. 

No final os alunos contemplam a obra feita 

e os resultados lumínicos. 

 

Actividade 
• Iniciam com a actividade de composição 

dos vitrais em grupo. 

• Observar os trabalhos dos outros 

grupos. 

• Reflectir em diálogo sobre a experiência 

obtida em contraste com a anterior. 

• Estabelecer comparações. 

 

Obra 
 

O Mosteiro da Batalha é, sem 

dúvida, o símbolo mais marcante da 

Dinastia de Avis. Construído por iniciativa 

de D. João I, na sequência de um voto à 

Virgem, caso vencesse a Batalha de 

Aljubarrota, em 1385. As obras iniciaram-se 

no ano seguinte, sob direcção do arquitecto 

português Afonso Domingues. 

Em 1402 o projecto sofreu uma 

mudança radical e a direcção das obras 

passou a ser assumida por Mestre Huguet, 

arquitecto estrangeiro, que dotou o 

Mosteiro da Batalha de uma matriz gótica 
flamejante. A este período corresponde o 

abobadamento dos espaços da igreja e da 

Sala do Capítulo, a construção da Capela 

do Fundador e, ainda, o início das obras 

das Capelas Imperfeitas.  

Na Batalha conserva-se, ainda, o mais 

importante núcleo de vitrais medievais 

portugueses, com uma campanha da 

primeira metade do século XV na capela-

mor, e outra já da segunda década de 

Quinhentos na Sala do Capítulo. 

Características gerais: Verticalismo 

dos edifícios substitui o horizontalismo do 

Românico; Paredes mais leves e finas; 

Janelas predominantes; Torres ornadas 

por rosáceas; Utilização do arco de volta 
quebrada; Consolidação dos arcos feita 

por abóbadas de arcos cruzados ou de 

ogivas; Nas torres (principalmente nas 

torres sineiras) os telhados são em forma 
de pirâmide.  

Período (séc. XIII ao séc. XV) 
 

Em Portugal, o estilo gótico aparece no 

último quartel do século XII, com as obras do 

Mosteiro de Alcobaça (começado em 1178 e 

habitado a partir de 1222). O Mosteiro, 

fundado pelo primeiro rei de Portugal, D. 

Afonso Henriques, para a Ordem 

Cisterciense, é a primeira obra totalmente 

gótica de Portugal. Entretanto, a dissolução 

do estilo românico pelo gótico ocorreu 
lentamente, havendo muitas igrejas 

portuguesas de estilo de transição românico-

gótico datando do século XIII e até do século 

XIV. 

A expansão da arquitectura gótica em 

Portugal deveu muito às ordens religiosas 

mendicantes (franciscanos, dominicanos, 

carmelitas, agostinhos), que construíram 

vários mosteiros em cidades portuguesas nos 

séculos XIII e XIV. 

 
Recursos Interactivos 

 
 
 Som ambiente de cânticos religiosos da 

época 

 Luminosidade colorida pelo efeito da 

projecção dos vitrais 

 Puzzles com peças de acrílico para 

construção de vitrais colocadas em caixas 

de luz 
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Dinâmica 
Este espaço representa um ambiente 

dos descobrimentos. Os alunos entram 

numa embarcação que contém alguns 

elementos das caravelas portuguesas e 

fazem uma viagem em torno do globo. Eles 

observam no globo percursos com 

pequenas luzes que representariam as 

viagens dos portugueses. Nesta viagem 

dialogam sobre elementos que representam 

esta época. No final da viagem, atracam 

num porto onde podem observar uma 

réplica da Janela do Convento de Cristo em 

Tomar. Ao lado têm materiais para compor 

janelas sobre a temática dos 

descobrimentos. 

Actividade 
• Entrar em pequenos grupos na caravela. 

• Observar o globo e comentar as viagens. 

• Reflectir sobre os elementos da caravela. 

• Observar a Janela do Convento de Tomar. 

• Compor em grupo diferentes  

      janelas manuelinas com os elementos  

simbólicos dos descobrimentos. 

Obra 
 

O Convento da Ordem de Cristo e 

Castelo Templário, em Tomar, formam um 

conjunto monumental único no seu género. 

Dentro das suas muralhas viveram as 

primeiras gentes de Tomar.  

Os séculos e a história de Portugal 

deixaram, na arquitectura do Convento, 

testemunhos do tempo e dos homens que 

lidaram, bem ou mal, com os destinos da 

Pátria Portuguesa. Apresenta testemunhos 

arquitectónicos da arte do Românico, 

templária, do Gótico e do Manuelino, do 

Renascimento joanino, do Maneirismo, nas 

suas várias facetas e, por fim, do Barroco, 

presente em várias ornamentações. 

A célebre janela do capítulo ficou 

assim conhecida por iluminar uma sala que 

foi construída para servir de sacristia, 

porém, acabou por ser palco das cortes 

gerais convocadas por Filipe I de Portugal. 

A janela, obra de Diogo de Arruda, foi 

iniciada em 1510 e é um dos exemplares 

mais significativos da arte Manuelina, pois 

os elementos que a compõem fazem 

alusão ao contacto ultramarino dos 

Descobrimentos Portugueses, estando 

bem presentes os elementos marítimos e 
vegetais. 

 
 

Período (séc. XV ao séc. XVI) 
 

O estilo manuelino, por vezes também 

chamado de gótico português tardio ou 

flamejante, é um estilo arquitectónico que se 

desenvolveu no reinado de D. Manuel I e 

prosseguiu após a sua morte, ainda que já 

existisse desde o reinado de D. João II. É 

uma variação portuguesa do Gótico final, bem 

como da arte luso-mourisca ou mudéjar, 

marcado por uma sistematização de motivos 
iconográficos próprios, de grande porte, 

simbolizando o poder régio. Incorporou, mais 

tarde, ornamentações do Renascimento 

Italiano. O termo "Manuelino" foi criado por 

Francisco Adolfo Varnhagen na sua Notícia 

Histórica e Descriptiva do Mosteiro de Belém, 

de 1842. O estilo desenvolveu-se numa 

época propícia da economia portuguesa e 

deixou marcas em todo o território nacional. 

 

Recursos Interactivos 
 
 

 Caravela tipo carrossel com elementos 

simbólicos dos descobrimentos 

 Globo com iluminação das viagens 

portuguesas 

 Réplica tridimensional da Janela do Convento 

de Cristo (Tomar) 

 Elementos e estruturas para composição de 

janelas manuelinas. 

M
an

ue
lin

o 
 –

  J
an

el
a 

de
 T

om
ar

 
 

VI 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_arquitect%C3%B3nico�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_I_de_Portugal�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_II_de_Portugal�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estilo_g%C3%B3tico�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mud%C3%A9jar&action=edit�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento_%28movimento_cultural%29�
http://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Adolfo_Varnhagen�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1842�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ig
re

ja
 d

e 
Sã

o 
R

oq
ue

  
 
 
 
 
 

Dinâmica 
Este espaço de tamanho mais 

reduzido, integra uma réplica de um painel 

de azulejos da época integrado numa 

fotografia do espaço onde está na 

realidade. Os alunos observam as 

características formais das representações 

e debatem-se as observações. Noutra 

parede está um painel de azulejos brancos 

no qual os alunos podem intervir criando e 

desenhando imagens. 

 

Actividade 
• Observar e confrontar as diversas 

opiniões sobre a obra exposta relativas 

à composição, elementos e cor. 

• Realizar em grupo um painel de 

azulejos com marcadores. 

• Observar o resultado final e reflectir 

oralmente sobre a experiência. 

Obra 
 

No séc. XVI, a Igreja de S. Roque 

estava situada fora das muralhas da cidade 

e isolada. Por esse motivo, o local foi 

escolhido para fazer o cemitério onde se 

enterravam as vítimas da peste. Quando 

em 1506 se construiu a ermida foi dedicada 

a São Roque, santo protector dos 

pestíferos.  

De fachada austera, de acordo com 

os cânones jesuítas, o interior é 

surpreendente. Ao entrar, deparamos com 

um espaço amplo, de estrutura maneirista, 

cuja decoração é o testemunho do 

mecenato real sobretudo durante o reinado 

de D. João V. A combinação do mármore, 

da talha dourada, das telas e dos painéis 
de azulejo contribuem para um ambiente 
cénico, realçado pelos jogos de 

claro/escuro e pelos cuidadosos efeitos 
de iluminação. 

Relativamente aos painéis de 

Francisco de Matos na Capela de São 

Roque, os mesmos são datados de 1584 e 

foram uma das primeiras experiências 

azulejares portuguesas da técnica da 
majólica. Predominam as cores, branca, 
azul e ocre. 
 

Período (séc. XVI ao séc. XVII) 
 

Em Portugal, as fontes de inspiração 

italianas, francesas, flamengas e castelhanas 

colheram-se no estágio de artistas nacionais na 

Itália, como Francisco de Holanda, na presença 

de mestres estrangeiros, como Chanterene, na 

circulação de quadros e gravuras especialmente 

flamengas (Cornelius), na edição de Tratados 

(Medidas del Romano) na divulgação dos ensinos 

teóricos de Herrera, de Palladio, e nos motivos 

ornamentais das artes gráficas. O Maneirismo 

português percorreu três etapas fundamentais de 

evolução que são: a inicial, onde são absorvidos 

os modelos de influência italiana; a do 

desenvolvimento do modo de trabalhar à maniera 

italiana (Triunfo da Bela Maneira); a da 

necessidade de um discurso coerente, organizado 

e activo defensor dos valores da Contra-
Reforma. A clientela maneirista era constituída 

pelo monarca, pela nobreza clerical ou leiga, 

pelos municípios e pelas misericórdias. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Imagem digital do interior da igreja,  do 

painel de azulejos em tamanho real. 

 Painel para fixar, através de velcro, 

azulejos brancos reutilizáveis. 

 Marcadores com as cores da época.  
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Dinâmica 
 Espaço para contemplação, 

observação e debate de ideias de um altar 

barroco em talha dourada. Os alunos 

sentam-se, colocam uns óculos especiais e 

fruem. É utilizada a tecnologia de imagens 

projectadas para visionamento a três 

dimensões através de óculos bicolores 

especiais. 

 

Actividade 
 
• Os alunos sentam-se em cadeiras de 

igreja e colocam os óculos. 

• Observam e comentam as 

características e pormenores do 

visionamento tridimensional. 

• Reflexão em debate sobre os elementos 

simbólicos representados e a técnica da 

talha dourada. 

 

Obra 
 

Um dos melhores conjuntos deste 

período encontra-se na Igreja de Santo 

António em Lagos. Trata-se de um espaço 

de nave única totalmente dourado. O 

retábulo do altar-mor é composto por 

colunas separadas por nichos e painéis. 

Mas é na representação da figura humana 

que esta talha é particularmente bem 

sucedida, surgindo figuras da mais variada 

espécie, desde as tradicionais até à 

representação naturalista de pequenas 

cenas que reproduzem o quotidiano 

campesino. A escultura barroca teve um 

importante papel no complemento da 

arquitectura, tanto na decoração interior 

como exterior, reforçando a emotividade e 
a grandiosidade das igrejas. Caracteriza-  

-se pelo realismo e dramatismo dando a 

impressão de que estão vivas e que se 

poderiam movimentar. Procuraram destacar 

as expressões faciais e as características 

individuais, cabelos, músculos, lábios. As 

características específicas destoam nestas 

obras que procuram glorificar a 

religiosidade. Não devemos esquecer as 

estátuas equestres que também são 

características desta arte. Os materiais 

utilizados eram muito diversos como por 

exemplo o bronze, mármore, madeira 

policromática, o alabasto a porcelana usada 

na decoração e conhecida por chinoiserie 

era rara e usada para a decoração de 

alguns palácios. 

 

Período (séc. XVII ao séc. XVIII) 
 

Embora tenha o Barroco assumido 

diversas características ao longo de sua 

história, o seu surgimento está intimamente 

ligado à Contra-Reforma. A arte barroca 

procura comover intensamente o 
espectador. Nesse sentido, a Igreja 

converte-se numa espécie de espaço 
cénico, num teatro sacrum onde são 

encenados os dramas. O Barroco é o estilo 

da Reforma católica também denominada de 

Contra-Reforma. O termo Barroco advém da 

palavra portuguesa homónima que significa 

"pérola imperfeita", ou por extensão jóia falsa. 

O Barroco caracteriza-se, portanto, num 

período de dualidades; num eterno jogo de 

poderes entre divino e humano, no qual não 

há mais certezas. A dúvida é que rege a arte 

deste período. Nas emoções o artista vê uma 

ponte entre os dois mundos, assim, tenta 

desvendá-las nas suas representações. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Bancos corridos de igreja. 

 Óculos para visionamento 3D. 

 Imagens projectadas com o efeito 3D. 

 Som de música religiosa. B
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Dinâmica 
 Espaço com três esculturas em 

tamanho real para observação visual e táctil 

das características da estatuária 

neoclássica num ambiente de exterior com 

a representação da Fachada do Palácio 

Nacional da Ajuda. 

 
Actividade 
• Iniciar a construção dos puzzles. 

• Percorrer, através do tacto as formas 

das esculturas e solicitar observações 

orais sobre essa experiência. 

• Observar a imagem do Palácio no 

conjunto com as estátuas. 

Obra 
 

A escultura monumental dos nichos 

da ala nascente do Palácio Nacional da 

Ajuda foi inspirada na iconologia de Cesare 

Ripa e delineado por Machado de Castro 

que era, desde 1802, o responsável por 

esta área. Também aqui se sente o término 

de um período, bem marcado pelas 

esculturas executadas por este mestre e os 

seus discípulos, e o novo classicismo 

patente na obra de João José de Aguiar. 

Temas: históricos, literários, 

alegóricos e mitológicos. Serviram de base 

para a representação de figuras humanas 

com poses semelhantes às dos Deuses 

gregos e romanos. 

 Estatuária: representou figuras de 

corpo inteiro ou bustos e relevos pouco 

pessoais glorificando e fazendo publicidade 

a políticos ou figuras importantes das 

cidades.  

Formas de Representação: de 

inspiração clássica, foram representados 

com toda a minúcia, os corpos eram nus 

ou semi-nus, formas reais, serenas e de 

composição simples. Rostos 

individualizados (da pessoas que queriam 

representar), mas com pouca 

expressividade. Seguiram os cânones da 

escultura clássica, sem qualquer 
liberdade criativa.  

Material: mármore branco que 

representava a pureza, limpidez e brilho. 

Período (séc. XVIII ao séc. XIX) 
 

Movimento cultural do fim do século 

XVIII, o Neoclassicismo está identificado com 

a retomada da cultura clássica em reacção 
ao estilo barroco. A concepção de um ideal 

de beleza eterno e imutável não mais se 

sustenta. Para os neoclassicistas, os 

princípios da era clássica (renascentista) 

deveriam ser adaptados à realidade moderna. 

A arte neoclássica busca inspiração no 

equilíbrio e na simplicidade, bases da 

criação na Antiguidade. As características 

marcantes são o caráter ilustrativo e literário, 

marcados pelo formalismo e pela linearidade, 

poses escultóricas, com anatomia correta e 

exatidão nos contornos, temas "dignos" e 

clareza. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Puzzles rotativos e tridimensionais com a 

representação de esculturas em tamanho 

real 

 Imagem da Fachada do palácio com os 

nichos  das esculturas 
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Dinâmica 
 
 Espaço onde se contempla duas 

pinturas pela forma comparativa. Através 

do debate de ideias, descobrir os traços 

característicos destas pinturas de auto-       

-retrato. Após uma reflexão sobre a 

funcionalidade da pintura de auto-retrato, 

passa-se à actividade de desenho, sobre 

um espelho, da figura de cada aluno. 

 

Actividade 
• Sentam-se no chão e exploram 

comparativamente estes dois quadros. 

• Debater a questão da utilização do auto-

-retrato. 

• Desenhar com marcadores coloridos o 

auto-retrato de cada aluno num espelho. 

• Apresentar o seu trabalho aos colegas. 

Obra 
 

Auto-retrato de Aurélia de Sousa e João 

António Correia. 

No contexto do Naturalismo 

português, Aurélia de Sousa demarca-se 

por uma estética individualizada de 

percurso inédito, detentora de uma pintura 
vigorosa e raramente volumétrica, fazendo 

uso das sombras para nelas captar a luz.  

Foi nos auto-retratos que a pintora 

se distanciou da estética naturalista e 

evidenciou uma plástica e poética própria. 

Além de um ou outro retrato de encomenda 

ou as suas procuradas flores, regista a 

silenciosa narrativa da Casa: a presença da 

velha mãe, os afazeres das mulheres e das 

crianças, os cantos escuros da cozinha e 

do atelier, as tardes em que a luz se 

confunde com os fatos de verão, os 

caminhos campestres ou as vistas do rio.  

Auto-Retrato: c. 1850, óleo sobre tela ; 41,5 

cm x 29,8 cm; Museu Nacional Soares dos 

Reis,Porto, Portugal. 

João Cristino da Silva um dos 

autores proeminentes do romantismo pintou 

bastantes cenas campestres tal como 

exigia este período. Nasceu em Lisboa 

(Alfama) em 1829, oriundo de uma família 

humilde. Utilizava traços rigorosos para 

imprimir o realismo compulsório para as 

suas representações. 

Auto-retrato: 1854, óleo sobre tela ; 50 x 40 

cm; Museu do Chiado Lisboa, Portugal. 

Período (séc. XIX ao séc. XX) 
 

O Romantismo e o Neoclassicismo são 

simplesmente duas faces de uma mesma 

moeda. Enquanto o neoclássico busca um 

ideal sublime, objectivando o mundo, o 

romântico faz o mesmo, embora tenda a 

subjectivar o mundo exterior. Os dois 

movimentos estão interligados, portanto, pela 

idealização da realidade (mesmo que com 

resultados diversos). Teve como marco inicial 

a publicação do poema "Camões", de 

Almeida Garrett, em 1825, e durou cerca de 

40 anos tendo terminado por volta de 1865 

com a Questão Coimbrã. 

 O Naturalismo é a radicalização do 

Realismo. Baseava-se na observação fiel da 
realidade e na experiência, mostrando que o 

indivíduo é determinado pelo ambiente e pela 

hereditariedade. O naturalismo expandiu-se 

para outras artes. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Duas reproduções dos quadros em estudo 

 Espelhos e marcadores para realizar o 

auto-retrato 
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Dinâmica 
 Os alunos são envolvidos num 

ambiente cinematográfico e assistem em 

silêncio a toda a apresentação. 

 No final realiza-se uma reflexão 

conjunta sobre o que foi visionado 

comparativamente a toda a experiência 

anterior. 

 

Actividade 
• Os alunos sentam-se e assistem sem 

comentarem a todo o filme. 

• Criar um debate sobre o que foi visto em 

relação às experiências anteriores. 

Obra 
 

 Projecção de um vídeo retrospectivo 

da época moderna do género documentário 

/ clip. Com sonoplastia de música 

portuguesa da época, declamação de 

poesia. Visualmente caracteriza-se pela 

passagem de uma enorme quantidade de 

estilos e de referências e campos artísticos 

alusivos ao intenso e diversificado trabalho 

produzido durante o século XX. 

De entre outros artistas serão 

destacados os seguintes: 

Amadeo de Souza-Cardoso; Cristiano Cruz; 

Jorge Barradas; José de Almada Negreiros; 

Eduardo Viana; Mário Eloy; Fernando 

Lanhas; Júlio Pomar; Júlio Resende; 

Marcelino Vespeira; Maria Helena Vieira da 

Silva; Paula Rego; Graça Morais; Mário 

Cesariny; Nadir Afonso; Joaquim Rodrigo; 

António Costa Pinheiro; João Vieira; Julião 

Sarmento; Diogo de Macedo; Artur do 

Cruzeiro Seixas; Noronha da Costa; José 

Cutileiro; José de Guimarães; José Pedro 

Croft; Rui Sanches; Rui Chaves; Pedro 

Proença; Julião Sarmento; Pedro Cabrita 

Reis; Pardal Monteiro; Álvaro Siza Vieira; 

Eduardo Souto Moura; António Belém Lima; 

Jorge Molder; José Conduto; Rui Órfão; 

João Paulo Feliciano… 

Período (séc. XX) 
 

Arte Moderna é o termo genérico usado para 

designar a maior parte da produção artística do fim 

do Século XIX até meados dos anos 70 (embora 

não haja consenso sobre essas datas), no entanto, 

a produção mais recente da arte é chamada 

frequentemente de arte contemporânea (alguns 

preferem chamar de arte pós-moderna). A arte 

moderna refere-se a uma nova abordagem da arte 

num momento no qual deixou de ser importante que 

ela representasse literalmente um assunto ou 

objecto (através da pintura e da escultura) - o 

advento da fotografia fez com que houvesse uma 

diminuição drástica na demanda por certos meios 

artísticos tradicionais, a pintura especialmente. Ao 

invés disso, e é aí que a ideia de moderno começa a 

tomar forma, os artistas passam a experimentar 

novas visões, através de ideias inéditas sobre a 

natureza, os materiais e as funções da arte, e com 

frequência caminhando em direcção à abstracção. A 

noção de arte moderna está estreitamente 

relacionada com o modernismo. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Ecrã panorâmico 

 Sonoplastia do Filme 
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Dinâmica 
 

 Os alunos entram numa sala branca 

de grandes dimensões onde se encontra 

um cubo de vidro no centro. Esse cubo de 

Vidro é outra sala que está equipada 

informaticamente para a realização da 

actividade. Enquanto uns alunos criam 

formas visuais no computador através de 

mesas digitalizadoras, os outros vêem 

essas mesmas criações projectadas por 

toda a sala inclusivamente nos seus 

corpos. A criação de imagens sem 

materialidade e efémeras.  

Actividade 
• Os alunos entram em grupos para o 

cubo de vidro para desenharem em 

mesas digitalizadoras. 

• Os restantes grupos ficam livremente 

no restante espaço da sala a fruir a 

experiência.  

Obra 
 

Tal como a razão da mudança de 

paradigma artístico, a obra não existe 
fisicamente neste espaço. Vai ser criada 

pelos alunos num ambiente virtual e 

disponibilizada em tempo real na página do 

museu na Internet. 

Período (séc. XX até à actualidade) 
 

 
Atualmente, a Web Arte apresenta-se 

como uma expressão com linguagem ainda em 

definição. Podemos dizer que um site de Web 
Arte disponibiliza um canal de experiências 
visuais, sonoras ou temporais com o visitante. 

Ao criar um trabalho de arte para a rede, parte-se 

do princípio de estabelecer relações com a 

sensibilidade do internauta, tornando a 

navegação, uma experiência insólita, cómica, 

hermética, repetitiva, labiríntica, estética, etc. Aqui 

existe uma busca de resultados subjectivos, 

intimamente ligados com a experiência do 

visitante vivida no trabalho que, por sua vez, se 

presta a um grande número de leituras 

particulares que serão resultado directo da acção 

do repertório visual do interpretante. Assim, a 

leitura de típicos trabalhos de Web Arte que se 

utilizam de elementos do universo computacional 

dependerão da existência das informações deste 

universo no repertório visual do visitante. 

É a época da imaterialidade para a 

produção artística. 

Recursos Interactivos 
 
 
 Hardware e Software de produção de 

imagem 

 Mesas de digitalização 

 Projectores 

 Cubo de vidro com elevador 
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Encerramento 

 

 Pelo propósito desta dissertação, o estudo realizado não termina agora com o 

encerramento. Porém, feita a fundamentação e teorização e projecção da proposta 

didáctica experimenta arte.pt torna-se imperiosa a conquista da seguinte meta: a 

concretização. Consideramos que o desenvolvimento deste trabalho se assemelha 

ao círculo hermenêutico, disseminando-se, e não ficar fechado em torno de si 

próprio. Pelo contrário, esperamos que este trabalho seja útil para o aprofundamento 

dos estudos em educação artística, tomando um enfoque para práticas de 

aprendizagem mais consentâneas com o público-alvo que temos o dever de educar. 

 Pensamos que o olhar divergente sobre a matéria do ensino artístico deve ser 

imperioso, consolidando nas práticas, o que de melhor se tem feito por todo o 

mundo. O respeito pelo esforço que muitos autores têm feito para sistematizar os 

estudos no ensino da arte deve servir para metamorfosear as nossas convicções. 

Assim, tornamo-nos seres flexíveis à mudança acompanhando as exigências do 

quotidiano. 

 Os conceitos desenvolvidos foram germinados pela necessidade de interagir a 

educação com a arte. A educação, a estética, a arte, a aprendizagem mediada e a 

interactividade actuaram em diferentes momentos com o objectivo de contextualizar 

o projecto didáctico. O recurso à psicologia, pedagogia e à teoria da arte fundeou 

forma transdisciplinar utilizada para tecer toda a dissertação. 

Na primeira parte investigámos as teorias estéticas, artísticas através do 

enquadradamento no sistema educativo formal e não formal português, tendo como 

base os modelos de educação estética e artística. No primeiro capítulo analisámos 

os programas formais e não formais da educação portuguesa. No segundo capítulo, 

definimos os conceitos associados à educação estética e à educação artística à qual 

elaborámos os seus traços distintivos. Seguiu-se a teoria de desenvolvimento 

estético e artístico explanada à luz das teorias cognitivas. No último capítulo desta 

primeira parte, contextualizou-se a proposta didáctica segundo os modelos da 

cognição e da cultura visual para a educação. 

Na segunda parte apresentámos reflexões acerca da dinâmica do museu 

interactivo, seus fundamentos e características, considerando as concepções de 

aprendizagem mediada. Debatemos duas perspectivas: a experiência e a 
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aprendizagem. Este capítulo descreveu a forma de mediar o conhecimento entre o 

educador e o aprendiz tendo para isso que incluir as concepções de experiência 

estética e artística relacionadas com o tipo de aprendizagem mediada. Depois 

explanámos a nossa concepção de interactividade num espaço educativo formal ou 

não formal segundo três características: a criatividade, a integração tecnológica e a 

proxémia. 

A última parte desta dissertação incluiu dois capítulos. Aqui realizámos uma 

descrição completa da proposta didáctica em termos funcionais e organizativos à 

qual incluímos a planta possível do museu interactivo, uma lista completa dos 

recursos interactivos utilizados, a formação de professores e reflexões sobre a 

avaliação em educação artística. 

 Ao longo do texto os temas foram abordados de uma forma sequenciada e 

compreensiva para que fôssemos acumulando todo um conjunto de condições 

propícias ao despontar da actividade interactiva. Assim pudemos confirmar as 

hipóteses iniciais que o projecto desta dissertação enunciava. A reflexão final de 

cada capítulo serviu para testar as nossas intuições tornando-as mais claras para o 

prosseguimento do trabalho. A própria teoria investigada foi útil no desenho deste 

trabalho. A mediação entre os processos de recolha de informação e reflexão 

associada à experiência anterior, feita pela linguagem escrita teve como finalidade o 

estabelecimento de marcos de compreensão (entendida como a capacidade de 

comparar, gerar e interpretar significados) sobre e desde os meios visuais e verbais 

(imagens e palavras), que interactuam produzindo contextos de interpretação e redes 

de múltiplos significados. 

 A realidade conceptual escolhida teve como finalidade a resposta à 

problemática proposta desde o início do trabalho - Que estratégias de 

desenvolvimento estético e artístico favorecem as crianças? Que metodologias da 

experiência estética e artística devem ser adoptadas no ensino formal e não formal? 

Estas questões têm suscitado alguma controvérsia pela diversidade de opiniões. No 

entanto, as opiniões formadas nem sempre se encontram fundamentadas 

devidamente por falta de estudo sistemático. Com esta dissertação pensamos ter 

enquadrado bem a nossa definição sobre o desenvolvimento estético e artístico mais 

adequado às características pessoais e sócio-culturais das crianças do 1.º e 2.º 

ciclos de ensino em estudo. 
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 As nossas influências estão associadas essencialmente ao modelo cognitivo e 

ao modelo da cultura visual. Este último germinou do modelo compreensivo que 

influencia todo este novo paradigma educativo e tem sido questionado sobre a sua 

possibilidade de não ser ainda uma verdadeira mudança em relação ao anterior. 

Infelizmente, em Portugal e no resto do mundo, os modelos de educação artística 

ainda estão muito distanciados da prática generalizada, como se pode constatar nos 

diversos debates internacionais realizados no nosso pais. Não é só neste canto da 

Europa que os modelos tardam em ter práticas consentâneas com a realidade. 

 A grande diferença entre o desenvolvimento dos modelos verifica-se do 

ensino formal para o ensino não formal. Estas duas instituições estão de costas 

viradas. Por um lado, os privados concorrem entre si para realizar os melhores 

avanços na educação. Por outro, o ensino público sofre de uma inércia relativamente 

à mudança e à dificuldade em encontrar consensos e vontades dentro das próprias 

instituições. Já se passou o pretexto da falta de recursos que caracterizou o ensino 

desde a revolução industrial.  

 Propõe-se que as parcerias sejam dinamizadas, pois só desta forma se 

consegue superar a dificuldade de ver nascer projectos. Têm sido lançadas pelos 

responsáveis governativos medidas que permitem, ainda que de uma forma tímida, 

tirar partido do potencial da escola e dos museus, criando para isso um meio com 

recursos humanos e económicos. Porém, as instituições privadas devem estar mais 

atentas ao ensino generalizado pois detêm grandes qualidades e capacidade de 

agilizar os processos burocráticos que muitas vezes encerram boas ideias. 

 Os professores, primeiros actores desta dinâmica, devem divergir na sua 

relação circular escola-aluno-professor. O espaço escola não está confinado ao 

edifício que conhecemos mas está em todo o lado. Porque a escola é a preparação 

para a integração numa determinada cultura, não podemos esperar que dentro de 

uma sala de aula consigamos atingir tão imenso e utópico desígnio – o 

desenvolvimento de um ser integral. 
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