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RESUMO   

 Esta dissertação tem como base de estudo a observação e análise 

comportamental de alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade (12 a 15 anos), 

quando lhes é facultada a possibilidade de visitar obras de arte, reflectir sobre elas, 

tomar conhecimento da vida e obra dos autores, e optar por um material/técnica para 

produzir a sua interpretação das obras observadas. O estudo decorre de uma unidade de 

trabalho realizada na disciplina de Expressão Plástica, e da participação no VIII 

concurso de expressão plástica, «Olhar Helena e Arpad» promovido pela APECV 

(Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual). 

 A investigação realiza-se em duas vertentes principais. A primeira, relativa à 

revisão da literatura efectuada, numa procura de conhecer os métodos utilizados no 

Ocidente que incorporaram, do passado ao presente, um ensino mais prático, mais 

vocacionado para o «saber fazer», salientando os autores que com o seu trabalho ou 

ideias se destacaram, e reflectindo sobre diferentes métodos e processos de 

ensino/aprendizagem. Trata-se de olhar o passado para a compreensão do presente, para 

possibilitar o desenvolvimento da acção como docente. 

 A segunda vertente incide sobre o desenvolvimento do trabalho dos alunos e a 

análise do seu comportamento perante as obras em estudo (Helena Vieira da Silva e 

Arpad Szenes). Interroga-se para o adolescente é importante, ou não, o «saber fazer» 

para a fruição e/ou produção da arte. 

 Na reflexão sobre o trabalho efectuado pelos alunos, procura responder à 

questão apontando as situações em que os alunos estiveram mais empenhados nas 

actividades, salientando que o aluno quando conhece o objecto em estudo através da 

crítica conjunta apresenta mais interesse pelas obras de arte. Quando o aluno procura 

realizar a reinterpretação da obra de arte, utilizando técnicas/materiais diversas, o aluno 

compreende a obra. 

 A conclusão desta dissertação apresenta algumas sugestões para que no futuro se 

possa complementar o estudo efectuado, e para se possa facilitar ao aluno a realização 

de trabalhos de carácter mais prático conforme o disposto no documento de 

competências essenciais para o ensino artístico do Ministério da Educação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Artística; «Saber fazer»; Expressão Plástica; Abordagem 

Pedagógica da obra de Arte; Unidade Curricular. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation is based on a study of the observation and behavioural analysis 

of 7
th

 graders (12 to 15 years old), when given the opportunity of seeing art works, think 

about them, learn about the life and work of the artists and choose a material/technique 

to produce their own interpretation of those works.  

 The study was based on a work unit of the Plastic Expression subject and on the 

participation in the VIII Concurso de Expressão Plástica “Olhar Helena e Arpad”, 

promoted by APECV (Associação de Professores de Expressão e Comunicação Social). 

 The first part refers to revision of the literature, trying to know the teaching 

methods used in the Western Countries, which have always had a more practical way of 

teaching, more inclined to “know how to do”, emphasising the authors who became 

important through their work or ideas, and thinking about different methods and 

processes of teaching/learning. This is a look at the past for the understanding of the 

present, in order to enable the development of the teaching process. 

 The second part concentrates on the development of the students‟ work and on 

the analysis of how they behave towards the art works before them (Helena Vieira da 

Silva e Arpad Szenes). 

 The question here is whether the “know how” is, or isn‟t, important to the 

enjoyment and/or production of art works. 

 In this reflection on the students‟ work we try to answer this question by 

reviewing the situations in which the students were more engaged in the activities. The 

student shows more interest for the art works when he gets to know something more 

about it, through the critical discussion in group. When the student reinterprets the art 

work using different techniques and/or materials, he understands it. 

 The conclusion has some suggestions to complete this study in the future and to 

help students when making their more practical works, according to the document from 

the Ministry of Education on the essential competences for teaching. 

  

 

*KEYWORDS:* artistical education; «how to do»; plastic expression; 

art pedagogy; curricular unit. 
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Limitar-me-ei então a esboçar as grandes linhas da questão,  

a mostrar somente a importância do problema,  

e  ficaria feliz  

se o eco das minhas palavras se não perdesse no vazio.  

- Kandinsky 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 - Justificação e relevância temática 

 

Esta dissertação tem como base a procura de respostas a um problema com que me 

tenho deparado ao longo dos anos, enquanto docente do ensino básico e secundário. Os 

alunos, na sua grande maioria, tendem a apresentar pouca experiência com os trabalhos 

realizados manualmente, e consequente desconhecimento das potencialidades que apresentam 

os diferentes materiais e as diferentes técnicas para a produção de trabalhos no âmbito das 

disciplinas que lecciono. 

Iniciei funções de professora, no inicio dos anos 80, a leccionar as disciplinas de 

Trabalhos Manuais Femininos do Ensino Preparatório e Têxteis do Ensino Secundário, depois 

de ter realizado o curso complementar de Artes dos Tecidos na Escola Secundária António 

Arroio. 

A reforma do Sistema Educativo de 1989 e, em particular, a criação das disciplinas de 

EVT (Educação Visual e Tecnológica), e ET (Educação Tecnológica), originária da 

organização curricular estabelecida pelo decreto-lei n.º 28/89 de 29 de Agosto, para os Ensino 

Básico e Secundário veio substituir as disciplinas de Educação Visual e Trabalhos Manuais 

do 2º ciclo do ensino básico, e Trabalhos Oficinais do 3º ciclo. Pretende o Ministério da 

Educação, nesta reforma curricular, que o aluno possa experimentar meios ligados aos 

múltiplos processos tecnológicos, mantendo no programa orientações para o carácter prático 

dos trabalhos a executar pelos alunos: 

 
 Aquisição de uma cultura tecnológica, ligada a um «saber fazer» de base 

necessário a todos quantos terminam a escolaridade obrigatória, para que possam 

compreender, julgar, apropriar-se e dominar os variadíssimos produtos da nossa 

civilização mecanizada (DGEBS, 1991, p. 387 
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Em consequência das alterações supra mencionadas, a extinção da disciplina de 

Trabalhos Manuais, transitei, em 1992, para o 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário, 

leccionando as diversas disciplinas que integram o agora denominado grupo de Artes Visuais, 

nomeadamente Educação Visual, Expressão Plástica, Oficina de Artes, História da Cultura e 

das Artes, etc. 

O currículo da disciplina de Educação Visual, do 3º ciclo, nomeadamente o 

Ajustamento ao Programa (DEB, 2001, p. 157), apresenta as competências específicas que se 

articulam em 3 eixos estruturantes: fruição – contemplação; produção – criação e reflexão – 

interpretação.  

Ao longo dos anos tenho observado, através da minha experiência com os alunos e 

enquanto mãe, que a disciplina de EVT nem sempre é leccionada para a sua vertente mais 

prática. A mesma situação ocorre na disciplina de Educação Tecnológica do 3º ciclo, que 

possui um programa muito extenso relativamente à carga horária semanal, ao que se 

acrescenta o facto de ser opcional. A diversidade de habilitações dos professores que 

leccionam estas disciplinas condiciona o correcto, ou até, o integral cumprimento do 

programa da disciplina. Consequentemente, os alunos perdem contacto com a manufactura de 

objectos, com a compreensão de como as coisas são feitas. Perdem destreza manual, aptidão e 

apetência para a representação, para a fruição da obra de arte, e o conhecimento da cultura em 

que estão inseridos.  

A globalização cultural e económica leva a que a noção do «ser» se confunda com a 

necessidade do «ter», originando o consumo; A publicidade bombardeia imagens que 

provocam a aquisição de objectos, mais que a sua interpretação, condicionando a 

compreensão do significado da imagem e/ou do objecto pelo seu apelo mais imediato.  

As constatações acima expostas levaram à feitura desta reflexão na qual pretendo 

observar o comportamento de alunos com idades compreendidas entre os doze e os quinze 

anos, verificando se a sua opinião se altera, perante o objecto de arte, antes e depois de 

exposição ao mesmo. Pretendo ainda analisar qual o envolvimento/motivação que estes 

jovens apresentam para a concepção do objecto, onde será necessário expressar a sua 

interpretação, desenvolvendo um trabalho de carácter manual. 
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Oiço e esqueço 

Vejo e lembro 

Faço e compreendo. 

- Provérbio Chinês 

 

1.2 - Objectivos  

 

Nesta dissertação pretende-se observar e analisar o comportamento de alunos de três 

turmas de 7º ano do ensino básico, quando lhes é facultada a possibilidade de visitar/visionar 

obras de arte, reflectir sobre elas, tomar conhecimento da vida e obra dos autores e, 

posteriormente, optar por um material/técnica para produzir a sua interpretação das obras 

observadas. 

Pretende-se ainda, que os alunos considerem os elementos de que são compostas as 

obras de arte, e que sintam que a relação entre esses elementos é fundamental para a 

construção da sua crítica. As emoções provocadas pela obra de arte, devem ser expostas à 

turma para que com o diálogo possam reflectir e desenvolver o seu sentido crítico. Acima de 

tudo pretende-se que o aluno tome consciência da diferença entre o olhar e o ver das imagens 

que encontra no seu dia-a-dia. 

Os alunos devem exprimir as sensações e a compreensão das obras observadas na 

representação de uma nova imagem, reinterpretando os elementos da obra que mais gostaram. 

E com o trabalho do grupo devem reproduzir a nova imagem num material e numa técnica 

que desconhecem, desenvolvendo um trabalho manual, para tomarem consciência dos meios 

de produção e da importância do “saber fazer”. 

Pretende-se ainda, nesta dissertação, reflectir sobre diferentes métodos e processos de 

ensino/aprendizagem, na cultura ocidental, assim como conhecer a evolução do ensino 

artístico mais voltado para os trabalhos manuais em Portugal. Olhar o passado para a 

compreensão do presente, e procurar a melhor resolução das questões relacionadas com o 

desenvolvimento da acção como docente. 
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O sentido do meu ensino 

foi em direcção à libertação 

  do espírito da criança através da brincadeira,  

do trabalho e da auto-disciplina.  

- Florence Cane 

 

 

1.3 - Estrutura e metodologia de investigação  

 

 

A investigação decorre em duas vertentes principais, a primeira, relativa à pesquisa em 

fontes literárias, numa procura de conhecer os métodos utilizados, no Ocidente, que 

incorporaram, do passado ao presente um ensino mais prático da educação artística, mais 

vocacionado para o «saber fazer», salientando os autores que com o seu trabalho ou ideias se 

destacaram. 

 Trata-se de uma análise dos meios e métodos de ensino/aprendizagem, utilizados em 

Portugal numa abordagem de carácter contextual para compreender o presente. E, uma breve 

abordagem aos programas das disciplinas envolvidas, Desenho, Educação Visual, Trabalhos 

Oficinais, e Educação Visual e Tecnológica. 

A segunda vertente, prende-se com o desenvolvimento de uma unidade de trabalho na 

disciplina de Expressão Plástica, com vista à observação e análise comportamental dos alunos 

perante um trabalho de teor mais prático. 

Será efectuada uma visita de estudo à Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, com 

as três turmas de alunos do 7º ano, envolvidas no projecto, no âmbito da disciplina de 

Expressão Plástica.  

Em ambiente de sala de aula os alunos participarão num debate crítico sobre as 

reacções provocadas pelas obras observadas. 

A professora assume o papel principal na orientação, no sentido da elaboração de 

análises formais bem como o desenvolvimento do projecto. Os alunos vão elaborar 

estudos/esboços para realizar/expressar a sua interpretação das obras observadas e 

desenvolver projectos individuais, seguindo uma determinada metodologia.  
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Em grupo vão escolher/votar a matéria-prima e um dos trabalhos individuais, para 

realizar, em grupo, a obra que será presente no VIII Concurso de expressão plástica 

promovido pela APECV, com o tema “Olhar Helena e Arpad”. 

No decurso do processo, tender-se-á a interacção da professora com o aluno com o 

objectivo de facilitar os meios e o conhecimento de técnicas e dos materiais. 

 

 

 

 

1.4 - Limitações do estudo 

 

Será necessário fazer menção às limitações inerentes à presente investigação, os 

instrumentos utilizados limitam-se à observação directa. Assim, com os dados obtidos, não é 

possível generalizar as conclusões, mas antes alertar para a problemática. 
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A formação de uma personalidade criadora 

 projectada  no amanhã 

 prepara-se através da imaginação 

encarnada  no presente.  

- Lev Vygotsky 

 

 

  2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

    2.1 - Do ensino da arte e dos ofícios 

 

Segundo Efland (1990, p.8), a história da educação artística, no Ocidente, tem inicio 

na Grécia, quando Platão defende que a exposição às artes era uma forma de conhecimento. A 

inclusão da arte na educação não era aceite porque a sociedade organizava-se com base numa 

economia escrava, e o trabalho manual não era bem percebido pelas classes mais favorecidas. 

Platão conversava com os seus discípulos e ensinava a sua filosofia e com o tempo as pessoas 

de Atenas chamavam academia à comunidade que seguia Platão, para designar a sua escola. 

(Pevsner, 1982, p.3) 

No período romano a instrução tinha como finalidade produzir homens capazes de 

servir o estado. Desenvolviam estudos humanísticos da língua e da gramática. As artes visuais 

não foram consideradas como parte do conhecimento teórico (Efland, 1990, p. 18). Os ofícios 

eram aprendidos em oficinas. Muitos escultores romanos tinham como forma de vida a cópia 

das obras gregas. 

Na Idade Média as artes eram vistas como trabalho de mão-de-obra. Os beneditinos 

consideravam este trabalho como forma de penitência, e eram muitos os monges nobres que 

se dedicavam ao ofício de mestres copistas. Documentos manuscritos e as suas iluminuras, 

facilitaram a produção de arte e o treino de artistas (Efland, 1990, p. 19). O ensino nas 

guildas, corporações artesanais, organizava-se hierarquicamente, sendo o mestre auxiliado por 

assistentes que por sua vez supervisionavam os aprendizes. A aprendizagem consistia em 

imitar o mestre (Efland, 1990, p. 23). Os aprendizes entravam na oficina por volta dos 12 anos 

e tinham de dois a seis anos de aprendizagem. No final podiam trabalhar como operários 

qualificados, a corporação local de pintores dava-lhe o certificado de mestre (Pevsner, 1982, 

p.37). 
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Em Itália, como na Grécia, a academia designava um grupo de filósofos. Um sistema 

filosófico de carácter livre, informal que se reunia na sociedade. No Renascimento uma nova 

ideia de artista tomou lugar com a noção de génio (Pevsner, 1982, p.23). Neste contexto 

Pevsner (1982, p. 36) cita Miguel Ângelo que refere “Si dipinge col cervello e non colla 

mano” (Pinta-se com o cérebro e não com a mão). 

Em torno do ano de 1500 as academias expressavam o espírito livre e erudito do Alto 

Renascimento. O novo modo de concepção do artista na sociedade implica necessariamente 

um novo modo de instrução artística. Leonardo Da Vinci, propõe um novo programa em que a 

primeira matéria a ensinar é a perspectiva, depois a teoria e a prática das proporções, seguida 

do desenho e só no final a prática da arte. Pretende ensinar mais conhecimento do que 

habilidade. Segundo Pevsner (1982, p.38) esta foi a base teórica para os futuros sistemas de 

instrução académica até ao final do séc. XIX. Porém não existem provas de que tenha posto 

em prática a sua teoria e o seu discípulo Andrea Selai entrou na sua oficina e aprendeu 

segundo os métodos medievais (Pevsner, 1982, p.39). 

Lourenço, o Magnifico criou em Florença, a primeira escola para estudantes de pintura 

e escultura livre das normas e restrições corporativas, não se conhece o método de ensino, 

mas os estudantes observavam obras de antigos e modernos. Miguel Ângelo foi um dos 

primeiros alunos a receber esta instrução moderna (Pevsner, 1982, p.40).  

Um dos primeiros exemplos de academia organizada é de Bolonha, em 1537. A 

academia de grupo não organizada constitui-se numa iniciativa bem regulada e depois numa 

instituição governativa, o primeiro exemplo, é a Academia Fiorentina, Florença, em 1541 

(Pevsner, 1982, p.44). A ideia de academia, que hoje persiste, é de um instituto real ou 

governativo para a promoção da ciência, da arte. Porém devem ser distinguidas duas correntes 

principais: a primeira, que segue a evolução e dedica-se a problemas linguísticos e filosóficos, 

com origem em Florença; A segunda, que diz respeito à academia científica com significado 

mais estreito, como a Física e a Química (Pevsner, 1982, p.10). 

Em França, Richelieu pode ser considerado o iniciador da Academia Francesa, quando 

convence o governo a fundar um círculo literário privado, Pevsner (1982, p.13), cita o texto 

com que foi criada a primeira academia francesa em 1635: 

 
 La principale fonction de l´académie  será de travailler avec tout le soin et 

toute la diligence    possible à donner des régles certaines à notre langue, à la rendre 

pure, élouquente et capable de travailler les arts et les sciences. 
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A Academia aspirante à razão, ao método e à ordem da língua, foi concebida em 

Florença, mas foi realizada na França absolutista do tempo de Descartes e Richelieu (Pevsner, 

1982, p.14). Em 1648, foi criada a Real Academia Francesa de Pintura e Escultura pelo 

primeiro-ministro de Luís XIV, o Cardeal Mazarino. Também na academia francesa se 

assistiu a uma reacção dos artistas contra a guilda e suas restrições (Efland, 1990, p. 36). A 

academia organizou as descobertas do passado em regras para a prática e o ensino das Belas 

Artes, o seu sistema de ensino foi difundido por toda a Europa. Paralelamente, a Academia 

Francesa era responsável pela supervisão da Real Manufactura, onde eram executados os 

objectos decorativos da residência do rei, mobiliário, porcelanas, tapeçaria e produção têxtil 

(Efland, 1990, p. 40). É criada também uma escola para amadores, frequentada 

principalmente pela nobreza, como forma de complemento à sua formação, onde se 

ministrava áreas tal como a música e a dança. O desenho foi considerado requisito para o 

ensino dos fidalgos e visto como a sua principal ocupação (Efland, 1990, p. 47). Segundo 

Pevsner, em 1617 Edmund Bolton propõe a fundação da Royal Academy, (College and 

Senate of Honor), uma bizarra combinação do cinquecento com as corporações medievais, 

dedicada exclusivamente à nobreza, no Castelo de Windsor, Inglaterra. 

Michel Foucault, no seu livro Vigiar e Punir (2004, p.124 a 127), faz referência a que 

só em 1762 a classe se torna homogénea, só então se começa a “definir a repartição dos 

indivíduos na ordem escolar”, cada indivíduo ocupa o seu lugar numa determinada hierarquia, 

as classes são alinhadas pela sucessão de assuntos ensinados e por ordem de dificuldade 

crescente. “A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações técnicas do 

ensino elementar (…) ”. A organização permite criar espaços arquitecturais, funcionais e 

hierárquicos. 

Com a Revolução Francesa é criado o Instituto Nacional “com fachada republicana”, 

mas que é a restauração da velha Academia com um nome mais democrático e de carácter 

nacional do novo francês (Pevsner, 1982, p.17). As ideias iluministas difundidas 

principalmente por Jean Jacques Rousseau provocaram uma reforma no ensino baseada na 

aprendizagem pelos sentidos (Efland, 1990, p. 39). Contudo não houve disseminação do 

ensino artístico nos currículos escolares, nem quando Franklin nos recentes Estados Unidos 

alertou que o desenho é uma forma de comunicação, uma linguagem universal entendida por 

todas as nações (Efland, 1990, p. 40). 
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A primeira escola de arte comum para crianças foi criada por Johann Heinrich 

Pestalozzi (1746-1872), pretendia desenvolver a faculdade da percepção através de exercícios 

que envolviam a medição de formas geométricas, não tinha como objectivo desenvolver o 

sentido do belo, nem a expressão individual, mas simular os poderes racionais da mente. As 

crianças aprendiam a formar um sentido impressionista do básico para evidenciar e distinguir 

ideias (Efland, 1990, p. 78). Pestalozzi acolhe em Yverdun, na Suíça, jovens órfãos das 

invasões francesas, e funda uma escola para rapazes, inspirado nas ideias de Rousseau: a 

instrução é o trabalho de uma vida. Acreditava que a instrução destes rapazes devia incluir 

estudos da forma, da medida e do desenho (Efland, 1990, p. 77). A semelhança entre aprender 

a desenhar e, aprender a escrever começou com Pestalozzi, e influenciou a criação de escolas 

comuns em todo o mundo ocidental (Efland, 1990, p. 113).  

As escolas de arte educacional comuns insistiam que o talento não era uma pré-

condição necessária para a aprendizagem, defendiam que toda a criança que aprende a 

escrever aprende também a desenhar (Efland, 1990, p. 49).  

Friedrich Froebel (1782-1852) influenciado pela obra e o método de Pestalozzi, 

publica em 1826 The Education of Man. Defende que a educação deve desenvolver as 

diferenças do indivíduo para uma melhor integração na comunidade. Em 1837 põe em prática 

as suas ideias e chama Jardim de Crianças (KINDERGARDEN) à sua escola. Planeia currículo 

com base principalmente no jogo, que é actividade de representação da vida interior de cada 

um. Efland (1990, p. 122) cita Froebel, quando diz: “Play was also self-expression, revealing 

the nature the child´s soul”. 

O método de Froebel leva a que a criança, muito cedo, copie a natureza: a mão ganha 

uma direcção e uma orientação ao desenhar na rede - o décimo dom/talento - ao fazer um 

estudo por níveis, treinando gradualmente o olho para encontrar pontos de medição para a 

disposição simétrica das formas, familiarizando a criança com os nomes científicos das linhas 

e dos ângulos, assim como das figuras geométricas, que fazem parte das primeiras lições do 

sistema de desenho industrial (Efland, 1990, p. 122). Froebel criou material didáctico que foi 

do interesse da educação artística. É esta a introdução de diversos meios de arte em ambiente 

escolar. 

Segundo Ana Mae Barbosa (1995, p. 13), por volta de 1800, nos EUA, os programas 

de Arte eram destinados às jovens de classe alta. A ideia de Arte para as mulheres está 

relacionada com o período colonial, quando elas teciam o material para as roupas da família, e 
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“faziam com as suas mãos os objectos para embelezar o lar”. A Arte era usada, nas escolas, 

como instrumento para preparar as senhoras para a sociedade. Não eram ensinadas por 

artistas, mas por alguém que reproduzia o visível. 

Efland (1990, p.71) refere que na Europa, durante o séc. XIX, foram criadas várias 

escolas politécnicas para preparar artesãos para a indústria. As academias também começaram 

a desenvolver diferentes aprendizagens tradicionais, principalmente as Francesas e Alemãs, 

devido às novas concepções românticas da arte como forma de expressão. O romantismo 

alemão teve repercussão nos Estados Unidos da América e segundo Ana Mae Barbosa (1995, 

p.12), este ajudou a produzir o transcendentalismo, e colocou a Arte e a Educação no mesmo 

caminho: “o caminho dos princípios morais e da crença da perfeição da natureza”. O 

romantismo tirou o artista do seu ateliê e levou-o para a escola (Barbosa, 1995, p. 15). 

Na Grã-Bretanha existia uma marcada diferenciação entre as artes visuais e liberais. 

Nas instituições americanas houve uma tendência para experimentar diversos padrões 

curriculares. A National Academy of Design mantinha a influência francesa, focada nas 

Belas-Artes tradicionais. Harvard experimentou estudar as artes visuais, envolvendo uma 

mistura de estúdios e palestras acerca da História de Arte, põe em prática os princípios de 

Ruskin (Efland, 1990, p.71). Outras academias americanas desenvolvem programas que 

produzem estudantes capazes de exercer a actividade como artistas industriais, reflexo da 

necessidade das novas sociedades industriais.  

John Ruskin, (1819-1900) inglês, escritor, crítico de arte, e professor no Men´s 

College em Oxford propõe que o currículo de História e Ciências Naturais incluam a 

disciplina de Desenho e defende a integração de diferentes disciplinas, a interdisciplinaridade, 

e a observação directa da natureza. No seu livro Elements of Drawing ensina técnicas de 

representação através da percepção (Efland, 1990, p. 136 a 140). 

Ainda no espírito do romantismo, Amos Bronson Alcott e Elizabeth Peabody em 1834 

fundaram em Boston, EUA, a escola denominada TEMPLE. O ensino desenvolvia-se em 

racionalidade, imaginação e espiritualidade, com instrução em Escrita, Leitura, Aritmética, 

Soletração, Composição e Desenho. Era uma escola com preocupações sociais e Alcott 

defendia que as crianças deviam expressar os seus sentimentos mais do que copiar, quer nas 

letras ou no desenho. (Efland, 1990, p.115), Peabody publica The identification of the artisan 

and the artist (Efland, 1990, p. 127). Nos Estados Unidos, Boston, 1870, é fundada uma 

escola primária que através da educação artística visa a indústria, e é utilizado o material 
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didáctico de Froebel. William Torrey Harris (1844-1916) Superintendente das escolas de St. 

Louis e em 1889 Comissário da Educação para os EUA considerava a arte importante porque 

era uma das três formas de o pensamento alcançar o divino:  

 - A primeira, verdadeira religião; 

 - A segunda, verdadeira arte; 

 - A terceira, verdadeira filosofia. 

 
The object of art education in the school is to develop in the pupil a love for the  

beauty and the power to produce beautiful things (Harris, cit. por Efland, 1990, p. 71). 

 

Na Inglaterra, influenciado pelas teorias de Ruskin, William Morris (1844-1896), 

poeta e artista, em 1861 funda a firma Morris, Marshall, Faulkner & Co, que vai impulsionar 

o movimento de Artes e Ofícios em Inglaterra, com trabalhos de caligrafia, mobiliário, artes 

decorativas, pinturas, desenhos, vitrais, tapeçarias, cerâmica, tecidos e papéis de parede. 

Defendia o trabalho manual e tomou parte activa em movimentos para organizar guildas de 

designers e operários de artes decorativas. Não pretendia voltar à idade média, mas recomeçar 

desse período para que a arte não fosse tão comercial e industrializada. Era socialista e 

defendia a arte para todos, tal como a educação para todos (Morris, 2010). O Movimento 

Artes e Ofícios em Inglaterra pretendeu corrigir os erros da Revolução Industrial, tentou 

melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, tentou a união das artes e dos ofícios, 

separados desde o renascimento. Influenciou o ensino da arte nas escolas públicas. Morris 

propunha “arts for art´s sake” (Efland, 1990, p. 141). 

O final do séc. XIX foi caracterizado pela corrente idealista do Romantismo, que vai 

influenciar as teorias educacionais na teoria e na prática (Efland, 1990, p. 115). Na viragem 

do século, a noção de auto-actividade conduz à noção de auto-expressão. 

A contrariar a corrente do final de século, Herbert Spencer, 1820-1903, sociólogo e 

filósofo que introduz nos Estados Unidos a teoria evolucionista de Charles Darwin, refere que 

“a arte é um papel menor”, e afirma que para se conhecer a evolução da Humanidade é 

preciso estudar o desenvolvimento da criança. Spencer combateu a interferência do estado na 

educação defendeu que o principal objectivo da escola era a construção do carácter (Efland, 

1990, p. 156). 

Visando a educação industrial, John D. Runkle (Presidente do M.I.T.), em 1876, na 

primeira Exposição Mundial dos Estados Unidos, International Exhibition of Arts, 
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Manufactures and Products of the Soil and Mine, realizada em Filadélfia, Pensilvânia, toma 

conhecimento das teorias educativas de Viktor Della-Vos, conhecidas como o método 

sequencial ou sistema russo, que se caracterizam pela inclusão do treino manual, com 

aumento progressivo de dificuldade, no ensino (MIT Libraries, 1995). John Runkle defende 

este sistema de ensino alegando que o treino manual pode dar treino mental, “Because manual 

training is also mental training” (Efland, 1990, p. 156), este é fundamental para preparar os 

estudantes para a era industrial que se aproximava. Argumenta que o treino manual deve fazer 

parte integrante e regular dos sistemas de ensino, e cria oficinas no M.I.T.  

Na transição do séc. XIX até à I Grande Guerra, a educação artística sofreu grandes 

alterações, principalmente porque o ensino se encontrava limitado ao ensino do Desenho, que 

abrangia a designação de arte, incluindo apreciação, design e ofícios. (Efland, 1990, p. 185). 

A educação industrial transforma-se em educação vocacional e no inicio da I Grande Guerra, 

já se tinha separado da educação artística, embora mantenha a finalidade original e os ideais 

do movimento artes e ofícios. Este, como movimento social, não consegue a reforma dos 

modos de produção, mas consegue mudar o gosto do público, principalmente na apreciação 

do belo (Efland, 1990, p. 185). Os professores de Educação Artística viram-se para a 

apreciação da arte e da beleza natural como a razão de ser. Cada vez mais, os estudantes têm 

acesso ao ensino, e optam pelos estudos artísticos. Apesar das dificuldades, existiam no inicio 

do século XX muitas escolas e professores especializados no ensino das artes e dos trabalhos 

manuais (Efland, 1990, p. 185 a 186). Antes da I Grande Guerra os educadores cumpriram a 

proeza de eficiência, métodos científicos, e currículo, resultarem na estandardização das 

práticas educacionais. 

John Dewey e Francis Wayland Parker, pioneiros na pedagogia, precursores do 

movimento conhecido como educação progressiva, desenvolveram o seu trabalho segundo 

estudos científicos sobre os interesses naturais das crianças. Estes estudos foram a base para a 

criação de currículos, que eram compostos pelo estudo da natureza e ocupações manuais, 

tendo ambos concluído que a arte tem importantes consequências para estimular o poder de 

observação e os interesses das crianças (Efland, 1990, p. 167). Francis Wayland Parker (1837-

1902), professor na North Grammar School of Manchester, New Hampshire, defendeu a 

utilização de diferentes materiais didácticos e afirmou que o desenho é um auxiliar da 

destreza manual e de expressão individual. Afirmava que: “Every child has the artist element 

born in him” (Efland, 1990, p. 168). John Dewey (1859-1952) fundou, em 1896, um 
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laboratório escolar na Universidade de Chicago, para estudar os métodos de ensino, de 

aprendizagem e disciplina. A escola é uma experiencia para obter resposta a muitas perguntas 

e problemas. Perguntava: se as crianças em casa se interessam por jogos, porque não tornar 

esses jogos uma realidade na escola? (Efland, 1990, p.169). Para Dewey (Teitelbaum e Apple, 

2001, p. 198) a chave do desenvolvimento intelectual e do progresso social era a 

escolarização. Preocupava-se com a comunidade democrática. Acreditava que toda a ideia, 

valor e instituição social tinham a sua origem numa determinada circunstância prática da vida 

humana, não eram nem criações divinas, nem tão pouco reflectiam determinado tipo de ideal. 

A verdade não representava uma ideia à espera de ser descoberta; só poderia ser concretizada 

na prática.  

Entre o ano de 1900 e a I Grande Guerra, observa-se a tendência para a transição do 

ensino do Desenho, para uma instrução mais inclusiva (Efland, 1990, p. 171). Henry Turner 

Bailey (1865-1931), desenvolve o desenho industrial no Massachusetts State Board of 

Education, e, em 1901, edita a revista School Arts Book. As edições apresentam actividades 

que consistem em artes aplicadas, artes manuais e artesanato. Foi um sucesso, principalmente 

nas classes médias dos E.U.A. (Efland, 1990, p.176). As publicações desta revista continuam 

até aos dias de hoje (Davis, 2005). 

Florence Cane, (1882-1952), professora na Walden School de Nova Iorque, refere que 

o sentido do seu ensino foi na direcção da libertação da criança através da brincadeira, do 

trabalho e da auto-disciplina na pintura (Schugurensky, 2002). Segundo Cane, a criança 

cresce como indivíduo e brincando cresce como pintor. No entanto a criação de arte pelas 

crianças não é o seu único objectivo, mas o seu contributo para o desenvolvimento 

psicológico (Koressel, 1988). As crianças com mais de dez anos deixam a sala de aula e 

trabalham num estúdio, o seu trabalho é levado além da espontaneidade; Introduz materiais 

mais elaborados como o linóleo, blocos de madeira, cerâmica, e introduz práticas artísticas 

como a linguagem corporal. Os temas são escolhidos pelas crianças (Efland, 1990, p. 201). 

Florence Cane e a sua irmã mais nova Margaret Naumburg, pelo trabalho desenvolvido em 

Greenwich Village, Nova Iorque, são consideradas as fundadoras da Arte Terapia, teorias e 

práticas. Utilizam os meios da arte e o processo criativo para ajudar no desenvolvimento 

daqueles que são diferentes e apresentam problemas mentais ou psicológicos 

(Coursework.info, 2009). 
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Entre os pioneiros da pedagogia, destaca-se Lev Vygotsky (1896-1934). Nasce na 

Bielorrússia, ensina Língua e Literatura Russa, dá cursos de Psicologia e Lógica no Instituto 

Pedagógico e de Estética e História de Arte no Conservatório. Participa na reconstrução do 

Instituto de Psicologia da Universidade de Moscovo. Vygotsky (2009, p.17), desenvolve uma 

corrente de pensamento em que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função 

das interacções sociais e condições de vida, o socioconstrutivismo, “quanto mais rica for a 

experiência humana tanto mais abundante será o material de que a imaginação dispõe”. 

Refere que as crianças apresentam diferentes capacidades para o desenho, consoante a sua 

idade e as suas vivências acumuladas, e que o desenvolvimento ocorre em diferentes estádios 

de evolução: 

A 1ª fase do desenho infantil corresponde a crianças de 3/4 anos e denomina-se a fase 

do esquema (Vygotsky, 2009, p.98). As crianças representam de memória o que conhecem e o 

que lhes é mais importante. São mais simbolistas que naturalistas; 

A 2ª fase corresponde a crianças de 5/7 anos e é mais esquemática formalista 

(representação mista). O desenho infantil começa a reflectir também as relações da forma 

entre as partes, apresenta-se mais esquemático e com mais pormenores, numa procura de 

semelhanças com a realidade. Representa a forma e a linha; 

Na 3ª fase, as crianças dos 7 aos 11 anos já tentam representar a realidade, é a fase da 

representação do fiel. O esquema desaparece e adopta o aspecto de silhueta ou contorno, “a 

criança ainda não restitui a perspectiva (…) mas consegue de um modo geral uma 

representação verídica, assemelhando-se ao aspecto real do objecto”; 

Na 4ª fase, a da adolescência (11/15 anos), representam com a noção de perspectiva e 

procuram reflectir o aspecto real da imagem (Vygotsky, 2009, p. 100). 

Refere, o autor, que dificilmente a criança acede à quarta fase pelos seus meios, 

necessita do auxílio de professores. Nesta fase os jovens começam a criticar os seus próprios 

desenhos e convencem-se que não sabem desenhar -“A adolescência é um período de 

profunda transformação que passa de subjectiva a objectiva”, (Vygotsky, 2009, p. 41). O 

adolescente deixa de se interessar por uma actividade somente de expressão artística, deixa de 

se satisfazer só pelo desenho, para desenvolver a sua inventividade precisa de adquirir hábitos 

e conhecimentos artísticos (Vygotsky, 2009, p. 42), o autor refere ainda que a criança: 

 

Tem de aprender a dominar os materiais, os métodos especiais de 

expressão proporcionados pela pintura. Só ajudando-o a assimilar esses 
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materiais poderemos orientar adequadamente o desenvolvimento do desenho 

infantil nesta idade (Vygotsky, 2009, p.103). 

 

Nos EUA, o contacto com os movimentos de vanguarda da Europa é feito na 

Exposição Internacional de Arte Moderna, realizada em Nova Iorque, em 1913, e designada 

como Armory Show. Segundo Ana Mae Barbosa (1995, p.22), o ”Armory Show estimulou o 

impulso para a exploração da expressão e a sua influência penetrou por toda a vida artística”. 

Ao longo dos anos 30, a WPA (Administração do Progresso do Trabalho) unificou a 

tendência dominante pela primeira vez. Roosevelt elabora, durante a Grande Depressão, um 

programa de ajuda aos desempregados, professores da WPA ensinaram Pintura, Cerâmica, 

Tecelagem e Escultura (Branco, 2009), Artistas da WPA decoraram paredes em todo o país. 

Segundo Efland (1990, p.178), a liberdade artística foi metáfora para a libertação das 

instituições, principalmente a escola, que agora, baseada no aluno, era lugar para a auto 

expressão criativa e onde o aluno era entendido como um artista. A Educação da Arte 

significava a auto expressão criativa e estava intimamente ligada/identificada com a educação 

progressista. Apesar de ser descrito como um método que evitava a imposição de ideias 

adultas nas crianças, muitos professores estimularam a imaginação dos seus alunos, ajudando-

os a relembrar experiências e/ou ao expô-los a experiências tácteis e visuais. 

Na Alemanha, na cidade de Weimar, Walter Gropius, (1883-1969), arquitecto alemão, 

funda a escola Bauhaus (casa em construção) e escreve no Manifesto inaugural: “O fim 

último de toda a actividade plástica é a construção” (Droste, 2006, p.22). A Bauhaus procurou 

combinar o currículo teórico da academia com os currículos das escolas de artes e ofícios, 

com a intenção de unificar o treino em Arte e Design (Efland, 1990, p. 214). O currículo da 

Bauhaus era composto por diferentes etapas: o 1º curso, o Vorkurs, os alunos estavam seis 

meses em contacto com os materiais e o seu poder criativo, para lhe dar entendimento da 

natureza dos materiais e as suas potencialidades nas actividades das artes criativas, envolvia 

oficinas nas áreas da escultura, carpintaria, metal, cerâmica, tapeçaria; O 2º curso incluía os 

problemas da forma, geometria descritiva, desenho de plantas de edifícios e modelo e o 3º 

curso abrangia problemas relativos a teoria do espaço, da cor e do design (Efland, 1990, p. 

215).  

A investigação dos materiais foi fundamental para os elementos do design, tornou 

possível criar funcionalidade e formas expressivas. Posteriormente surgiram críticas contra o 
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estilo funcionalidade e a forma/função, mas o legado pedagógico continua vivo nas escolas 

profissionais e nas salas de aula das escolas públicas (Efland, 1990, p. 218).  

Alguns professores da Bauhaus, influenciaram o futuro da educação artística, entre 

eles destacam-se: Johannes Itten (1888-1967), pintor, professor na Bauhaus até 1923, instituiu 

o Vorkurs, o ensino preliminar, no qual os alunos aprendiam de maneira totalmente nova, 

princípios e as técnicas mais elementares (Heitlinger, 2007). Com influências de Froebel e 

John Dewey, desenvolveu um ensino baseado na criatividade individual através da produção 

de colagens de diferentes texturas e materiais. As suas aulas começavam com exercícios 

respiratórios para descontrair e relaxar os estudantes. A sua metodologia era baseada em dois 

conceitos opostos: “intuição e método” ou “experiência subjectiva e cognição objectiva”. Itten 

aponta “The body as an instrument of the spirit” (Efland, 1990, p. 217). 

Paul Klee, (1879-1940), músico, pintor, professor, assume funções na Bauhaus em 

1921. Desenvolveu uma didáctica da arte adequada a um curso introdutório da Forma. 

Programava as aulas meticulosamente, anotava todos os seus estudos no seu diário (Klee, 

2001). Preparava aulas que eram, segundo os alunos, um desafio intelectual, e utilizava 

conceitos (estudos) em que trabalhara como pintor, e nas aulas analisava os seus quadros. Um 

exemplo é o seu quadro Frutos silvestres, os frutos baseavam-se nas cores do espectro, do 

amarelo ao violeta (Droste, 2006. p.62). Formas elementares, organização dos espaços, 

proporção, rotação, movimento e cores complementares, tendo como referência a observação 

da natureza, são a base do seu processo de ensino. Os alunos faziam exercícios sistemáticos 

com gradações de cor, segundo Klee: “Não é na forma que temos de pensar mas na sua 

construção (2001, p.60). 

Wassily Kandinsky (1866-1944), foi pintor e professor na Bauhaus desde 1922 até 

1933, ano do seu encerramento. As suas aulas eram dadas de forma sistemática, a análise e a 

síntese constituíam os pontos de partida do seu trabalho. Aliou à síntese a noção de 

Gesantwerk (obra total), combinada com variados aspectos das artes (Kandinsky, 2009, p. 8) 

O desenho analítico fazia parte do método de ensino, os estudantes tinham de copiar as 

tensões compósitas e as linhas essenciais de uma natureza morta em vários passos. No 

primeiro passo era feita iniciação aos elementos abstractos, no segundo passo, estudo das 

tensões e forças vivas, através do ponto, da linha e do plano, para ensinar desenho analítico e 

descobrir o objecto. Estudou também as cores e suas relações, atribuía efeitos específicos a 

cada forma e cor, por exemplo: via o amarelo como uma cor terrena que lhe fazia lembrar 

http://tipografos.net/bauhaus/vorkurs.html
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uma trombeta tocada com força. Os alunos partiam do objecto para a composição (Droste, 

1992, p. 66 e 67), por fim complementava o curso com conferências e seminários sobre temas 

fundamentais: a linguagem das tensões; a finalidade da construção; o objectivo e o não 

objectivo; a forma; o conteúdo; a arte e a técnica e a forma e a função. Para Kandinsky (2009, 

p.8) “a forma deve ser a mais concisa e a mais complexa”. Refere também (2006, p. 41) que: 

 
A palavra é um som interior (…) corresponde ao objecto (…) Quando não se vê 

o objecto (…) forma-se no cérebro uma representação abstracta (…) que desperta uma 

vibração no coração. 

 

Após o encerramento da Bauhaus na Alemanha, alguns dos seus docentes optam pelo 

exílio nos E.U.A., para fugir à II Guerra Mundial, e em 1937 um grupo de industriais decide 

fundar a New-Bauhaus (mais tarde Institute of Design), dirigida por Moholy-Nagy, na cidade 

de Chicago. Segundo Ana Mae Barbosa (1995, p.25), a New-Bauhaus mudou radicalmente o 

panorama do ensino da arte, uma nova orientação, centrada nos materiais e nas possibilidades 

estruturantes e expressivas dos elementos do desenho nas várias espécies de construção bi e 

tridimensionais. Ana Mae Barbosa (1995, p.26) cita Moholy-Nagy quando este refere: 

“precisamos de especialistas com uma abordagem universal das actividades humanas e um 

senso de relações dessas actividades entre si”. 

Segundo os orientadores da Nova Bauhaus, o objectivo era o desenvolvimento das 

faculdades intelectuais e sensoriais. Um intercâmbio maior entre a arte, a ciência e a técnica 

(Barbosa, 1995. p.25 e 26) “Arte educação dedicada a objectivos profissionais e à 

especialização, mas ao mesmo tempo ao desenvolvimento do homem na sua totalidade”. 

Entre os anos 30, e a II Guerra Mundial, a educação progressista afastou-se de uma 

preocupação exclusiva com a auto-expressão e começou a reestruturar a educação com os 

objectivos ligados à comunidade e à sua vida. A integração da arte noutras disciplinas estava 

relacionada com a tentativa de reestruturar o currículo à volta dos problemas centrados na 

vida, encarando a escola e a comunidade (Efland, 1990, p. 222). Quando se começou a avistar 

a II Guerra Mundial era evidente que a educação da arte era parte integral da paisagem 

educativa e que a formação de professores é parte integrante do processo educativo. 

Formador de professores, Victor D‟Amico, (1904-1987), escritor, professor na Etnical 

Culture School, em Nova Iorque, e mais tarde Director do Departamento de Educação no 

Museu de Arte Moderna, em Columbia (McGill, 1987), apresenta o seu método de ensinar em 

duas principais vertentes: 
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1ª - Ajudar as crianças a reconhecer a sua própria experiência na família, na vida, como 

fontes de inspiração; 

2ª - Ajudar a criança a tomar consciência com os valores da arte, com os mais novos, 

usa a linha e a cor, quase intuitivamente. Com os adolescentes, introduz a técnica (conforme 

as suas necessidades) como meio para produzir uma ideia na forma visual. 

Foi convicção de D‟Amico que a educação de arte para crianças deve basear-se em 

fazer arte, em oposição ao ensino de técnicas de rotina. D‟Amico aceita a premissa de que a 

criança é um ser criador, mas é errado compará-lo a um artista (McGill, 1987). 

A psicologia, como ciência humanista, analisa o comportamento humano. Jean Piaget, 

(1896-1980), psicólogo, filósofo, professor na Universidade de Genebra, Suíça, teórico do 

conhecimento humano (Cobra, 2003), observa e analisa o comportamento da criança perante 

os objectos, determina a inteligência motora, por exemplo: observa que o bebé agarra o 

objecto, pela primeira vez, entre os quatro e os seis meses (Maury, 1991, p.79). Da interacção 

da criança com o objecto, esquema motor, é feita correspondência ao esquema operativo do 

pensamento lógico: ”a criança constrói o objecto, depois o real, construindo-se a si própria, 

enquanto sujeito” (Maury, 1991, p.81). Piaget determina quatro estágios no desenvolvimento 

da capacidade de raciocínio do individuo, que se determinam até ao inicio da adolescência 

(Cobra, 2003): 

O 1º estágio designa-se por sensório-motor, corresponde aos dois primeiros anos de 

vida e caracteriza-se por uma forma de inteligência empírica. A criança aprende pela 

experiência, somando conhecimentos; 

O 2º estágio designa-se por pré-operacional, corresponde ao período dos dois aos sete 

anos. Os objectos da percepção ganham a representação por palavras, que a criança maneja 

mentalmente, como havia experimentado com objectos concretos; 

O 3º estágio designa-se por operatório concreto, dos sete aos doze anos, em que 

ocorrem as primeiras operações lógicas, e a criança é capaz de classificar objectos conforme 

as suas semelhanças ou diferenças; 

O 4º estágio designa-se operatório formal, dos doze até idade adulta, em que o 

indivíduo realiza operações lógicas próprias do raciocínio. 

Os estágios têm carácter integrativo. As estruturas construídas num dado nível, são 

integradas no nível seguinte (Nitzke, et al., 1996). 
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No final da II Guerra Mundial, em 1945, é fundada a UNESCO, com o objectivo de 

contribuir para a paz e segurança no mundo, através da educação, a ciência, a cultura e as 

comunicações (Comissão Nacional da UNESCO, 2001). 

No pós-guerra, segundo Ana Mae Barbosa (1995, p.28), nas escolas de arte instaurou-

se, por um lado, um tecnicismo exagerado, influência da Bauhaus, e por outro, um fácil 

laissez-faire, uma nova corrente, que leva ao abstraccionismo e ao expressionismo: “Um erro 

estético-psicológico dominou o ensino durante os anos 50: a crença de que a arte se baseia 

apenas no sentimento” (Barbosa, 1995, p.29). Na Universidade de Yale, Josef Albers (1888-

1976), deu nova racionalidade ao ensino da arte nos E.U.A., próximo dos ideais da Bauhaus, 

onde estudou e leccionou. Albers salientava que a prática deve anteceder a teoria. 

Desenvolveu um programa com o objectivo de treinar a visão (treino de observação) e a 

formulação (treino da articulação). Albers “Conseguiu dar à gramática visual o valor de 

expressão” (Barbosa, 1995, p. 30). 

 
A simultaneidade do fazer e da reflexão sobre o fazer, que problematizou o 

sistema proposto por Albers, substituindo-o por uma abordagem dialéctica, é uma 

conquista actual e representa a mais lúcida corrente metodológica (…) (Barbosa, 

1995, p.32). 

 

Ainda no pós-guerra alguns movimentos influenciam três correntes de educação 

artística: a Expressionista; a Reconstrucionista e a Racionalista científica. 

A corrente Expressionista baseia-se em crenças do Idealismo Romântico do séc. XIX 

que colocou o artista na vanguarda da sociedade. Este movimento exprimia-se na revolta 

contra as regras académicas. Era a favor da expressão livre do artista. Foi dominante entre os 

anos 1945 a 1960 e foi representado pelas ideias de Victor Lowenfeld e Herbert Read (Efland, 

1990, p.261). Lowenfeld foi professor de Educação Artística na Pennsylvania State 

University. Descreve as características das produções artísticas das crianças, em cada idade, e 

define seis etapas para o desenvolvimento criativo: 

1ª Etapa – o rabisco, início da auto-expressão, dos dois aos quatro anos; 

2ª Etapa – pré-esquemática, primeiras tentativas de representação, dos quatro aos sete 

anos; 

3ª Etapa – esquemática, obtém o conceito da forma, dos sete aos nove anos; 

4ª Etapa – início do realismo, adapta o desenho à realidade, dos nove aos doze anos; 
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5ª Etapa – pseudo-naturalismo, a importância do produto final, dos doze aos treze 

anos; 

6ª Etapa – a decisão, procura de perfeccionismo em uma ou mais actividades, dos treze 

aos catorze anos (State University, 2010). 

Lowenfeld refere que se uma criança até aos sete anos se representa a abraçar um 

boneco com grandes mãos e braços, não significa que está enganada nas proporções, mas sim 

que gosta muito do boneco, representa o que sente (Rotili, 2009, p.12). Declara também que o 

adolescente, aos doze anos adquire consciência crítica, consegue desenvolver sentido crítico 

sobre si mesmo, elabora pensamentos complexos, mas não vive na realidade, não é objectivo. 

Não se satisfaz com os desenhos infantis que fazia até então, procura mais realismo nas suas 

representações, melhora as proporções, observa os movimentos e acções corporais, introduz 

luz e sombra. Consegue representar profundidade e perspectiva e melhora os matizes das 

cores (Rotili, 2009, p.18). O resultado é muito importante para o jovem nesta faixa etária. 

Durante este período, pode realizar pinturas “abstractas” sem nenhum significado e procurar 

reflexões inconscientes sobre a cor, forma e espaço, sem referências visuais. Está a descobrir 

a força das linhas em movimento. Lowenfeld sugere que, para que o adolescente não perca o 

interesse pela arte, é importante estabelecer diálogo, para esclarecer as suas descobertas e 

possa estar consciente delas. Não recomenda a interrupção do seu trabalho criativo, nem a 

interpretação das imagens, o seu desejo de realismo não pode ser a procura de perfeição, fazê-

lo sentir que o importante é o original e a expressão pessoal de cada um. Considera que o 

adolescente deve experimentar diversos materiais/técnicas, mais sofisticados, como por 

exemplo: a escultura, gravura, pintura a óleo e/ou acrílico (Rotili, 2009, p.19). 

Herbert Read (1893-1968), poeta, crítico de arte, assistente conservador no Victoria & 

Albert Museum, em Londres, Professor de Artes em Edimburgo e outras faculdades Inglesas 

(The Anarchist Encyclopedia, 2010). Entre as suas diversas obras destaca-se Education 

trough Art (1943). Read, nesta obra, refere que se trata de uma tese, que pretende defender, 

divulgar e tornar exequível a opinião de Platão sobre a função da arte na educação: “A arte 

deve ser a base da educação” (2007, p. 13). Segundo Read, a educação “livresca e palavrosa”, 

reprime o dom da natureza, que é a “representação mental”, esta concretiza-se através da 

“imagem visual”. As relações entre os objectos no espaço, e a sua forma, são necessárias e 

importantes em quase todos os ofícios. “Uma faculdade que é importante em todas as 

ocupações técnicas e artísticas (…) morre por falta de uso, em vez de ser cultivada” (Read, 
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2007, p.71). Acrescenta ainda que Platão propôs algo muito simples e fundamental: a 

harmonia, o ritmo, ou o movimento são determinados pelo sentimento estético, são qualidades 

que se encontram na pintura, tecelagem, bordados ou arquitectura, assim como em todos os 

utensílios em geral (2007, p.82). Para Read a arte deve desenvolver a individualidade e a 

consciência social, a educação da sensibilidade estética para desenvolver a inteligência e o 

raciocínio, por forma à expressão de sentimentos e pensamentos de forma comunicável. Uma 

criança pode atingir um “sentido objectivo do mundo através da sua actividade criativa” 

(Read, 2007, p.344). 

Relativamente ao papel do professor, Read refere que “deve agir como se não agisse” 

(…) “A liberdade na educação não é nada mais do que possuir-se a capacidade de se tornar 

unido” (2007, p.347). A criança é educada pelos elementos do mundo, o ar, a luz, a vida das 

plantas e dos animais, o educador deve ser um desses elementos. Read (2007, p.202) 

relativamente ao ensino no período da adolescência, refere que: 

 
A arte da criança declina depois dos onze anos porque é atacada de todas as 

direcções, não apenas expulsa do espírito pelas actividades lógicas a que chamamos 

aritmética e geometria, física e química, história e geografia, e mesmo a literatura 

como é ensinada. O preço que pagamos por essa distorção do espírito adolescente está 

a subir: uma civilização de objectos horrorosos e de seres humanos infelizes, de 

espíritos doentes e famílias infelizes, de sociedades divididas armadas com armas de 

destruição em massa. Nós alimentamos estes processos de dissolução com o nosso 

conhecimento e a nossa ciência, com as nossas invenções e descobertas, e o nosso 

sistema de educação tenta acompanhar o holocausto; mas as actividades criativas que 

podiam sarar o espírito e tornar belo o nosso ambiente, que unem o homem com a 

natureza e nação com a nação, demitimo-las por serem feias, irrelevantes e vazias. 

 

A corrente reconstrucionista baseia-se na crença de que a educação é uma força que 

pode transformar a sociedade. Durante os anos 60 e 70 esta corrente emergiu como um 

movimento de arte na educação, que via a arte como uma ferramenta para animar o clima da 

escola pela sua vitalidade (Efland, 1990, p.261). George Counts (1889-1974), educador, 

sociólogo, e político, desafiou os professores e os formadores de professores a utilizar a 

escola como meio para criticar e transformar a ordem social. É conhecido pelo seu Manifesto 

(1932), “Atreve-se a escola a construir uma nova ordem social?” Counts, realiza diversos 

trabalhos académicos no sentido do estudo social da educação e destacou o ensino como um 

empreendimento moral e político. Crítico das normas económicas e sociais do egoísmo, do 

individualismo e falta de atenção ao sofrimento humano, pretendia que os professores e 
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alunos tivessem entre os seus objectivos a construção de uma melhor ordem social (State 

University, 2010). 

Procurando conciliar a psicologia e a arte, Rudolf Arnheim baseia-se na ideia de que a 

arte é assunto para a psicologia, como qualquer estudo do funcionamento da mente, mas não 

se deve limitar a estudos laboratoriais e a generalizar factos e conceitos (Arnheim, 1997, 

p.13). Rudolf Arnheim (1904-2007), teórico da percepção visual, professor de psicologia de 

arte na Universidade de Harvard, da sua obra literária destaca-se (1954) Art and Visual 

Perception (Bernestein, 2007). Influenciado pela Teoria de Gestalt, elege a intuição e a 

percepção como forma de conhecimento. Propõe que existem outras formas de apreensão do 

mundo para além da linguagem, existem sentimentos e emoções que não se traduzem em 

palavras, mas sim nas obras de arte.  

 

A verdadeira educação visual pressupõe que o mundo pode mostrar ao olhar 

uma ordem intrínseca, e que ver consiste em compreender essa ordem (…) a arte torna 

o mundo visível (Arnheim, 1997, p.150). 
 

Arnheim faz referência a experiencias sobre a “arte” das crianças, reflexões sobre a 

natureza das imagens, sobre a inspiração e contemplação; Faz estudos de percepção aplicada a 

efeitos da forma, da cor, movimento e expressão. Dando-lhe um forte pendor cognitivo, 

analisou as funções da mente através da percepção, tentando quebrar a tradição norte-

americana de educação em meados do séc. XX e atribui ao campo perceptivo uma 

importância até então depreciada (1997, p.13). Arnheim refere que onde existem seres 

humanos, existe arte, e onde há arte existem professores de arte, e estes, desde a pré-história 

ensinam arte. A diferença não está na forma de ensino mas, na forma como se pensa o que é o 

artista. 

Os professores do ensino da arte (…) acreditam que a arte não é privilégio de 

uma minoria mas uma actividade natural de todo o ser humano (…) a arte é um 

instrumento indispensável para fazer face às tarefas que a vida nos impõe (Arnheim, 

1997, p.333). 

 

O Racionalismo Científico baseia-se em ideologias que se justificam na ciência, tais 

como o Darwinismo Social do final do séc. XIX. Esta corrente tomou a forma de movimento 

que usa as disciplinas como definidas pela ciência, como base para a reforma do currículo. O 

movimento orientado para a disciplina teve um impacto conservador ao limitar os estilos da 

reforma educativa, no entanto, na sua ênfase em aprender pela descoberta e na ideia de que os 
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alunos podem ser os seus próprios agentes na produção de sabedoria, o movimento foi liberal 

nas suas aspirações educativas. O paralelo entre a ciência e a arte pode ser encontrado nas 

obras de Jerome Bruner, psicólogo fundador do Centro de Estudos Cognitivos da 

Universidade de Harvard. Bruner refere que a educação não é uma ilha, mas parte do 

continente que é a cultura (Cabrera, 2004). As teorias sócio-construtivistas, defendem que a 

aprendizagem e o desenvolvimento são produtos da interacção social. Bruner baseou os seus 

estudos na cognição, apresentou como princípios básicos da sua teoria que o ensino é um 

processo activo do sujeito, que a estrutura cognitiva do sujeito é fundamental para a 

aprendizagem e que o conhecimento aprendido fornece significado e organização à 

experiencia do sujeito. Para Bruner, o pensamento da criança evolui com a linguagem e dela 

depende. O conhecimento do mundo fundamenta-se num modelo representativo da realidade 

conforme três técnicas: Acção; Imagem e Símbolo (Godinho et al., 2002). 

A teoria sócio-construtivista, denominada por Efland (1990, p.261), como o 

movimento da responsabilidade, também foi baseada, numa aplicação de tecnologias 

derivadas de processos científicos e na preocupação com a observação objectiva, medida e 

quantificada. Estas características não eram ensinadas, eram técnicas usadas para avaliar os 

alunos, e a quantidade de conhecimentos que tinham adquirido durante a instrução. Esta 

mudança de objectivos pré estabelecidos mudou a visão do conhecimento. O conhecimento 

tornou-se algo já conhecido pelo professor, em vez de algo que pode ser o resultado da 

actividade intelectual do próprio estudante. A educação, nesse sentido, é uma forma de 

controlo social, é conservadora desde que na liberdade intelectual do aluno este atinja 

resultados socialmente valorizados (Efland, 1990, p.261). Isto deu aos educadores de arte a 

esperança de que o ensino da mesma pudesse beneficiar com esta nova visão da educação, se 

fosse seguido o caminho dos educadores da ciência. Fica a questão se esse foi o caminho 

apropriado para a educação da arte (Efland, 1990, p.261).   

O Project Zero é um grupo de pesquisa educacional na Faculdade de Educação da 

Universidade de Harvard. Tem como missão, compreender e melhorar a aprendizagem, o 

pensamento e a criatividade nas artes, bem como disciplinas humanísticas e científicas, a nível 

individual e institucional (Harvard University, 2010). Howard Gardner, em 1967, inicia, com 

outros investigadores, aquele que se viria a considerar a maior influência da sua trajectória 

intelectual – o Projecto Zero (Winner, 2010). Gardner é, actualmente, professor de cognição e 

educação na Escola Graduada de Educação de Harvard. 
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Howard Gardner propôs a teoria das Inteligências Múltiplas em 1983, desafiando a 

visão convencionada de inteligência, denominada por uma capacidade unitária de raciocínio 

lógico e abstracto, subjacente a toda a actividade intelectual. As Inteligências Múltiplas 

resultariam do processo de classificação de um conjunto de capacidades humanas, 

relativamente autónomas e adversas à acepção de uma inteligência geral. Gardner contestava 

esta concepção generalizada, afirmando que o intelecto humano possui, acima de tudo, 

variadas capacidades, e em vez de apresentar testes psicométricos para fundamentar a sua 

tese, procurou explicar a inteligência de acordo com uma capacidade dotada de variáveis 

culturais (Winner, 2010). Ao analisar os sistemas utilizados na matemática, na arquitectura, 

na linguagem escrita, nas artes visuais e na dança, Gardner defende sete formas de processar 

conhecimento, sete inteligências (capacidades), nomeadamente: a linguagem, a lógica, a 

matemática, a música, a espacial, a corporal-cinestésica, a intrapessoal e interpessoal. No 

entanto, cada um de nós, influenciado pela genética e pelo ambiente, apresenta um perfil 

individual (Gardner, 1996). Mais exaustivamente estudada, a inteligência linguística comporta 

a capacidade da fala, de rápido desenvolvimento nos poetas, sintonizados com os sons e os 

significados da linguagem escrita. A inteligência lógico-matemática envolve relações 

abstractas, como por exemplo, numeração, centrando-se em engenheiros e cientistas. A 

inteligência musical, relativamente distinta, manifesta-se a um alto nível em compositores e 

instrumentistas. A inteligência espacial refere-se à capacidade de incorporar informações 

visuais e espaciais, patente nos artistas. A inteligência corporal-cinestésica implica o uso do 

corpo ou de partes do corpo, como no caso particular dos atletas e dos dançarinos. A 

inteligência intrapessoal depende dos processos que permitem às pessoas de diferenciarem os 

próprios sentimentos, face a um profundo auto-conhecimento. A inteligência interpessoal 

emprega capacidades para reconhecer e compreender os sentimentos dos outros, amplamente 

utilizada por psicólogos e professores dedicados. Por sua vez, cada tipo de conhecimento, 

incorporando os seus símbolos, remete-nos para experiência artística, única e intransmissível. 

A teoria das Inteligências Múltiplas defende que o sistema educacional deve 

contemplar as artes e os processos cognitivos desencadeados por cada uma das inteligências 

(Gardner, 1996). Esta teoria teve duas grandes implicações: 

Primeiro, comprova que, cada um de nós, influenciado pela genética e pelo ambiente 

cultural, apresenta um perfil individual e sente-se motivado para ser diferente dos outros; 
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Segundo, contempla todos os seres humanos (todos possuem estas inteligências) e 

reclama que não existem dois seres humanos com o mesmo perfil nestas inteligências, isto 

porque os indivíduos têm experiências de vida diversificadas e sentem-se motivados para se 

diferenciarem uns dos outros (Winner, 2010). 

Desde 1968 que os professores de arte apresentam preocupações relativamente às 

funções da arte na educação e aos seus métodos de ensino e avaliação. Elliot W. Eisner, 

professor de educação artística na Faculdade de Stanford, Presidente da Associação Nacional 

de Educação Artística, da Sociedade Internacional de Educação pela Arte, Associação 

Americana de Pesquisa e da Sociedade John Dewey (Smith, 2005), Eisner, refere: 

“Constatou-se que as escolas precisavam de um sólido programa de estudos” (1999, p. 80). 

Elliot Eisner (1985, p. 255) publica no American Educational Research journal, os seus 

estudos experimentais, a formulação de objectivos educacionais e currículos. Eisner questiona 

o facto de que o único método de ensino seja a partir da manipulação de materiais artísticos, e 

que a função do professor seja a de, somente, fornecer esses materiais sem apresentar 

conteúdos. 

Assim, em 1982, é sistematizada uma proposta Inglesa e Norte Americana, 

posteriormente vinculada ao Getty Center For Education in Arts (Editora Moderna, 2002), 

que define as características de um programa disciplinado, baseado na Educação Artística. 

Tem como objectivo, um corpo organizado de conhecimentos, que exige o mesmo tipo de 

rigor intelectual esperado nas ciências exactas e humanísticas. Com a finalidade de elevar o 

nível de ensino elaborou-se a proposta denominada Discipline - Based Art Education 

(D.B.A.E.). Os conteúdos (Eisner, 1999, p. 85) para a instrução são baseados no 

desenvolvimento das seguintes disciplinas: 

- Estética, concepções sobre a natureza da arte; 

- Critica de arte, bases para avaliação e critica da arte; 

- História de arte, contextos em que a arte foi criada; 

- Produção artística, processos e técnicas para criar arte. 

Os currículos devem ser sequencialmente organizados e articulados consoante o nível 

de aprendizagem. A eficácia do programa é confirmada por critérios de avaliação e 

procedimentos adequados (Journal of Aesthetic Education, 1987).  

 

Para a concretização do projecto D.B.A.E. foram necessários apoios 

financeiros, quer para a concretização, quer para a divulgação. A Fundação 
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Paul Getty para o Ensino da Arte, teve a inteligência e a coragem de lidar com 

o assunto de forma sensível (…) de forma efectiva (Eisner, 1999, p.81). 

 

O Getty Center, abre ao público em Dezembro de 1997. É uma Instituição 

Internacional, Cultural e Filantrópica, que incide sobre as artes visuais em todas as suas 

dimensões, serve o público em geral, os profissionais de Los Angeles e de todo o mundo. 

Através do trabalho de quatro programas do Getty Center - O Museu – Instituto de Pesquisa – 

Instituto de Conservação – Fundação (Formagio, 2010), e com a convicção de que a 

consciência cultural, a criatividade e o prazer estético são vitais para a sociedade, pretende 

desenvolver e apresentar novos conhecimentos, aprofundar a compreensão e a preservação do 

património artístico, local e mundial (Getty Trust, 2010). 

Com base no projecto D.B.A.E., Ana Mae Barbosa (2005,p.34), no Brasil, elabora 

uma proposta que consiste no ensino da História de Arte, na Apreciação da Arte e na 

Produção Artística, “Metodologia Triangular”. Ana Mae Barbosa refere que o fazer arte é 

insubstituível para a aprendizagem e para o desenvolvimento do pensamento. Acrescenta que 

o “pensamento nas artes plásticas capta e processa a informação através das imagens (…) ” a 

produção de arte permite à criança pensar sobre a criação de imagens visuais. No entanto só a 

produção não é suficiente para a leitura e o conhecimento das imagens das obras de arte e do 

quotidiano. Defende que (2005, p.35) um currículo composto pelo “fazer artístico”, pela 

história da arte e a análise da obra de arte, permite à criança desenvolver as suas capacidades 

expressivas e cognitivas e contribuir, no futuro, para a cultura. Ana Mae refere ainda que a 

metodologia triangular estabelece o equilíbrio entre a teoria expressionista e a teoria 

cognitivista: 

 

Teremos assim equilíbrio entre as duas teorias dominantes: a que centra 

na criança os conteúdos e a que considera as disciplinas autónomas com uma 

integridade específica para a cultura (Barbosa, 2005, p.35) 

 
 A proposta anglo-saxónica de estudos do DBAE vai influenciar no inicio do séc. XXI, 

as orientações para o ensino artístico em Portugal. No documento das competências essenciais 

(DEB, 2001, p. 157), as competências específicas a adquirir pelo aluno no final do 3º ciclo de 

estudos do Ensino Básico são estruturadas em: 

 - Fruição-contemplação; 

 - Produção.criação; 

 - Reflexão-interpretação. 
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A escola tem vivido de palavras e fantasias, 
 da imaginação dos que se arvoram 

 em seus amigos e mentores, 

 ou da esperteza e velhacaria dos que a exploram 

 no sentido dos seus interesses próprios ou de classe. 

- Álvaro V. Lemos  

 

 

 

2.2 - Do ensino da arte e dos ofícios em Portugal 

 

Tal como no mundo ocidental, as artes e ofícios, em Portugal, no período referente à 

idade média, eram ensinadas em Guildas, corporações de ofício, associações de artesãos do 

mesmo ramo, que visavam garantir os interesses da classe e a regulamentação profissional, 

nomeadamente na certificação dos produtos e na classificação dos profissionais em classes 

hierárquicas: o mestre, o jornaleiro e o aprendiz (Núcleo de Estágio de História, 2006/07). 

Até meados do século XVIII, a educação esteve nas mãos dos Jesuítas que formaram a 

única rede escolar estável no país. O ensino era gratuito e aberto a todas as classes sociais 

(Gonçalves, s/d). Segundo Foucault (2004, p.125), nos colégios Jesuítas as classes podiam ter 

até duzentos ou trezentos alunos que eram divididos em grupos de dez: 

  

Cada um desses grupos, com um decurião, era colocado num campo, o 

romano ou o cartaginês, a cada decúria correspondia uma decúria adversa. A 

forma geral era a da guerra e da rivalidade, o trabalho, o aprendizado, a 

classificação eram feitos sob a forma justa, pela defrontação dos dois 

exércitos… (Foucault, 2004, p. 125). 
 

Diogo Inácio de Pina Manique criou em 1780 a Casa Pia do Castelo, hoje Casa Pia de 

Lisboa, influenciado pela obra de Pestalozzi, “acolhia a mocidade indigente”, e desenvolvia o 

projecto para lhes proporcionar formação integral: 

 

 A todos ensinava a arte de saber estar, (…) sentirem-se úteis (…) 

proporcionando-lhes a manufacturação da tecelagem, da fiação, e muitos 

outros ofícios necessários à sociedade de então (Navarro e Lima, 2000. p.17). 

 

 Pina Manique, procurava a valorização industrial destes produtos e procurava 

responder às necessidades da sociedade de então, dando a elaborar aos seus discípulos 
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produtos que podiam se comercializados. A produção da academia não chegava para 

satisfazer o consumo, por conseguinte, elaborou um programa que consistia na recolha de 

órfãos das Beiras, que eram levados para a instituição. Uma vez lá, a instituição 

proporcionava-lhes o ensino da produção têxtil, casava-os e, com um dote para a noiva, 

devolvia-os à sua região de origem com um diploma de mestre, casa, tear e matéria-prima 

para poderem trabalhar. O resultado do seu trabalho era depois recolhido e comercializado 

pelo estabelecimento. Para aperfeiçoar a indústria de sedas, vieram máquinas de Inglaterra e 

de Itália, importou amoreiras e mandou proibir a importação de meias de seda, para difundir 

os produtos realizados na Casa Pia. Também existiam oficinas de latoaria, carpintaria, 

marcenaria e serralharia onde se faziam candeeiros para a iluminação de Lisboa (História da 

Casa Pia, S/n, S/d, p.12). 

Em 1781, aos alunos da Casa Pia era ministrada a disciplina de desenho. Nesse mesmo 

ano os melhores alunos frequentaram a Aula Régia de Desenho de Figura e Arquitectura, 

recentemente inaugurada por alvará de D. Maria I (Navarro e Lima, 2000. p.20). 

Em 1779, Cirilo Wolkmar Machado fundou a Academia do Nu, que viria a encerrar 

em 1781, e onde estudaram alguns dos melhores alunos da Casa Pia (Navarro e Lima, 2000. 

p.22). 

Em 1785, por iniciativa de Pina Manique é fundada, em Roma, a Academia de Belas 

Artes da Casa Pia, que funcionou durante doze anos, de lá saíram nomes como Viera 

Portuense, que quando regressa a Portugal, é nomeado professor na Academia de Marinha e 

Comércio do Porto. Aquando da sua morte é Domingos Sequeira que o substitui (Navarro e 

Lima, 2000. p.20). 

Fazendo renascer o espírito da extinta Academia do Nu, em 1787 é inaugurada a Régia 

Academia Olissiponense de Pintura, Escultura e Arquitectura. O Escultor Machado de Castro 

na inauguração, salientou: “as utilidades do desenho quando é orientado pelo bom gosto” 

(Navarro e Lima, 2000. p.21), Ana Sousa (2007, p.35) cita Machado de Castro para dar 

continuidade ao discurso proferido na referida inauguração, 

 
(…) permitta-se-me  huma  paridade,  que  verse  em  geral  neste discurso, 

comparando o Desenho a huma frondosa arvore, cujos vigorosos ramos, viçosas 

folhas, e falutiferos fructos, se espalhaõ em beneficio de todas as Sciencias, e Artes. 

 

A Casa Pia atravessa alguns revezes, mas em 1833 é acolhida pelo governo liberal e 

transferida para o Mosteiro dos Jerónimos, depois da expulsão das ordens religiosas. 
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Procedeu-se, então, à reorganização do ensino mútuo e das oficinas. Mantiveram-se as 

oficinas de Litografia no Desterro, e as de Canteiro na Ajuda. O ensino caminhava a par com 

o desenvolvimento profissional. Em 1845, o novo governo, servindo-se da reputação do 

ensino aí praticado, constrói uma escola normal para professores primários (a primeira do 

País). 

Quando Eugénio de Almeida é nomeado Provedor da Casa Pia, em 1859, são 

reformulados os currículos, e manda fechar o ensino Profissional das Artes e Ofícios, uma vez 

que as oficinas não atingiam os seus objectivos: a comercialização dos seus produtos (Navarro 

e Lima, 2000. P.89). Ainda no âmbito desta reforma, é criada, em 1866, a aula de Desenho 

dividida em Desenho Elementar e Desenho Industrial, para a qual foi mandado vir de França 

um professor, Alphose Picard. A finalidade da disciplina era a reprodução de modelos 

destinados à indústria. Os alunos que revelassem talento acima da média podiam continuar os 

seus estudos secundários e superiores, auferindo uma pensão e viver em casas de família, 

dado que na Casa Pia só estudavam até aos 14 anos. Até aos dias de hoje a Casa Pia de Lisboa 

continua a desenvolver o seu trabalho de Acção Social, sofrendo várias alterações aos seus 

currículos mas mantendo paralelismo com os programas de ensino praticado no país (Navarro 

e Lima, 2000. p.95). 

Em 1836, por portaria de 30 de Dezembro, a Academia Real das Belas-Artes foi 

instalada no Convento de S. Francisco (Calado, 2000, p.41 e 42). 

 
A pouco e pouco foram sendo construídos os primeiros “ateliers” de pintura 

histórica e de paisagem, de escultura, aulas de estátua, de modelo vivo, de desenho e 

de gravura.  

 

No final do séc. XIX, em Portugal, cerca de dois terços da população era analfabeta 

(Nóvoa, 2005, p.69), apesar do esforço na expansão da rede escolar e na formação de 

professores. Segundo Nóvoa, as causas desta situação podem ser a burocratização e 

centralização do ensino. Ainda assim o Estado substitui progressivamente as famílias e a 

Igreja na formação dos jovens, “o novo aluno, autónomo e responsável, é também o novo 

cidadão”. 

Segundo Betâmio de Almeida (1974, p. 37), a Revolução Industrial é a grande 

responsável pelo desenvolvimento do ensino do desenho. Com a Revolução Industrial, o 

modo de vida, das sociedades sofreu grandes alterações, assim como o fabrico e 

comercialização de objectos. As grandes Exposições Mundiais iniciadas em 1851, em 
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Londres, alteraram as mentalidades e alertaram para a necessidade de aperfeiçoar os meios de 

produção e a necessidade da representação dos objectos.  

Na perspectiva da necessidade da disciplina de desenho para o progresso da indústria e 

do país, na reforma de Fontes Pereira de Melo, em 1860, é implementada uma disciplina 

ligada à forma integral das artes, Desenho Linear, com a reforma do ensino de Rodrigues 

Sampaio, em 1872, a disciplina adquire o nome de Caligrafia e Desenho, no entanto não 

chegou a ser implementada (Marques, 2000, p. 97). É em 1880, com a reforma de José 

Luciano de Castro, que é introduzido o ensino do Desenho, no Curso Geral.  

Em 1906, Eduardo José Coelho reformula o ensino; Cria o Ensino Oficial Feminino, e 

as disciplinas de Trabalhos Manuais, de Desenho e Caligrafia. Já no período da primeira 

República, Sidónio Pais e Alfredo Magalhães procedem a nova reforma, e implementam o 

ensino dos trabalhos manuais, que pretendiam estar ligada às restantes disciplinas. Os 

trabalhos manuais filiaram-se no modelo de escolas suecas, que procuravam uma vertente 

mais humanizada do trabalho manual, porque se opunham ao automatismo industrial. De 

facto “a introdução dos trabalhos manuais nos currículos visava a correcção de 

comportamentos individuais e sociais de natureza biológica e étnica” (Marques, 2000, p. 98). 

Esta reforma já percepcionava a importância do ensino artístico para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, cultivava as faculdades da observação visual, o senso das proporções, a 

memória prática e a indispensável destreza manual de forma a estimular o sentido do belo. 

Segundo Lígia Penim Marques (2000, p.80), os manuais de desenho seguiram a 

racionalidade do ensino apresentada nos programas, sendo que os objectivos eram 

desenvolver a faculdade de análise e síntese, na aplicação da construção geométrica em forma 

de composição decorativa. As estampas sugeriam a cópia, atribuída ao desenho decorativo, 

“que recebia o confuso nome de desenho à vista” (Marques, 2000, p. 80). 

Em 1915 e 1920, Álvaro V. Lemos (1929, p.9), publicou dois livros sobre trabalhos 

em papel, com o título Trabalhos Manuais Educativos, em 1929 edita novo livro, Trabalho 

Manual Escolar, e esclarece, no plano da obra, que este também este livro é dedicado ao 

trabalho em papel porque os programas de ensino de Trabalhos Manuais não sugerem modos 

de fazer nos diversos materiais: madeira, metais, ou outros, “como se usam em alguns países”. 

Refere ainda que este livro é um auxiliar para os professores e que o trabalho manual na 

Escola Inicial Popular é importante por duas razões:  
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A mais ampla janela que o ensino hoje pode abrir sobre a vida e como uma 

iniciação geral do trabalho construtivo e real, de que uma sociedade bem organizada 

não pode prescindir (Lemos, 1929, p.11).  

 

Salienta a importância dos Trabalhos Manuais como uma iniciação para os trabalhos 

industriais e da vida prática, “Os trabalhos Manuais não tem limites nem fronteiras na vida 

prática, do mesmo modo não o podem ter na escola” (Lemos, 1929, p.14). 

Em 1922 no Congresso dos Professores, organizado pelo jornal O Professor Primário, 

discutia-se a coeducação. O objectivo era discutir a pertinência da educação feminina e da 

integração das meninas em salas de aula com os rapazes. Helena Costa Araújo (S/d. 

p.33,35,36) cita Álvaro V. Lemos quando este salienta a importância dos lavores femininos 

nas escolas primárias, com a seguinte afirmação:  

 
Amanhã serão todas mulheres intelectuais (…) fazendo uma terrível 

concorrência aos homens (…) Não sabem coser, nem cozinhar (…) não se sabe 

promover a alegria, nem o conforto modesto em casa (…) 

 

Em 1919 foi fundada a Escola de Arte Aplicada de Lisboa, dirigida por Roque 

Gameiro, que se destinava aos alunos que pretendiam dedicar-se a qualquer arte industrial. 

Ministrava desenho especializado e práticas oficinais. A escola foi encerrada em 1930, para 

reabrir em 1934, denominada Escola Industrial António Arroio, em resultado da fusão com a 

escola de cerâmica António Augusto Gonçalves, fundada em 1924. A Direcção estava a cargo 

de Falcão Trigoso, e a formação contemplava as áreas profissionais de: cerâmica, cantaria, 

cinzelagem, talha, desenho litográfico, lavores femininos e habilitação às Escolas de Belas 

Artes. Com a reforma do ensino técnico, em 1948 passou a chamar-se escola de Artes 

Decorativas António Arroio, dirigida por Rogério de Andrade. (Escola António Arroio, 

2010). 

Até meados do século XX, o ensino da arte e dos ofícios, em Portugal, visava 

principalmente o trabalho para a indústria, o ensino do desenho consistia na cópia de estampas 

e da geometria, também o ensino dos trabalhos manuais seguia um sistema técnico e 

mecanizado: Os trabalhos eram realizados seguindo o que o professor fazia, sem margem de 

inovação (Sousa, 2007, p.44). Elisabete Oliveira refere que até 1947 o desenvolvimento 

curricular, para os diferentes graus de ensino, apresenta ênfase na pró-imaginação, sendo que 

as capacidades a desenvolver eram as de observar e reproduzir, a execução rigorosa de 
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modelos geométricos e objectos de uso comum (2004, p.71) e refere ainda que o professor 

apenas promove exercícios, isto é “memorizações e adestramentos técnicos” (2004, p.84). 

É ainda de salientar, neste período, o trabalho diferenciado de Fernando Palyart Pinto 

Ferreira, que com conhecimentos no âmbito da Psicologia experimental e tendo como 

referencia Dewey e Claparède, divulgou o Movimento da Escola Nova em Portugal. Palyart 

considerava necessário transformá-la numa ciência experimental, e defendia o método 

intuitivo para que o conhecimento pudesse ser construído pelo próprio sujeito da 

aprendizagem, utilizando métodos mais pragmáticos como os enunciados por Dewey, 

utilizando a natureza, que pode ser mais atractiva à imaginação, e estabelecer com o aluno 

uma relação mais íntima (Sousa, 2007, p. 46). Relativamente ao ensino dos Trabalhos 

Manuais, Palyart define-os como “um dos mais poderosos factores de educação integral”, 

defende que, para que sejam considerados com a Matemática ou as Ciências, como um meio 

de cultura geral, estes são um meio de prática da atenção, da percepção exacta e do raciocínio. 

Concorrendo para o desenvolvimento harmonioso de todas as faculdades, devem exigir 

reflexão e não serem considerados como, unicamente, para usar as mãos, não devem ser 

apenas técnicos mas: 

 

Incorporar aspectos artísticos, articulando a razão e emoção, e contribuindo 

para o desenvolvimento do sentimento estético, através do prazer experimentado na 

obra produzida (Sousa, 2007, p. 48).   

 

Segundo Elisabete Oliveira (2004, p.82), em 1942 as professoras aprendem dobragens 

de formas estereotipadas e receituário de exactidão do traço, “coração-lacinho-flor” quando o 

Estado Novo aprova o regulamento das Escolas do Magistério Primário. Com as reformas de 

1947/48 (D.L. 17-9-1947 e 22-10-1948), os programas portugueses acentuam que as 

capacidades a desenvolver são a expressão livre, a observação e a apreciação. Notam-se 

influências das concepções de Herbert Read, quando este procura demonstrar “que toda a 

pessoa é um tipo próprio de artista (…) o desenvolvimento da vida comum deverá ser, o 

trabalho não se distinguir do jogo” (Oliveira, 2004, p.86). A Educação Nova, centrava-se nas 

potencialidades que a educação pela arte tinha para o desenvolvimento do indivíduo, matriz 

de conceitos da Psicopedagogia: a ideia de que todas as crianças possuem capacidades 

criativas e de que a escola só cumpria a sua função social, fundamentos para a integração do 

desenho livre no 1º ciclo dos liceus (Marques, 2000, p.88).  



 

Para o adolescente é importante o «saber fazer» na fruição/produção da arte? 

 
 

33 

FBAUL - Mestrado em Educação Artística - 2010 

Para o movimento da Escola Nova os trabalhos manuais visavam a integração da vida 

mental com a vida prática e permitiam a coordenação entre todos os saberes escolares. É com 

esta argumentação que são integrados nos liceus portugueses (Marques, 2000, p.99). No 

período do Estado Novo era notório o contraste entre a teoria do valor transversal e da 

potencialidade inovadora dos trabalhos manuais, com o peso na distribuição da carga horária 

da disciplina. Na reforma de 1947/48, a estruturação implícita às disciplinas de Ciências e 

Matemática não se concretizou. Fazia enfoque na construção de hábitos de rigor, limpeza e 

ordem, ainda que adequada às características psicológicas, e às necessidades criativas de cada 

criança (Marques, 2000, p.103). Em 1945, Maria Helena Borges de Miranda e João Plácido 

dos Santos, professores no Liceu Normal D. João III, declararam em conferência: 

 
 Que era ao desenho e aos trabalhos manuais que, nos liceus competia o ensino 

estético (…) só a prática experimental de descoberta das formas materializada pelo 

desenho e, quiçá, pelos trabalhos manuais, atribuiria sentido à componente cultural e 

teórica da história de arte (…) para poder apreciar esteticamente um esboceto 

qualquer é preciso ter desenhado, é preciso ter sentido quando se desenhou (Marques, 

2000, P. 81). 

 

A importância que as disciplinas de desenho e trabalhos manuais, apresentam para a 

interdisciplinaridade, entre si, e/ou entre as restantes disciplinas do currículo escolar é 

evidenciada por Calvet de Magalhães no seu livro Organização de desenho do Ciclo 

Preparatório, de 1954. Elisabete Oliveira (2004, p.87), cita Calvet de Magalhães: 

 
(…) a ligação do desenho e dos trabalhos manuais, como de resto entre todas 

as disciplinas do ciclo Preparatório, deve fornecer aos alunos (…) um processo de 

pensar e de se expressar e a aquisição de um grupo de conhecimentos (…) 

 

Manuel Maria Calvet de Magalhães, formado pela Escola Superior de Belas-Artes, 

professor na Escola Preparatória Francisco de Arruda, desenvolve um trabalho constante 

como organizador do sistema educacional português. (Fróis, 2005, p.189) Em 1962 publicou 

no 2º número da Revista Portuguesa de Pedagogia, a história do ensino do desenho, onde 

refere a sua preferência pelo método expressionista, acentuando a necessidade de articular os 

vários ciclos da aprendizagem. Em Síntese das etapas na educação pela Arte (1966), salienta 

a importância dos dois tipos de desenho: o subjectivo e o objectivo, preferindo o primeiro, da 

imaginação e expressividade do indivíduo. Realça no entanto, o compromisso com o segundo, 

a observação e cópia de modelos, o «justo meio» (Fróis, 2005, p.189 e 190).  
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O Desenho livre é reconhecido no programa oficial (Oliveira, 2004, p.90), quando 

Alfredo Betâmio de Almeida, publica em 1948 o Compêndio de Desenho para o 1º ciclo dos 

Liceus, que permanecerá até aos anos 70 como manual único da disciplina. Betâmio de 

Almeida é artista plástico, professor de Desenho no Liceu Pedro Nunes e interessa-se por 

fundamentar a didáctica do desenho, publica, entre outros títulos: Ensaios para uma 

Didáctica do Desenho; Elementos para o estudo dos desenhos das crianças de 10-12 anos de 

idade e Metodologia do 9º grupo - Os novos programas de desenho e A Educação Estético – 

Visual no Ensino Escola. Colabora em iniciativas oficiais de inovação pedagógica e faz parte 

da equipa responsável pelo lançamento (1973) do Ensino Unificado (Almeida, 1974). No seu 

Compêndio de Desenho, faz recomendações para que os alunos representem o que mais 

recordam, ou o que o mais os impressionou, com lápis ou com tinta, procurando ser agradável 

à vista, mas sem preocupações de copiar fielmente o representado (Oliveira, 2004, p.91). Em 

A Educação Estético – Visual no Ensino Escolar, Betâmio de Almeida reúne ensaios que 

procuram esclarecer o que é a Educação Estética nas escolas, e sistematizar princípios 

organizadores da gramática visual, linguagem que considera importante na luta contra a 

poluição visual (Almeida, 1974, p. 8). Salienta que os alunos até aos dez anos registam as 

suas experiências sensoriais codificadas (fase de vivificação); que aos doze anos é a fase de 

transição; a fase da análise ou de orientação é característica de um esteticismo próprio dos 

adolescentes de treze ou mais anos. Almeida requer da escola uma acção orientadora, convicta 

e viva, uma orientação da consciência e sensibilidade estética, para despertar e valorizar o 

meio circundante (Almeida, 1974, p. 9).   

 

Queremos dizer que a educação estética é eminentemente projectiva; o seu 

valor não está na obra feita na escola mas, sim, na receptividade que o processo de 

trabalho abre para o fenómeno artístico através da vida (Almeida, 1974, p. 10).  

 

Betâmio de Almeida refere ainda, que a Educação Estética é distinta da Educação 

Artística, porque a primeira trata da consciência em função da beleza, “é uma educação que se 

projecta e realiza na vida espiritual do ser, é ainda como catalisador na vida intelectual”. A 

Educação Artística também trata do belo, “mas processa-se através da capacidade de dominar 

a matéria” (Almeida, 1974, p. 19).  

A atenção sobre a Educação Estética e Artística em Portugal, é progressiva, mas 

segundo Fróis (2005. p. 185), existem algumas”lacunas na investigação que orienta as práticas 

formativas (…) dos docentes e conservadores de museus”. Ainda assim, são de salientar as 
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iniciativas que episodicamente marcaram a diferença. Depois da segunda metade do séc. XX, 

os Museus iniciam o percurso da formação em arte, apelando às escolas para que estas se 

desloquem ao museu e permitam aos alunos a observação das obras em exposição. Em 1953, 

Calouste Sarkis Gulbenkian, lega ao povo português uma Fundação, das bases essenciais da 

sua criação, previstas em testamento, destaca-se o ponto 10 – B, “Os seus fins de caridade, 

artísticos, educativos e científicos” (Fundação Calouste Gulbenkian, 2010).  

Na Educação Artística em contexto de museu de arte, salienta-se a iniciativa pioneira 

de João Couto Santos, no Museu Nacional de Arte Antiga, nos anos sessenta (Fróis, 2005, p. 

185) de convidar as escolas a visitar o Museu Nacional de Arte Antiga como lugar de 

descoberta e encontro. Segundo Elisabete Oliveira (2004, p.103), o primeiro documento de 

que há referência, à cerca desta iniciativa, foi uma circular elaborada por João Santos. É 

somente no ano de 1972 que a Fundação Calouste Gulbenkian, para maximizar o Museu 

como Recurso Educacional, organiza Congresso sobre Educação através do Museu.  

Em 1986, o Estado adquiriu a Quinta de Serralves, tendo a Casa e o Parque de 

Serralves sido abertos ao público a 29 de Maio de 1987, como Museu Nacional de Arte. 

A criação da Fundação de Serralves, através do Decreto-Lei 240-A/89, assinalou o 

início de uma parceria inovadora entre o Estado e a sociedade (Serralves, 2010). O serviço 

Educativo da Fundação de Serralves, promove projectos com as escolas, e formação para 

professores, procurando uma relação mais próxima, entre estes intervenientes. Organiza 

visitas orientadas, nas oficinas temáticas, privilegia a arte e o ambiente. Estas iniciativas 

destinam-se a crianças desde o pré – escolar a alunos do ensino secundário e também grupos 

com necessidades especiais. 

No contexto da Educação Artística, e na procura de melhorar a formação de 

professores, nos anos setenta (71/72), organizou-se um curso de Educadores pela Arte no 

Conservatório de Lisboa, que visava a integração de várias modalidades artísticas (Fróis, 

2005, p. 185). As referências do curso baseavam-se nas teorias de Herbert Read. 

Em 1988, constitui-se a APECV (Associação de Professores de Expressão e 

Comunicação Visual), em 1990, representa Portugal junto da InSEA (International Society for 

Education Through Art), a associação divulga a teoria e prática em contextos educativos, 

partilha experiências pedagógicas, realiza congresso anual, acções de formação para 

professores, cadernos temáticos e exerce funções representativas em pareceres para as 

revisões curriculares (APECV, 2010). 



 

Para o adolescente é importante o «saber fazer» na fruição/produção da arte? 

 
 

36 

FBAUL - Mestrado em Educação Artística - 2010 

Em 2002, desenvolve-se o Programa Integrado de Artes Visuais, Primeiro Olhar, no 

âmbito do protocolo de cooperação entre a Unidade de Investigação Educação e 

Desenvolvimento (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa), e a 

Fundação Calouste Gulbenkian (Gonçalves, Fróis, Marques, 2002, p.6). O Programa 

Primeiro Olhar é composto por actividades de Educação Artística com o apoio das colecções 

de arte dos museus da Fundação Calouste Gulbenkian, pela formação de educadores e 

preparação de material didáctico. Entre os objectivos do Programa Primeiro Olhar destacam-

se:  

 

Facultar possibilidades da apreciação e da criação artística a partir das 

qualidades expressivas das obras de arte; despertar o interesse de educadores, 

crianças e adultos para duas colecções de arte; facilitar a familiaridade com as obras 

de arte, através do contacto com materiais didácticos; proporcionar aos educadores, 

através de iniciativas formativas, a utilização deste modelo na preparação das visitas 

aos museus (Gonçalves, Fróis, Marques, 2002, p.9).   

 

No ano de 2006, no mês de Março, realizou-se em Portugal o Congresso Mundial da 

InSEA, em Viseu, e a 1ª Conferência Mundial de Educação Artística, organizada pela 

UNESCO, no Centro Cultural de Belém (DGIDC, 2010). A Conferência desenvolveu-se em 

torno de três temas principais: a importância da Educação Artística, a criação de redes e 

parcerias no desenvolvimento da Educação Artística, e a formação de educadores para a 

Educação Artística. 

De vital importância  para o desenvolvimento da Educação Artística, são os currículos 

do ensino regular, que oficialmente, ao longo da segunda metade do séc. XX sofrem diversas 

alterações, na forma e nos conteúdos. 

O currículo oficial para a disciplina de Educação Visual em 1970 fazia ênfase no 

estudo da forma, tendo como objectivos a criatividade, a análise e a interpretação do real 

(Oliveira, 2004, p.71), O guia Didáctico, elaborado por Betâmio de Almeida, Plácido dos 

Santos e Mendes dos Santos (1971, p.9) “sugere que o professor deve falar das pinturas, como 

pinturas e não como tentativas de imitar a natureza”. Este Guia didáctico apresenta 

recomendações e sugestões de trabalho para o professor. 

A reestruturação de programas curriculares segundo proposta de Veiga Simão, Lei 

Nº5/73 de 25 de Janeiro, permite ao professor e ao aluno mais espaço de participação 

democrática na escola (Formosinho e Machado, 1998). Esta proposta curricular segue a linha 

da Bauhaus, tendendo a ser instrumental para o Design Gráfico nas escolas técnicas. 
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Promove-se o desenvolvimento sensorial, num re-descobrir do objecto (Oliveira, 2004, 

p.118). 

 Com toda esta imersão cultural e enriquecimento dos modos de ver se 

articulam com uma maior atenção ao campo do design, um campo com características 

de funcionalidade, que conduz ao espaço doméstico (…) de produção, e à 

racionalidade do produto do trabalho (Oliveira, 2004, p.119). 

 

A revisão dos programas educacionais, realizada após a Revolução de Abril de 1974, 

foi transitória: aproxima os programas, liceal e técnico, e oficializa o nome de Educação 

Visual no Ciclo Preparatório. No 3º ciclo introduziram-se a análise formal da obra de arte, e a 

fotografia. A Educação Técnica destacou a gramática visual e as técnicas gráficas. Segundo 

Elisabete Oliveira (2004, p. 215 e 126), “acentuou-se a Comunicação gráfica (…) é o tempo 

em que os murais, cartazes de rua, e os cartoons espelham a liberdade de expressão”. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo, prevê a fusão do ensino liceal e técnico e, em 

1975 é implementada a fusão dos dois ramos do ensino; as escolas são transformadas em 

escolas secundárias, e, em 1976, começa a funcionar o ensino secundário unificado, que é 

constituído pelo curso geral – 7º, 8º, e 9º ano e pelo curso complementar – 10º, 11º e 12º ano. 

Elisabete Oliveira (2004, p.71) assinala que no período entre 1975 e 1990, o ensino 

das artes em Portugal tem como objectivos: operacionalização de competências dos alunos; o 

desenvolvimento das capacidades de visão; concepção e comunicação; expressão não 

condicionada; objecto (incluindo a obra de arte); organização forma/função. Dando-se Ênfase 

ao ver, criar/comunicar, intervir. “Para estas abordagens, sugerem-se projectos e outras 

actividades sobre forma-função e comunicação visual, atendendo ao património visual, 

natural e construído, incluindo artesanato/arte” (Oliveira, 2004, p.131). Em 1978, é elaborada, 

pelo Ministério da Educação e Cultura, documentação e textos de apoio para os professores 

de Educação Visual, do 3º ciclo do ensino básico, o caderno 1, foi elaborado por, Elisabete 

Oliveira, Fátima Coutinho e Júlio Tuna, que na primeira página referem ser este caderno,  

 
Composto por excertos de artigos, estudos e citações (…) inserem-se no 

espírito que vem norteando as sucessivas transformações dos programas (…) Não se 

pretende fazer dos alunos artistas (…) procura-se sim o desenvolvimento das 

capacidades que todos normalmente têm, para se tornarem capazes, no presente e no 

futuro, de auto – orientação, expressão e critica suficientes para participarem 

positivamente no contexto visual cada vez mais complexo (…) (Ministério da 

Educação e Cultura, 1978, p. 10). 
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Na Reforma da Reorganização Curricular de 1989, é criada a disciplina de Educação 

Visual e Tecnológica, a título experimental em escolas piloto, só é generalizada no sistema de 

ensino, depois de aprovada na versão definitiva de 1991, Despacho nº 124/ME/91, de 31 de 

Julho e publicada em Diário da República, 2ª Serie, nº 188 de 17 de Agosto (Reis, 2007, 

p.24). A Educação Visual e Tecnológica, veio ocupar o espaço curricular de Trabalhos 

Manuais e Educação Visual que figuravam no anterior plano de estudos referente ao Ciclo 

Preparatório (5º e 6º anos de escolaridade). O Programa elaborado pela Direcção Geral do 

Ensino Básico, e aprovado pelo Despacho nº 124/ME/91, informa que a disciplina de 

Educação Tecnológica (em substituição da disciplina de Trabalhos Oficinais) do 3º ciclo do 

Ensino Básico, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo e de acordo com as 

recomendações da UNESCO deve solicitar: 

 

 A aquisição (…) de uma cultura tecnológica, ligada a um «saber fazer» (…) 

para que possam compreender, julgar, e apropriar-se e dominar os variadíssimos 

produtos da nossa civilização mecanizada (…) a consciencialização das escolhas 

vocacionais, facultando o encaminhamento para o ensino técnico e profissional de 

todos aqueles que para ele tenham aptidão e por ele mostrem interesse (…).   

(DGEBS, 1991, p.387 e 388). 

 

Na reforma curricular de 1990, o Decreto-Lei nº344 de 2 de Novembro, refere que: 

“(...) a formação estética e a educação da sensibilidade assumem-se (…) de elevada prioridade 

da reforma educativa (…) e do vasto movimento de restituição à escola de um rosto humano”. 

Elisabete Oliveira (2004, p.151), designa o período que se inicia 1990 como o período 

funcional - tecnológico, e refere ainda (p.71), que as capacidades a desenvolver pelos alunos 

da pré-adolescência até à transição para adulto, são: Criar/Comunicar, intervir com 

mediatização tecnológica. 

A reorganização do currículo do Ensino Básico, Decreto - Lei nº6/2001 de 18 de 

Janeiro de 2001, esclarece que: “nesta reorganização assume particular relevo (…) a 

obrigatoriedade do (…) desenvolvimento da Educação Artística”. Apresenta as competências 

essenciais, gerais e específicas, a desenvolver pelos alunos: a “literacia em artes”; apropriação 

das linguagens elementares das artes; compreensão das artes no contexto; desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação e o desenvolvimento da criatividade. Elisabete 

Oliveira (2004, p.71), refere que esta é uma reestruturação com tendência internacional, talvez 

porque são notórias as referências ao projecto do DBAE e á Metodologia Triangular 

apresentada por Ana Mae Barbosa. A operacionalização das competências a desenvolver: 
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fruição – contemplação, produção – criação e reflexão – interpretação (DGIDC, 2001, 

p.155). A equipa responsável por esta reorganização curricular foi coordenada pela Professora 

Virgínia Fróis e teve a participação de Clara Botelho, Elisa Marques, Ilídio Salteiro, Irene 

Barroca, João Pedro Fróis, Paula Andrade, Ana Pessanha e foram consultores Maria João 

Gamito e Rocha de Sousa.   

A referida reorganização curricular do Ensino Básico, encontra-se actualmente em 

vigor. Orienta as práticas pedagógicas para o ensino artístico, nas escolas em Portugal. 
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 Se queremos que uma criança se torne uma pessoa criativa,  

dotada de fantasia desenvolvida e não sufocada (…)  

temos de fazer com que a criança memorize 

o maior número de dados possível, 

 para lhe dar a possibilidade 

 de criar o maior número de relações possível.  

- Bruno Munari 

 

 

3. METODOLOGIA (DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE DE TRABALHO) 

 

 

3.1 - Enquadramento da unidade leccionada no currículo escolar e da disciplina 

 

A disciplina de Expressão Plástica é parte integrante do currículo do 3º ciclo do 

Ensino Básico. É uma área artística opcional para a escola, mas de carácter obrigatório para o 

aluno que frequenta o 7º e o 8º de escolaridade, ou seja, faz parte da oferta de escola prevista 

no Decreto – Lei nº6/2001. 

É uma disciplina semestral que intercala com Educação Tecnológica, sendo que a 

turma é dividida em dois grupos: uma parte dos alunos frequenta Expressão Plástica e a outra 

metade Educação Tecnológica. 

Na Escola Secundária do Cartaxo, a orientação metodológica da disciplina foi 

realizada pelo grupo disciplinar de Artes Visuais, e aprovado pelo Conselho Pedagógico no 

ano lectivo de 2002/2003. A disciplina de Expressão Plástica/Design, desenvolvendo um 

projecto artístico/design e a prática no âmbito das artes plásticas, procura estimular os alunos 

à prossecução dos seguintes objectivos: 

a) Desenvolver um trabalho com os alunos que integrará actividades experimentais e 

actividades de pesquisa adequadas à natureza da disciplina; 

b) Atingir níveis significativos de sensibilidade e consciência crítica, para que o aluno 

se sinta estimulado pela informação nas áreas da linguagem plástica/design; 

c) Desenvolver a capacidade de manipulação, sensível e técnica dos materiais e dos 

instrumentos, a ideia de metodologia de projecto, no sentido de que o aluno alcance um 
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melhor entendimento do espaço bi e tridimensional em vários tipos de expressão plástica e na 

concordância com os fenómenos da comunicação visual; 

d) Fornecer aos alunos os fundamentos de ordem teórica que determinam grande parte 

da fenomenologia da expressão plástica desde o acto criativo e de intervenção no âmbito da 

comunidade.   

As Competências Essenciais expressas no Currículo Nacional do Ensino Básico 

(DGIDC, p.161) não pressupõem, para os diferentes conteúdos das disciplinas de artes 

visuais, uma abordagem sequencial, o que permite aos professores implementar dinâmicas 

pedagógicas de acordo com a realidade da comunidade em que estão inseridos. 

As características específicas da disciplina permitem que esta seja encarada como um 

espaço lúdico no contexto escolar e assim tornar ainda mais flexível a sua planificação, sem 

no entanto prescindir dos conteúdos essenciais e uma correcta planificação, em função dos 

trabalhos a realizar, e das necessidades dos alunos. 
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Com mãos se faz a paz se faz a guerra, 

Com mãos tudo se faz e se desfaz. 

- Manuel Alegre 

 

3.2 - Descrição das características essenciais da escola e das turmas envolvidas  

 

Escola Secundária do Cartaxo, situada na cidade do Cartaxo, dista cerca de 60 km de 

Lisboa, faz fronteira a Norte com o concelho de Santarém e a Sul com o concelho de 

Azambuja.       

Acolhe jovens das sete freguesias do Concelho: Ereira, Lapa, Pontével, Valada, Vale 

da Pedra, Vale da Pinta e Vila Chã de Ourique. 

Segundo o Projecto Curricular de Escola (PCE, 2009), no presente ano lectivo, 

frequentam a escola 1040 alunos no ensino diurno e 44 no ensino nocturno. Sendo que 152 

alunos frequentam o 7º ano, 137 o 8º ano e 137 o 9º ano do ensino básico. Frequentam 81 

alunos os CEFs, 119 os cursos profissionais. No ensino secundário 120 frequentam o 10º ano, 

148 o 11º ano e 155 o 12º ano, estes últimos distribuídos pelos cursos de Ciências e 

Tecnologias, Ciências Socioeconómicas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais. 

Na escola leccionam, este ano lectivo, 138 professores, distribuídos por quatro 

Departamentos Curriculares. 

Existem 41 funcionários, distribuídos por diferentes categorias: Assistentes Técnicos, 

Assistentes Operacionais e Guardas-Nocturnos. 

Os Encarregados de Educação encontram-se organizados em Associação de Pais, a 

qual mantém uma cooperação permanente com a Escola, participando nos órgãos 

pedagógicos, dentro dos parâmetros previstos na legislação (PCE, 2009). 

 

 

3.2.1 Caracterização da primeira turma (7ºB) 

 

Segundo o Projecto Curricular de Turma (PCT), elaborado pela Directora de turma, 

Dr.ª Ludovina Santo, a turma B do sétimo ano, é constituída por vinte e sete alunos, seis do 

sexo feminino, e vinte e um do sexo masculino. Os alunos têm idades compreendidas entre os 

onze e os catorze anos, a maioria reside no Cartaxo, pelo que se desloca a pé para a escola, 
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apenas oito alunos percorrem o trajecto de carro de carro. Dezasseis alunos têm um irmão, 

seis não têm irmãos e cinco declaram ter 2 ou mais irmãos. Maioritariamente, Os 

Encarregados de educação têm como habilitações literárias, o décimo segundo ano, dois 

possuem o primeiro ciclo e nove frequentaram e/ou concluíram o ensino superior. No que 

concerne às profissões verifica-se a existência de: quatro desempregados; dois médicos; um 

engenheiro; dois jardineiros e trabalhadores rurais; seis no sector de serviços; dois 

professores; dois empresários; dois mecânicos; dois polícias, e um toureiro. Relativamente à 

ocupação dos tempos livres, vinte e um alunos referem que vêm televisão, dezoito ouvem 

música, vinte praticam desporto e um aluno toca clarinete. As profissões que os alunos 

aspiram são: três futebolistas; um toureiro; um bombeiro; um ciclista; um desenhador; três 

engenheiros; três veterinários; dois médicos; uma bióloga; um polícia, e os restantes ainda não 

sabem. 

Nesta turma, apenas dois alunos apresentam uma retenção no seu percurso escolar. 

A característica principal da primeira turma (B), é a sua turbulência, talvez devido ao 

facto de apresentar maior número de rapazes, ainda assim o seu comportamento é considerado 

suficiente, sendo um grupo entusiasta e participativo. Na maioria, os alunos referem estar 

habituados a frequentar museus e a desenvolver as suas capacidades manuais em brincadeiras 

e jogos, referem que fazem trabalhos manuais e desenhos em casa. A turma não apresentou 

problemas familiares de relevância.  

 

 

3.2.2 Caracterização da segunda turma (7ºD) 

 

Segundo o PCT, elaborado pela Directora de turma Dr.ª Ana Antunes, a turma é 

constituída por 20 alunos com idades compreendidas entre os onze e os quinze anos. Somente 

quatro alunos têm idades entre treze e quinze anos. 

A esmagadora maioria dos alunos reside no Cartaxo, três alunos vivem nas freguesias 

de Vila Chã de Ourique, Vale da Pinta. Quanto ao tempo e forma de deslocação para a escola, 

a maioria demora até dez minutos e desloca-se de carro e a pé. 

No que concerne à composição do agregado familiar, a grande maioria é composta por 

quatro elementos, e existem ainda cinco alunos com três elementos no seu agregado familiar. 

Dos vinte e um alunos que constituem a turma, quatro não têm irmãos, catorze têm apenas um 
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irmão, dois alunos tem três ou mais irmãos. Salienta-se ainda o facto de seis alunos não 

viverem simultaneamente com o pai e a mãe.  

Relativamente às habilitações literárias, as dos pais são mais baixas do que as das 

mães. Contudo, a maioria dos pais tem a escolaridade obrigatória (88%) e 22% tem curso 

superior. No que diz respeito às mães, apesar de duas mães terem apenas o 1º ciclo, 45% 

possuem curso superior. Quanto às profissões dos Pais, estas são variadas, destacam-se as 

profissões de empresário, empregados no comércio, bancário, economista, etc. Nas mães a 

variedade é mais notória, salientando-se as seguintes actividades: professora, cabeleireira, 

empregada no comércio, educadora de infância, doméstica, etc. 

Nenhum dos alunos da turma se encontra fora da escolaridade obrigatória.  

Quatro alunos apresentam retenções no seu percurso escolar, apenas um se encontra a 

repetir o 7º ano de escolaridade. Os restantes três alunos tiveram as retenções no 1º ciclo. 

Dos alunos da turma, realça-se o facto de apenas 2 referirem não terem ajuda no 

estudo, contudo nenhum deles tem o hábito de estudar na escola. O local de estudo, da grande 

maioria é em casa, embora alguns elejam a explicação. 

No que respeita aos tempos livres, a preferência dos alunos incide nos jogos de 

computador, ver televisão, ouvir música e praticar desporto. 

Em relação a uma profissão futura, é muito grande a variedade, contudo 35% dos 

alunos refere ainda não saber. 

Nesta turma, dois alunos têm Necessidades Educativas Especiais, há um aluno com 

Autismo e uma aluna com Dislexia e Disortografia. 

A segunda turma (D), caracteriza-se por apresentar um comportamento considerado 

muito bom, a maioria dos alunos pertence a um grupo social mais favorecido, porém poucos 

alunos referem visitar museus ou reconhecer obras de arte, não demonstram o hábito de 

realizar trabalhos manuais ou de desenhar, à excepção de uma aluna, que afirmou gostar 

muito de pintar. A maioria tem actividades extra-curriculares no campo da dança, da música e 

do desporto. De salientar a solidariedade que a turma apresentou com os dois alunos que 

apresentam Necessidades Educativas Especiais, razão porque a turma é reduzida. 
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3.2.3 Caracterização da terceira turma (7ºF) 

 

 

Segundo o PCT a turma, elaborado pela Directora de turma, Dr.ª Elisabete Luís, a 

turma é constituída por vinte e seis alunos. As suas idades estão compreendidas entre os onze 

e quinze anos, havendo cinquenta por cento de raparigas e cinquenta por cento de rapazes. 

Da ocupação dos tempos livres destacam-se a audição de música, a prática de 

actividades desportivas e o visionamento de televisão. A leitura surge como a actividade que 

reúne menor número de praticantes. 

As profissões desejadas são, artísticas, de quadro superior e comerciais. 

Maioritariamente os alunos habitam nas redondezas do estabelecimento de ensino e 

vivem com os seus pais, porém, grande parte numa família monoparental (mãe). 

A maioria dos discentes tem um a dois irmãos.  

Das habilitações literárias dos pais salientam-se o terceiro e primeiros ciclos do ensino 

básico. 

 Na categoria socioprofissional, a maioria dos pais enquadra-se na secção operária, 

agrícola e artesã. 

Na turma existem dezoito alunos que apresentam retenção no seu percurso escolar, 

sendo que cinco alunos apresentam uma retenção, nove alunos duas retenções, quatro alunos 

apresentam três ou mais retenções. 

A terceira turma (F) apresenta um comportamento irregular, a maior parte dos alunos 

apresentam problemas familiares e pouca adaptação às actividades escolares, não têm hábitos 

de estudo, e quando questionados pelo hábito de desenhar em actividades extracurriculares, 

referem que “não sabem desenhar”. 
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Desenho a coisa até à sua existência 

 só consigo pensar fazendo.  

- Paula Rego 

 

 

3.3 - Estratégia de ensino, objectivos de aprendizagem e sua justificação 

 

Os princípios orientadores do Projecto Educativo (PEE, 2009) da Escola Secundária 

do Cartaxo, são entre outros: o respeito; a integridade; a defesa e a promoção de igualdade de 

oportunidades e de sucesso educativo e a promoção da cultura, de ciências, do conhecimento, 

da arte e da tecnologia. De acordo com este princípios orientadores, destacam-se os seguintes 

objectivos: contribuir para a formação integral dos alunos; valorizar o desenvolvimento de 

aptidões vocacionais e profissionais de modo a promover a formação para o exercício de uma 

profissão; contribuir para a formação integral dos alunos e proporcionar a consolidação, 

aprofundamento e domínio de saberes que fomentem uma cultura humanística, artística e 

técnica. 

A disciplina no contexto da escola é, por hábito, o elo de ligação entre as diferentes 

disciplinas do currículo dos alunos, na medida em que colabora na concretização do grafismo 

das actividades do Projecto Curricular de Turma e/ou na organização de diversas exposições. 

No presente ano lectivo, e nas turmas envolvidas, a interdisciplinaridade ocorreu de forma 

inversa, foram as outras disciplinas que colaboraram na concretização do projecto. Por 

conseguinte, as professoras de Português colaboraram na parte escrita do projecto, os 

professores de Tecnologias da Informação colaboraram na pesquisa de dados relativos aos 

autores em estudo. Houve ainda a participação professores de diferentes disciplinas na visita 

de estudo, com todos os alunos do 7º ano da escola, à Fundação Vieira da Silva – Arpad 

Szenes. 

A planificação anual da disciplina, realizada pelo grupo disciplinar de Artes Visuais, 

para o ano lectivo 2009/2010, foi feita de modo a adaptar os seus conteúdos programáticos à 

participação dos alunos de 7ºano, no VIII concurso, promovido pela APECV, Olhar Helena e 

Arpad. Os objectivos da APECV visavam uma abordagem do estudo da composição visual, e 

a reinterpretação do discurso visual, a partir do conhecimento da vida e obra dos autores supra 

mencionados (APECV, 2009), estes objectivos estão previstos nas competências essenciais 

para as disciplinas de Artes Visuais (DGIDC, p.162). 
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O diálogo com a obra de arte constitui um meio privilegiado para abordar com 

os alunos os diferentes modos de expressão (…) permite inter-relacionar as referências 

visuais e técnicas com o contexto social, cultural e histórico, incluindo nas formas de 

arte contemporânea. 
 

Assim, a integração da disciplina no Projecto Curricular de Turma, pretendeu 

corresponder: às necessidades de aprendizagem dos alunos, ao cumprimento dos pressupostos 

no Projecto Educativo da Escola, ao cumprimento da planificação realizada em grupo 

disciplinar, à optimização da interdisciplinaridade e a responder às competências essenciais 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, orientadoras do processo de aprendizagem. 

Fundamental no processo ensino/aprendizagem é a relação estabelecida entre o 

professor e o aluno que deverá passar, também, por um contacto mais informal no 

relacionamento entre ambos a fim de contribuir para o desenvolvimento das actividades de 

forma mais eficaz e, consequentemente para uma melhor apreensão dos conhecimentos. 

Entenda-se por informalidade a existência de um ambiente pautado pela descontracção, pelo 

diálogo e pela mobilidade na sala de aula com o intuito de se promover a criatividade, a 

partilha de emoções e o esclarecimento de dúvidas.   

 É objectivo da disciplina que a sala de aula se apresente como um espaço lúdico, em 

que o aluno apreenda a informação adquirida, dialogando e questionando os novos 

conhecimentos, para que estes sejam incutidos de forma efectiva, e que se manifestem 

futuramente em situações diversas da sua vida. 

A disciplina tem como objectivo desenvolver o trabalhar em grupo, para que o aluno 

possa adquirir hábitos de partilha de informação, respeito e cooperação com o seu par, na 

construção das suas aprendizagens. 

Ao aluno deve ser facultada a aquisição de conhecimentos sobre processos e 

procedimentos técnicos, assim como sobre materiais diversos, para que possa desenvolver e 

concretizar os seus projectos, no âmbito da disciplina e no futuro, de forma adequada. 

Na unidade de trabalho a desenvolver ao longo do semestre, pretende-se ainda que o 

aluno desenvolva a sua capacidade de manusear os objectos, e tome consciência da 

capacidade de modelação/transformação da matéria-prima através da sua intervenção nos 

mesmos.  

A unidade de trabalho em estudo procura ainda responder à questão que serve de tema 

a esta dissertação e tem como objectivo observar a atitude espontânea dos alunos, as suas 
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opiniões, emoções, e juízos de valor perante a obra artística, antes de obterem informação 

sobre os autores, técnicas e materiais. Visa igualmente verificar se, no final do projecto, essa 

mesma atitude se mantém, ou, se por outro lado, o facto de vivenciarem os modos de fazer e 

de adquirirem conhecimentos teóricos, altera a sua primeira impressão sobre as obras. Tem 

ainda como objectivo observar se o aluno quando apreende técnicas e matérias melhora a sua 

capacidade expressiva, e se participa mais activamente nas actividades propostas. 

Para responder aos objectivos da aprendizagem é realizada a planificação semestral 

para a disciplina. 
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 A obra completa-se então a partir das partes,  

e por acção de uma disciplina orientada. 

- Kandinsky  

 

3.4 - Planificação da unidade de trabalho 

 

 

Os objectivos da disciplina, elaborados pelo grupo disciplinar de Artes Visuais, são 

adaptados ao projecto de turma procurando respeitar as quatro competências específicas, 

estabelecidas pelo Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica (DEB), a 

adquirir pelo aluno até ao final do ciclo. A apreensão destas quatro competências é designada 

por “literacia artística” (DEB, 2001, p.152 e 153). As quatro competências que orientam os 

objectivos específicos da disciplina são: Apropriação das linguagens elementares das artes; 

Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação; Desenvolvimento da 

criatividade e Compreensão das artes no contexto. 

A planificação da disciplina é realizada no inicio do ano lectivo, cf. ANEXO A, onde 

se estabelecem as competências essenciais, se definem os conteúdos e os recursos educativos 

necessários à concretização dos trabalhos. Também com base no Projecto Educativo, e nas 

decisões do Conselho Pedagógico, são definidos os critérios específicos de avaliação. 

Em Conselho de Turma, com base no documento acima mencionado, são elaboradas 

as planificações de cada turma - a caracterização da turma é fundamental para estabelecer os 

objectivos da aprendizagem. No Projecto Curricular de Turma, definem-se as relações de 

interdisciplinaridade e os objectivos específicos para cada disciplina, em conformidade com 

as características e necessidades de cada aluno. 

A planificação das actividades das turmas envolvidas cf., ANEXO B, C, e D. 
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Uma pessoa criativa recebe e dá continuamente 

cultura à comunidade, 

cresce com a comunidade. 

- Bruno Munari 

 

3.5 - Descrição sumária das aulas realizadas 

 

 

A disciplina de Expressão Plástica é semestral, a sua planificação centra-se numa 

única unidade de trabalho, a elaboração de um projecto artístico, os alunos no decurso das 

aulas devem apreender o conceito de metodologia projectual, e em simultâneo, elaborar um 

projecto, que com o trabalho prático, se desenvolve em cinco etapas. 

Na aula de apresentação (1ª lição) os alunos responderam a um pequeno teste 

diagnóstico, cf. ANEXO E, para estabelecer contacto com as características da disciplina e 

para aferir as suas capacidades de expressão e representação. Este teste não tem qualquer 

interferência na futura avaliação do aluno. 

A primeira etapa da unidade de trabalho, consistiu: numa fase de pesquisa, os alunos 

participaram numa visita de estudo à Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, com o 

objectivo de identificar elementos estruturantes que caracterizam a cultura portuguesa, a 

integração e valorização dos elementos do património histórico, a observação do objecto 

artístico como testemunho da humanidade e o desenvolvimento de atitude crítica. Como 

objectivo específico devem identificar a obra de Maria Helena Vieira da Silva e Arpad 

Szenes. A visita foi acompanhada por orientador da Fundação que lhes facultou informações 

sobre as obras e a vida dos seus autores. 

Em ambiente de sala de aula os alunos e a professora discutiram as impressões 

causadas pelas obras, na sua grande maioria os alunos referiram que os artistas, 

principalmente a autora Maria Helena Vieira da Silva “não sabe desenhar”, que ela “só faz 

riscos e que isso é fácil de fazer com a régua”. Em relação aos auto-retratos dos autores é 

opinião, principalmente, dos rapazes, que “ela é feia”, e que Arpad Szenes “devia fumar 

muito”. Poucos foram os alunos que discordaram desta primeira impressão, os que o fizeram 

referiam que os riscos representavam cidades e que os quadrados eram a calçada e os azulejos 

de Portugal, conforme informação do orientador da exposição. A professora participou no 
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diálogo e apresentou à turma A cadeira de jogo, obra que não estava em exposição 

(desconhecida dos alunos). Em seguida solicitou para observarem bem, antes de novos 

comentários. Após algum tempo (cerca de 5 minutos), a discussão recomeçou, os alunos 

tentaram identificar na imagem algo que lhes fosse familiar. A discussão prosseguiu em torno 

do jogo de xadrez e as opiniões relativas à facilidade da construção da imagem começaram a 

divergir da primeira impressão manifestada. Os alunos encontraram referências na imagem 

observada. Ainda no contexto da primeira etapa os alunos pesquisaram dados biográficos dos 

autores assim como observaram atentamente diversas obras, para seleccionarem, 

individualmente, a obra sobre a qual se desenvolve o seu trabalho. Recolheram, ainda, 

informações sobre diferentes técnicas e materiais. 

Na segunda etapa apresentaram à turma os dados obtidos e analisaram toda a 

informação recolhida. No debate provocado por esta apresentação, observou-se nos alunos um 

interesse crescente pelas obras, começaram a demonstrar apreensão sobre como irão 

conseguir fazer a sua própria interpretação. A discussão contemplou a escolha dos materiais e 

as técnicas a utilizar. A professora disponibilizou informação relativa às suas dúvidas 

Na terceira etapa, fase da projectação, executaram previamente estudos da linha e do 

plano, com régua e esquadro, e também exercícios livres com distorção da linha (Fig-1). 

Utilizaram imagens de cidades para apreender a noção de perspectiva e/ou paralelismo na 

construção dos edifícios. Posteriormente executaram livremente as suas interpretações de 

Vieira da Silva. Para as obras de Arpad Szenes realizaram exercícios de escrita automática. 

Depois de concretizadas as interpretações efectuaram estudos de cor. 

         

Fig.1- Esquiço realizado a primeira turma(B) – (fonte: própria).       Fig.2- Apresentação aos colegas na segunda 

turma(D). – (fonte: própria). 
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O resultado foi mostrado à turma (Fig.2), votaram uma das imagens, a matéria-prima e 

a técnica a desenvolver na próxima etapa. 

Os alunos da primeira turma (B), optaram por realizar o seu trabalho em cerâmica, isto 

porque o monitor na visita de estudo referiu que Vieira da Silva, representava muitos 

quadrados, simbolizando azulejos e a calçada portuguesa para minimizar as saudades de 

Portugal. Solidários, foram unânimes, na insistência em realizar o seu trabalho com a forma 

de cubos, e assim, em cada fase do cubo executaram a sua própria interpretação. Cada aluno, 

com a ajuda do rolo da massa, realizou uma face do cubo e inscreveu a sua imagem (Fig.3). 

Com a colaboração da professora foram montados os cubos. Depois da primeira cozedura, o 

trabalho foi colorido com óxidos, fritas e tintas cerâmicas (fig.4), na segunda cozedura as 

fritas cerâmicas uniram os três cubos que deram origem ao trabalho final (fig.5 e 6). 

 

                     Fig.3 – Cada aluno escavou a imagem numa face do cubo – (fonte: própria).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                                        

Fig.4- Utilização de tintas cerãmicas (fonte: própria). 
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Fig.5 – Vista de cima do trabalho final – (fonte: própria). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6- Trabalho final realizado pelos alunos – (fonte: própria). 
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Na segunda turma (D), são formados 2 grupos de trabalho, um segundo Vieira da Silva 

(Fig.7) e outro segundo Arpad Szenes (Fig.8), uma vez que houve empate nos desenhos 

apresentados a votação. Os discentes realizaram formas tridimensionais em pasta de papel, 

colando tiras de jornal e papel de cozinha a uma estrutura inicial (Fig. 9 a 13). À interpretação 

segundo Vieira da Silva foram acrescentadas palhinhas de plástico para simular diferentes 

planos (Fig.14). 

 

                                

        Fig 7- Segundo Vieira da Silva – (fonte: própria).                          Fig.8- Segundo Arpad Szenes – (fonte: própria). 

 

 

             

Fig.9 – Estrutura inicial – (fonte: própria).                            Fig.10- Tiras de papel e cola – (fonte: própria). 
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 Fig.11- Estrutura composta por diferentes planos – (fonte: 

própria).    

 

                                                                                           Fig.12- Desenvolvimento do trabalho – (fonte: própria).   

 

 

 

 

Fig.13- Montagem do trabalho – (fonte: própria).           Fig.14- Colocação de palhinhas com cola quente –  

(fonte: própria). 
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A terceira turma (F), apresentou os seus trabalhos para votação (Fig.15). Optou por 

realizar o seu trabalho em cerâmica, fazendo um painel de azulejos. Ampliaram o desenho 

votado (Fig.16), em cima deste construíram uma quadrícula que depois de recortada (Fig.17) 

foi dividida pelos alunos, e cada aluno executou dois quadrados. Com o rolo da massa, 

moldaram a argila e fizeram os azulejos (Fig.18 e 19). Inscreveram a imagem respectiva. 

Depois da primeira cozedura, aplicaram óxidos, fritas e tintas cerâmicas (Fig.20 e 21). O seu 

trabalho fez referência às obras de Vieira da Silva. 

 

 

 

 

Fig. 15- Trabalhos a votação – (fonte: própria). 
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    Fig. 16- Ampliação do desenho – (fonte: própria).                      Fig.17- Recorte da quadrícula – (fonte: própria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Fig.18- Moldagem da Argila com o rolo da massa – (fonte: própria).          Fig.19- Os azulejos – (fonte: própria). 
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Fig.20 – Aplicação de tintas cerâmicas – (fonte: própria).              Fig.21- Desenvolvimento do trabalho - (fonte: própria). 

 

 

 

 A quarta etapa consistiu na fase da avaliação. Os alunos apresentaram à turma e à 

professora, o seu projecto (Fig.22 a 25), com a respectiva memória descritiva, onde salientam 

as diferentes etapas, os esboços, estudos de cor, e a sua avaliação do trabalho e a avaliação do 

trabalho do grupo.  

 

 

Fig. 22- Apresentação do trabalho final da primeira turma (B) – (fonte: própria). 
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Fig.23- Apresentação do tabalho final do 1ºgrupo da segunda turma (D) – (fonte: própria). 

 

 

 

Fig. 24 – Apresentação do trabalho final do 2º grupo da segunda turma (D) – (fonte: própria). 
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Fig. 25 - Apresentação do trabalho final da terceira turma (F) – (fonte: própria). 
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  Príncipe secreto da aventura   

Dá-me a tua mão por cima das horas. 

Toma o meu corpo transparente 

Aumentámos a vida com palavras 

Tu pedes-me a noção de ser concreta 

Eis-me sem explicações   

Pusemos tanto azul nessa distância. 

- Natália Correia 

 

 

3.6 - Métodos e técnicas de avaliação. 

 

A avaliação é um dos problemas mais difíceis que o professor enfrenta, a avaliação já 

foi considerada como intromissão na autonomia dos alunos, como factor perturbador do ritmo 

de aprendizagem ou de estímulo para alunos competitivos, actualmente estabeleceu-se a 

necessidade de avaliar o aluno por objectivos, e de centrar a avaliação nos resultados 

observáveis da aprendizagem (Hernández, 2009, p.85). 

A acção do professor deve incidir em três fases (Hernández, 2009, p.91) que se 

entendem como um sistema de inter-relações e complementaridade, as três fazes da prática do 

docente são o planeamento, a acção e a avaliação.  

No processo de avaliação é importante não só testar o que os alunos memorizam, mas 

sobretudo os conteúdos apreendidos que lhes permitirão aplicar em novas situações ao longo 

da vida. 

Segundo o Ministério da Educação (DL nº6/2001,artº12), a avaliação constitui um 

processo regulador das aprendizagens, orientador do percurso e certificador das diversas 

aquisições realizadas pelo aluno. 

Os critérios específicos de avaliação da disciplina de Expressão Plástica, são definidos 

pelo grupo disciplinar de artes visuais, e aprovados em Conselho Pedagógico cf. ANEXO F. 

São três as competências específicas a avaliar em cada aluno: 

A reflexão/interpretação, os critérios incidem nos trabalhos de pesquisa, na 

interpretação da informação e na correcta utilização da metodologia projectual; 

A produção/criação, os critérios de avaliação incidem na expressão de ideias através 

da linguagem visual, na inovação e criatividade, na organização e apresentação dos trabalhos, 

na gestão de materiais e espaços de trabalho e na atitude nos trabalhos de grupo; 
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A formação para a cidadania, que incide sobre a assiduidade e pontualidade, o 

cumprimento das regras estabelecidas pelo Regulamento Interno da escola, e restantes regras 

de cidadania.  

As grelhas de avaliação, cf. ANEXO G, são preenchidas após cada tarefa proposta. 

Nelas são registadas as informações e convertidas as percentagens no nível a atribuir ao aluno, 

no final do semestre. 

Os alunos das três turmas envolvidas no projecto, não apresentaram níveis negativos 

no final do semestre; A cerca de 80% foi atribuído o nível 4 e os restantes 20% foi atribuído o 

nível 5. 

A auto-avaliação é realizada pelo aluno, na fase final do projecto, onde apresenta o seu 

parecer sobre o trabalho realizado, em discussão com a turma, e ainda no final das diferentes 

tarefas quando analisa as grelhas de avaliação. 

O parecer apresentado pelos alunos, na quinta etapa da sua metodologia projectual, é 

esclarecedor do seu crescente interesse pelas obras em estudo e do empenho apresentado ao 

longo da unidade curricular. Os trabalhos teóricos apresentados por qualquer das turmas 

envolvidas, não são reveladores da forma excelente como decorreram as aulas práticas, no 

entanto, é na etapa de avaliação do projecto que se observa e analisa a atitude do aluno no 

decorrer das actividades. Nesse âmbito, e de entre as diferentes opiniões apresentadas na 

avaliação do projecto, destacam-se: a do Bruno Fialho, da segunda turma (D), “Gostei de criar 

este trabalho com os meus colegas porque foi muito engraçado”, que, na sua simplicidade, 

utiliza a palavra criar; a do Bruno Silva, o menino autista, que revelou muito boa integração 

no grupo e no trabalho, refere simplesmente: “eu fiz o trabalho à mão”; a da Cláudia da 

terceira turma (F) envolvida, que escreve: 

 

Gostei do trabalho, é uma experiência única, eu pensava que a 

Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva era uma coisa para adultos, mas 

afinal foi divertido. Quando cheguei vi quadros bastantes estranhos, cheios de 

cores e traços, que se podia imaginar várias coisas. Aprendi que há muitas 

formas de pintar quadros. 

 

Por fim a da Ana Rita Teixeira que refere:  

 

Quando fui ver os quadros não percebi muito bem porque ela fazia tudo 

aos riscos, mas depois de fazer o trabalho fiquei a perceber muito melhor. 

Fiquei a gostar muito mais dos desenhos da Vieira da Silva. 
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A avaliação realizada pelos alunos, mesmo que feita muito sumariamente, é de vital 

importância para a tomada de consciência da compreensão dos conteúdos que foram 

leccionados ao longo das tarefas propostas, pois só assim é possível aferir qual a informação 

que o aluno reteve e que lhe poderá ser útil em novas situações. 

A avaliação não deve ser realizada em momentos chave, mas decorrer de um processo 

continuado, que engloba todo o processo ensino/aprendizagem e que passa pela atitude do 

aluno perante as actividades lectivas, pois ela é reveladora do seu interesse e da sua 

capacidade de apreensão de novos conhecimentos; todavia essa atitude pode ser melhorada se 

forem facultadas ao aluno actividades que estejam de acordo com os seus interesses e 

características específicas.  

Ao avaliar parâmetros como a inovação e a criatividade, deve ser tomado em conta a 

experiencia de vida que o aluno apresenta, e, de alguma forma procurar fornecer-lhe a 

possibilidade de multiplicar os conhecimentos, teóricos e/ou práticos. O aluno deve estar 

consciente da sua necessidade de progressão, deve criar expectativas em relação ao seu futuro, 

imediato e a longo prazo, para que, quer no processo ensino/aprendizagem, quer no processo 

de avaliação, apresente uma atitude responsável.  
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Produzirei uma obra imortal, 

escrevendo sobre a minha paixão. 

-Roland Barthes 

 

3.7 - Reflexão sobre o trabalho realizado  

 

 

Reflectir sobre o trabalho realizado, é, de certa forma avaliar a acção desenvolvida na 

unidade curricular da disciplina de Expressão Plástica.  

Os objectivos previstos pelo Conselho Pedagógico, da Escola Secundária do Cartaxo, 

foram cumpridos, uma vez que os alunos não apresentaram níveis negativos, e a assiduidade 

foi considerada positiva, nenhum dos alunos das turmas envolvidas, apresentou abandono 

escolar, nem apresentou faltas injustificadas à disciplina. 

O empenho revelado pelos alunos nas tarefas propostas, foi progressivo. Numa fase 

inicial, a curiosidade prendeu a atenção dos alunos até por que iniciaram as actividades com 

uma visita de estudo, sobre a qual não tinham muita informação. Nesta esta perspectiva, 

Bruno Munari (2007, p. 157) refere que a curiosidade nas crianças é um “canal aberto”, refere 

que é o caminho mais directo para lhes transmitir conhecimentos, sem palavras ou 

imposições.  

À medida que as aulas foram decorrendo, e que, através dos debates informais, foram 

tomando conhecimento com as obras em estudo, foram verbalizando os seus conhecimentos 

sobre os autores e as obras, de forma mais fundamentada e pertinente, defendendo as que mais 

gostavam, justificando aos colegas a razão desse gosto.  

As imagens que inicialmente lhes pareciam “riscos e traços cheios de cores”, foram 

ganhando sentido; Aprenderam a ler nessas imagens as situações vividas pelos autores; a 

sentir e verbalizar as suas emoções.  

A leitura de imagens é fundamental para a vida do quotidiano, para compreender e 

sentir a obra de arte, “ler correctamente uma imagem ajuda a exercitar a consciência acerca 

daquilo que aprendemos” (Barbosa, 2002, p.19), a escola, deve cada vez mais, aplicar 

esforços para o entendimento da imagem, para a construção da cultura visual dos indivíduos.  
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A fase do trabalho em que os alunos reinterpretaram as obras de Vieira da Silva e 

Arpad Szenes, não foi a mais pacífica, apresentaram algumas dificuldades em expressar o que 

sentiam e, em alguns casos, sentiram a frustração de “não saber fazer igual”, pelo que lhes foi 

esclarecido que o importante era desconstuir a imagem, perceber o que ela transmitia e fazer 

uma obra artística completamente nova.  

Frank Gehry, no documentário sobre a sua vida/obra elaborado por Sidney Pollack 

(2006), refere que o inicio de um projecto é sempre difícil, para ele é “o momento aterrador”. 

Acrescenta ainda que, na fase inicial do projecto, ao desenhar riscos e rabiscos, e 

posteriormente, ao construir pequenas maquetas com recortes de papel e materiais diversos: 

“sempre gostei de fazer coisas com as mãos”. Esclarece a importância para a sua obra, das 

brincadeiras na sua infância, com a avó, quando construía pequenos blocos de barro. 

A etapa que mais agradou aos alunos, no decorrer do projecto, foi a fase da sua 

realização, envolveram-se na actividade, e realizaram com gosto o seu trabalho, manifestaram 

que era “divertido mexer no barro”. A experimentação/elaboração dos materiais é 

extremamente valorizada para a compreensão da arte (Barbosa, 2002, p.18). A pedido dos 

alunos, as aulas decorreram com música ambiente, foi ao som da sua música preferida, que, 

empenhados, aprenderam as técnicas necessárias para transformar a matéria-prima que tinham 

em mãos. A este respeito, Vygotsky (2009, p.42), refere que o adolescente, para desenvolver a 

sua capacidade inventiva, e manter o interesse pelo desenho, precisa do auxílio do professor 

para dominar as matérias e os seus métodos expressivos.  

As práticas expressivas são suporte fundamental no processo do desenvolvimento 

cognitivo (Marinho, 2002, p.33): o conhecimento não separa a teoria da prática, este assenta 

no “dualismo fazer compreender (produzir-verbalizar)”. Sobre isto, António Fernando Silva 

(2010, p.40 e 41) refere que as salas de aula deviam ser oficinas artísticas: 

 
Estas são um importante instrumento para desenvolver a curiosidade em que a 

acção dilui o medo de falhar e potencia o mostrar, porque mostrar é pôr em comum 

(…) a prática é mais que nunca, chamada a contribuir para a construção de um 

pensamento crítico. 

 

Pôr em comum é partilhar. Os alunos definiram as diferentes tarefas de forma 

harmoniosa, em que cada um contribuiu com a sua parte para o produto final. A organização 
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dos grupos de trabalho foi fundamental para o sucesso da unidade de trabalho. A experiência 

de transformar a matéria-prima, para as turmas envolvidas, foi inovadora. 

No seu percurso escolar, a maioria destes adolescentes não tinha usufruído da 

possibilidade de mexer no barro, e nunca tinha realizado trabalhos em pasta de papel. Alguns 

referiram ter trabalhado com plasticina no pré-escolar (e ter gostado). Urge perguntar qual a 

razão desta situação? Margarida Marinho (2002, p.33), esclarece que existem muitos 

problemas na aplicação dessas práticas, quer por recursos financeiros, quer pela falta de 

sensibilidade dos professores. O Currículo Nacional do Ensino Básico (DEB, 2001) 

recomenda “o desenvolvimento das diversas dimensões do sujeito através da 

fruição/contemplação, produção/criação e reflexão/interpretação”. Segundo Teresa Eça (2004, 

p.12) estas recomendações são um “bom ponto de partida”, mas, devem ser lidas como 

orientações metodológicas para a construção de um currículo que se vai construindo 

veiculado por diferentes práticas pedagógicas, dependendo dos recursos e das diferentes 

necessidades de aprendizagem dos alunos. Teresa Eça (2004, p.13) refere ainda: 

 
 Uma abordagem eficaz da educação e cultura visual depende da motivação 

das escolas e professores, da sua responsabilização perante a tarefa de ajudar os 

alunos a aprender a aprender (…) que não confundam educação com instrução (…) e 

que respeitem os alunos como sujeitos (…) capazes de aprender com autonomia se os 

ajudarem a ser autónomos no processo de aprendizagem (…) Uma educação visual 

pela diferença (…) apresenta meios, modos, técnicas possíveis e diferentes (…) os 

conteúdos (…) aparecem como meios para ajudar a compreender, a discutir sobre e a 

produzir objectos visuais. 

 

Relativamente à escola em Portugal, e ao ensino artístico em particular, Teresa Eça 

(2008, p.3) afirma que o país está a viver um momento crítico, temos um modelo de escola 

economicista, “um modelo armazém”, de transmissão e recepção passiva da informação, 

“uma escola tecnicista e anestesiadora”. 

Nas escolas em Portugal, depois da fusão das disciplinas de Educação Visual e 

Trabalhos Manuais (1991), na disciplina de Educação Visual e Tecnológica, assiste-se ao 

degradar de todo o material de apoio à disciplina de trabalhos manuais e oficinais, como 

teares, muflas, material de carpintaria, etc. Apesar dos programas actuais, para as disciplinas 

de educação artística, contemplarem a produção artística, a grande maioria dos professores 

refere que não sabe como utilizar esse material, e muitas vezes alega-se o factor económico 

para justificar um ensino em que o professor dita os conteúdos e não permite ao aluno 

experimentar outros modos de aprendizagem. 
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Não são conhecidas as razões porque os alunos, das três turmas envolvidas no 

projecto, referiram que nunca lhes tinha sido facultado a experimentação de diferentes 

materiais e/ou técnicas. No entanto estes discentes explicaram que na disciplina de EVT (2º 

ciclo do ensino básico) tinham realizado desenhos, recortes e colagens em papel.  

Ricardo Reis (2008, p.23), questiona a disciplina de EVT: 

 

O programa de EVT tal como está, contribui efectivamente para o 

desenvolvimento das competências definidas para o final do Ensino Básico? 

Do ponto de vista da aprendizagem, qual a vantagem de trabalhar a Educação 

Artística em conjunto com a Educação Tecnológica?  

 

Reis (2008, p.23) e afirma que, no programa da disciplina (1991) e no documento das 

competências essenciais (2001) os aspectos artísticos relacionados com a criação, a reflexão, 

ou a contemplação da arte “estão fora do seu esquema conceptual”. Refere que no programa 

da disciplina, a palavra “arte”, só é referida uma vez e associada à área de exploração 

“mecanismos” que é do âmbito da vertente tecnológica e não artística. Prossegue dizendo que, 

por outro lado, o documento das competências essenciais, no que diz respeito a Educação 

Visual, apresenta influências Anglo-saxónicas, sobretudo nos programas do DBAE, salienta a 

inclusão do termo “literacia em artes”, que engloba as três áreas de competência: a 

comunicação, a criação e a compreensão, “A comparação entre estes dois documentos cria 

alguma indefinição quanto à organização e planificação” (Reis, 2008, p.23) no processo 

ensino-aprendizagem das artes visuais no 2º ciclo do Ensino Básico. 

Ricardo Reis (2008, p.22), também faz referência a que nem o programa da disciplina 

(1991) nem o documento das competências essenciais (2001) apresentam justificação 

científica ou pedagógica para a fusão das disciplinas de Educação Visual e Educação 

Tecnológica, de que resultou a presente disciplina de Educação Visual e Tecnológica.  

De importância salutar para o processo ensino aprendizagem será a formação de 

professores. São diversas as habilitações solicitadas pelo Ministério da Educação (DL nº 

43/2007) para leccionar as disciplinas de artes visuais, o que à partida poderá ser um factor de 

diversidade nos saberes. Observa-se, no entanto, a falta de formação de carácter mais prático.  

Falando da realidade brasileira Ana Mae Barbosa (1995, p. 103) refere a necessidade 

urgente de qualificação de artistas e artesãos como professores, para que seja possível a 

concretização da reforma que pretende: “a metodologia triangular”: 
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Somente uma orientação metodológica não faz o bom professor de arte; ele 

precisa manipular os meios de expressão artística (…) para que a sua experiencia 

possa tornar a própria metodologia criadora (Barbosa, 1995, p. 103). 
 

 

Em Portugal, Margarida Marinho na Revista Imaginar nº 39 (2002, p.33) apela aos 

professores para a formação e salienta a sua importância, no sentido da troca de experiências 

para melhorar a prática docente e contribuir para uma melhor qualidade de ensino, o artigo 

intitula-se Formação: Um processo que vai do saber, ao saber-fazer, ao saber-ser. 

A formação integral do aluno deverá ser a preocupação central de todos os que 

interferem no seu percurso escolar - professores, encarregados de educação e dirigentes – e 

que devem permitir que o aluno possa livremente fazer as suas opções vocacionais, para tal é 

necessário ter contacto com diversas formas de conhecimento. É também necessário que 

desenvolva a sua sensibilidade, para que no seu percurso, tome consciência de si e do outro, 

visando a procura do seu caminho. A emoção, a sensibilidade, a inovação e a criatividade são 

factores necessários, em qualquer profissão que o aluno venha a desenvolver no futuro. 

Bruno Munari (1978, p.17) defende que na civilização de massas que se desenvolve na 

actualidade, é necessário que o artista se torne num homem activo entre os outros homens, 

informado sobre as técnicas e os seus métodos de trabalho. Faz referência a que um vaso 

Etrusco, que hoje é considerado obra de arte, no seu tempo podia ser um contentor de azeite, e 

que as coisas belas faziam parte do dia-a-dia das pessoas, “não havia objectos de arte para 

olhar e objectos vulgares para usar”. Gropius no programa inaugural da Bauhaus, refere: 

 

 

 Só os métodos técnicos de realização artística podem ser ensinados; não a 

arte (…) a arte está sempre presente quando um povo vive sincera e sãmente (Cit. Por 

Munari, 1978, p.19). 

 

 

Definir o conceito de arte é algo que tem preocupado todos os que por ela se 

interessam, tanto pelas preocupações estéticas como pela prática da arte. Nigel Warburton 

(2007, p.152) no resumo do seu livro O que é a arte? Defende que para a maioria das pessoas, 

as questões compensadoras são as que se relacionam com as obras de arte, não com os ideais 

de arte, ou a ideia de arte. “Em última análise temos de regressar às próprias obras”. 

Para que o aluno esteja consciente de todas as suas capacidades, é necessário permitir 

que aprenda a aprender, a sentir satisfação no processo ensino/aprendizagem, a desenvolver 
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expectativas relativamente ao seu futuro, a respeitar e compreender a sua realidade cultural, a 

desenvolver a sua expressão própria, a sua autonomia.  

 

Certo dia, um homem apresentou-se a uma autoridade do seu tempo, com um 

martelo na mão. «Com este instrumento quero fazer obras de arte», disse, «obras de 

arte que o mundo inteiro virá a conhecer.» Puseram-no delicadamente fora do palácio. 

Era Miguel Ângelo (Munari, 1978, p.81). 
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Só a força inicial, o temperamento,  

pode levar alguém ao 

fim que pretende atingir. 

- Cézanne 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

4.1 - Sobre o ensino da arte e dos ofícios 

 

A retrospectiva realizada permitiu consolidar a pertinência do presente estudo e 

fundamentar a necessidade para o adolescente do «saber fazer» para melhorar o seu interesse 

pela obra artística. 

Numa fase inicial do projecto, os alunos não apresentaram interesse pelo objecto 

artístico e inclusivamente fizeram críticas negativas aos autores em estudo, porque numa 

primeira impressão não entenderam o referente das obras, observou-se que o adolescente 

procura a realidade na representação. Quando o jovem representa não se satisfaz só com o 

desenho (Vygotsky, 2009, p.42), procura mais realismo nas suas representações. 

 Lowenfeld refere que o resultado é muito importante nesta faixa etária (Rotili, 2009, 

p.42), o que muitas vezes é factor de desalento e desânimo e condiciona o adolescente a não 

desenvolver as suas capacidades representativas. Vygotsky e Lowenfeld partilham a opinião 

de que o adolescente deve experimentar diversos materiais, como por exemplo a escultura, 

gravura, e pintura a óleo/acrílico. Também Florence Cane, que desenvolve o seu ensino 

através da brincadeira e da auto-disciplina (Koressel, 1988), refere que as crianças com mais 

de dez anos devem realizar trabalhos mais elaborados, e dá como exemplo: o linóleo, 

cerâmica, etc. 

Observou-se que quando realizaram os seus trabalhos, os alunos compreenderam as 

obras em estudo. Constatou-se ainda, que os alunos perceberam que as condicionantes sociais, 

vividas pelos autores, influenciaram as suas obras. Apreendendo que a cultura onde o ser 

humano está inserido condiciona a sua realidade e pode potenciar a expressão através da arte. 

Vygotsky (2009, p.17) realça que a inteligência humana provém da sociedade ou 

cultura onde o individuo está inserido, refere também que quanto mais rica é a sua 

experiência, maior será o material que a imaginação dispõe. A sociedade actualmente sustenta 
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e reforça a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, cabe ao professor 

vincular o pensar e o agir, num pressuposto de unidade. O professor deve fomentar o diálogo 

e a discussão para clarificar uma nova atitude em relação às práticas artísticas na educação e, 

proporcionar ao aluno não só o conhecimento “livresco e palavroso”, como refere Read 

(2007,p. 13), mas uma consciência social, uma sensibilidade artística que lhe permitam 

desenvolver o raciocínio e a inteligência. Bruno Munari (1978, p.17) defende que na 

civilização de massas que se desenvolve na actualidade, é necessário que o artista se torne 

num homem activo entre os outros homens, informado sobre as técnicas e os seus métodos de 

trabalho 

A educação dos adolescentes visa essencialmente, em todos os períodos da história, a 

formação do indivíduo para o mundo do trabalho, apesar dos diferentes métodos de ensino, 

esta é uma premissa comum. No período medieval, nas guildas, o ensino era feito na oficina 

do mestre. No séc. XIX, na escola, o ensino do desenho visava principalmente, o trabalho 

para a indústria. A evolução dos métodos e a procura de regulamentar os processos de ensino, 

não descurou a preocupação com os trabalhos realizados manualmente, a este propósito, e 

relativo a diferentes épocas, destacam-se: as perspectivas de William Morris (Morris, 2010), 

que no final do séc. XIX, defende o trabalho manual e os processos medievais de produção; 

John Runkle (Efland, 1990, p. 201), defende que, o treino manual é também treino mental; 

Victor D‟Amico (McGill, 1987) que, em meados do séc. XX, defende que no ensino do 

adolescente, se devem introduzir técnicas diversas como meio para produzir uma ideia na 

forma visual; e ainda as orientações do DBAE (Journal Aesthetic Education, 1987), que no 

final do séc. XX, com a finalidade de elevar o nível de ensino, elabora proposta cujos 

conteúdos são baseados na: Estética, Critica de Arte, História de Arte e Produção Artística. 

As Orientações do DBAE vão influenciar directamente a “Metodologia Triangular” de 

Ana Mae Barbosa (2005, p.34) no Brasil, e as orientações para o ensino artístico, em Portugal, 

emanadas pelo Ministério da Educação. 

Em Portugal, a retrospectiva realizada permitiu compreender a evolução do ensino 

artístico, neste país, e constatar que a inclusão dos trabalhos manuais, visavam a integração da 

vida mental com a vida prática e permitiam a coordenação entre todos os saberes escolares 

(Marques, 2000, p. 99). 

Fernando Palyart Pinto Ferreira (Sousa, 2007, p.46), define os trabalhos manuais como 

“um dos mais poderosos factores da educação integral”. Betâmio de Almeida defende: que a 
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escola deve desenvolver uma acção orientadora, convicta e viva, uma orientação da 

consciência e sensibilidade estética, para despertar e valorizar o meio circundante (Almeida, 

1974, p. 9); o valor da escola não está “na obra feita (…) mas na receptividade que o processo 

de trabalho abre para o fenómeno artístico através da vida”. Para Betâmio de Almeida (1974, 

p. 19), a Educação Estética é uma educação que se “projecta e realiza na vida espiritual do 

ser”. 

Assim, a retrospectiva realizada permite concluir que os trabalhos manuais são 

fundamentais para a formação integral dos indivíduos, dotando-os da capacidade: de 

compreender e promover a cultura em que estão inseridos; produzir as suas ideias através da 

concretização de projectos; e coordenar criativamente os diferentes saberes ao longo da sua 

vida.  

 

 

4.2 - Para o adolescente: a importância do «saber fazer» na fruição/produção da arte 

 

A educação artística é fundamental para a formação integral do indivíduo. O ensino 

artístico, tal como está definido no documento das competências essenciais para o ensino 

básico, emanado pelo Ministério da Educação, prevê que, no final do ciclo, o aluno adquira 

“literacia em artes” (DEB, 2001, p.152). As competências específicas articulam-se em três 

eixos estruturantes a “Fruição-contemplação, a Produção-criação e a Reflexão-interpretação” 

(DEB, 2001, p.157). Sendo a escola, um meio privilegiado para a transmissão e normalização 

destes conceitos e para dotar os cidadãos das ferramentas necessárias para a apreciação 

artística, é espectável que o aluno tenha acesso a todos os meios e técnicas possíveis durante o 

seu percurso escolar, para poder realmente adquirir a referida “literacia em artes”. 

O projecto realizado, que culminou na feitura desta dissertação, permitiu consolidar a 

pertinência do presente estudo. O modo como os alunos reagiram e evoluíram à medida que o 

projecto foi sendo desenvolvido, apresentando progressivamente mais interesse e 

compreensão pelas obras em estudo, permitiu concluir que, tal como se tem vindo a afirmar 

ao longo deste trabalho, e reiterando a afirmação de alguns estudiosos aqui citados, a 

experimentação é essencial para a aquisição de saberes e para a procura, descoberta e partilha 

de outras formas de representar o real e para a construção do próprio individuo. Poder-se-á 

afirmar que os alunos que começaram este projecto, não eram os mesmos que o terminaram. 
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No final, o seu conhecimento, a sua sensibilidade, o seu «saber fazer» tinham alcançado 

patamares mais elevados. Mas há que ter presente a ideia de que para se percorrer esse 

caminho é, por vezes, preciso ser-se guiado e será esse o papel da escola, o de conduzir cada 

aluno dando-lhe os meios e as técnicas para obter mais conhecimento e mais vontade em 

aumentar esse conhecimento.  

A arte é um campo fértil para a discussão e o diálogo. Foi em ambiente de sala de aula 

que os alunos, através do diálogo e da discussão sobre as intenções dos autores em estudo, 

elaboraram críticas construtivas às obras. O conhecimento da vida dos autores despertou o 

interesse dos alunos pelas obras. Observou-se que, com o diálogo, os alunos que participaram 

no projecto apresentaram uma certa valorização dos artistas em estudo e dos seus trabalhos, o 

conhecimento das intenções dos autores provocou a sua apreciação emocional, e levou ao seu 

empenho na interpretação que realizaram das obras. 

Foi também com muito entusiasmo e curiosidade que desenvolveram as actividades 

práticas e concluíram o projecto. Assim, o aluno quando conhece as técnicas/materiais, não só 

respeita, valoriza e reconhece o objecto artístico, como o compreende. Desenvolve a sua 

apreciação cognitiva da arte. 

Posto isto, é pertinente concluir que para o adolescente é importante o «saber fazer» 

para a fruição/produção da arte. O jovem com conhecimento de diferentes técnicas/materiais, 

consegue: 

- Reconhecer afectivamente e efectivamente a obra artística; 

- Dar visualidade às suas ideias; 

- Tomar consciência de si enquanto «ser» com capacidades de produção; 

- Concretizar os seus projectos; 

- Expor, discutir e partilhar o seu trabalho e a critica sobre obra artística 

- Adquirir uma melhor compreensão da dimensão expressiva e estética na leitura da 

imagem;  

- Desenvolver a capacidade de reflectir sobre a cultura visual, «ver» em vez de «olhar»; 

- Consciencializar-se, respeitar e promover a cultura em que está inserido; 

- Adaptar os seus conhecimentos a novas situações, no presente e no futuro. 
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4.3 - Sugestões para investigações futuras 

 

 

A presente dissertação pretendeu observar e analisar o comportamento de três turmas de 

7ºano de escolaridade, do Ensino Básico, quando, na disciplina de Expressão Plástica lhes foi 

facultada a possibilidade de visitar obras de arte, reflectir sobre elas, tomar conhecimento da 

vida e obra dos autores, e optar por um material/técnica para produzir a sua interpretação das 

obras observadas. 

Inicialmente curiosos, os alunos foram desenvolvendo as actividades práticas com 

alegria e empenho. Perante a sua atitude, observa-se que os alunos revelaram no final do 

projecto a pertinência do presente estudo. 

A investigação apresentou algumas limitações, uma vez que se restringiu à observação 

directa da atitude e comportamento dos alunos, face ao trabalho solicitado. Com os dados 

obtidos não será possível generalizar conclusões, mas alertar que, para o adolescente, é 

importante o trabalho manual no desenvolvimento da sua capacidade de fruição e produção da 

arte. Sugere-se que se desenvolvam investigações similares noutras escolas e/ou noutras 

realidades sociais. 

Sugere-se particularmente: 

 - Investigar se o aluno no final do 3º Ciclo do Ensino Básico adquiriu a Literacia em 

Artes, mencionada nas orientações do Ministério da Educação; 

- Pesquisar qual o factor que motiva o adolescente à exposição a obras artísticas; 

- Estabelecer padrões de cultura visual do adolescente e compará-los com outros países; 

- Investigar o campo da literacia cultural para além das artes plásticas. 

Como forma de complementar o estudo efectuado, e para que se possa facultar ao aluno 

a realização de trabalhos de carácter mais prático para a educação integral conforme o 

disposto no documento de Competências Essenciais para o ensino artístico do Ministério da 

Educação, sugere-se que sejam analisadas as habilitações profissionais dos professores que 

leccionam as disciplinas que envolvem a Educação Artística. Outras investigações poderão 

ainda ser pertinentes, tais como: 

- Pesquisar as consequências para a sociedade, da problemática criada em 1922 com a 

coeducação e o ensino feminino; 

- Investigar e divulgar a obra de Betâmio de Almeida; 



 

Para o adolescente é importante o «saber fazer» na fruição/produção da arte? 

 
 

75 

FBAUL - Mestrado em Educação Artística - 2010 

- Procurar os fundamentos do Ministério da Educação para a fusão das disciplinas de 

Trabalhos Manuais e Educação Visual, e a criação da disciplina de E.V.T. no 2º Ciclo do 

Ensino Básico. 

E, por fim, sugere-se a replicabilidade do presente estudo noutras realidades sociais, ou 

complementado pela análise comportamental de jovens de outras faixas etárias. 
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ANEXOS 



 

 

        

                Escola Secundária do Cartaxo 

 
 
 

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS CONTEÚDOS 
RECURSOS 

EDUCATIVOS 

AVALIAÇÃO 

CRITÉRIOS 

 

Promover projectos de pesquisa em artes. Explorar um determinado tema 

/situação/problema com significado para o aluno, baseando  a recolha e 

tratamento de informação num processo que vise a protecção do património 

artístico, num quadro de rigor ético. 

 

Produção e realização de espectáculos, oficinas, mostras, exposições, 

instalações e outros. Participar em realizações artísticas que propiciem o 

desenvolvimento de actividades individuais e em grupo, e de trabalho 

interdisciplinar. 

 

Utilização de tecnologias da informação e comunicação. Criar oportunidades 

de trabalho com diferentes programas e materiais informáticos, assim como 

recursos da Internet. 

 

Assistência a diferentes espectáculos/exposições/instalações e outros eventos 

artísticos. Assistir a espectáculos de natureza e orientações estéticas 

diversificadas. 

 

Práticas interdisciplinares. Desenvolver projectos com outras disciplinas e 

áreas disciplinares, permitindo a transferência de saberes. 

 

 

Cor 

 

Representação 

 

Expressão 

 

Forma  

 

Comunicação 

 

O Design 

 

Ante projecto e 

projecto artístico 

numa base 

multidisciplinar e 

pluritécnica 

 

Metodologias do 

projecto 

Fases e itinerário de 

formulação  

 

Aspectos que 

envolvem um 

 

Sala de aula com boa luz e 

água corrente. 

 

Retroprojector. 

 

Computador. 

 

Estiradores e mesas grandes. 

 

Tintas, pincéis, trinchas, 

rolos e suportes variados. 

 

Bacias e baldes plásticos. 

 

Terracota 

Pasta de papel 

Varinha mágica. 

 

Outro material em função do 

trabalho a desenvolver 

 

Livros e manuais de apoio 

 

Catálogos de pintura ou artes 

plásticas 

 

Organização e sistematização do 

trabalho. 

 

 

Envolvimento e capacidade de 

integração no trabalho individual e 

de grupo. 

 

 

Empenhamento na pesquisa. 

 

 

Aplicação dos princípios 

ordenadores mesmo nas acções 

plásticas descondicionadas. 

 

 

Participação em debates e trabalho 

de grupo. 

Expressão Plástica - Design – 7º / 8º Ano 
 

PLANIFICAÇÂO ANUAL 
 

Ano Lectivo 2009-2010 

 



Contacto com diferentes tipos de culturas artísticas. Contactar com diferentes 

culturas artísticas de diferentes povos e em diferentes épocas, ampliando as 

referências culturais e estéticas e contribuindo para o desenvolvimento de uma 

consciência multicultural. 

 

Conhecimento do património artístico nacional. Promover a valorização do 

património artístico e cultural nacional, regional e local de uma forma activa e 

interventiva. Contemplar trabalhos de investigação que pressuponham recolha, 

registo, exploração e avaliação de dados e, sempre que possível, visitas de 

estudo. 

 

Intercâmbios entre escolas e outras instituições. Desenvolver intercâmbios 

com estudantes de outras escolas de forma a possibilitar o conhecimento 

recíproco, a troca de experiências, a valorização das diferenças (culturais, 

religiosas e étnicas...) e dos respectivos patrimónios artísticos-culturais. Criar 

parcerias com instituições sociais, culturais e de recreio, estabelecendo assim, 

laços importantes para a dinamização cultural da escola. 

 

Exploração de diferentes formas e técnicas de criação e de processos 

comunicacionais. Compreender as formas como os diferentes elementos 

artísticos interagem e desenvolver a capacidade de selecção e aplicação de 

técnicas no processo de criação artística. Incentivar formas personalizadas de 

expressão e comunicação. 

 

conceito de projecto, 

a ideia de projecto 

artístico 

 

 

Retoma de questões 

permanentes no 

trabalho expressivo e 

de projectação 

 

Concretização do 

projecto 

 

Avaliação do projecto 

 

 

Revistas, catálogos 

 

 

 

Projector de slides, Video, 

Gravador e outro material 

disponível 

 

Deslocações a lugares 

exemplificativos 
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Conteúdos Actividades Tempo Avaliação 

 

 

. Comunicação 

 

. Expressão  

 

. Representação 

 

. Design 

 

. Aspectos que envolvem um conceito 

de projecto artístico 

 

. Concretização do projecto 

 

. Avaliação do projecto 

 

 

 

. Com vista à participação no concurso 

“Olhar Helena e Arpad” promovido 

pela APECV: 

 

 

 

. Pesquisa e projecto envolvendo o 

reconhecimento da vida e obra dos 

artistas e as técnicas e procedimentos 

do trabalho em cerâmica; 

 

 

. Modelação em argila; 

 

. Aplicação de fritas e tintas cerâmicas. 

 

 

 

 

 

1º Semestre: 

 

 

32 Aulas 

 

 

 

Fruição/Contemplação: Trabalhos de 

pesquisa e trabalhos práticos        30% 

 

 

Produção/Criação: 

Trabalhos práticos criados na aula                                         

50% 

 

 

 

Formação para a cidadania: 

Grelhas de observação                   20% 

 

                                          ----------- 

                                                100% 
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Conteúdos Actividades Tempo Avaliação 
 

 

 

 

. Comunicação 

 

. Expressão  

 

. Representação 

 

. Design 

 

. Aspectos que envolvem um conceito 

de projecto artístico 

 

. Concretização do projecto 

 

. Avaliação do projecto 

 

 

 

 

. Com vista à participação no concurso 

“Olhar Helena e Arpad” promovido 

pela APECV: 

 

 

. Pesquisa e projecto envolvendo o 

reconhecimento da vida e obra dos 

artistas e as técnicas e procedimentos 

do trabalho em pasta de papel; 

 

 

 

. Modelação em pasta de papel; 

 

 

. Aplicação de Acrílicos. 

 

 

 

 

 

 

 

1º Semestre: 

 

 

32 Aulas 

 

 

 

 

Fruição/Contemplação: Trabalhos de 

pesquisa e trabalhos práticos         30% 

 

 

 

Produção/Criação: 

Trabalhos práticos criados na aula                                         

50% 

 

 

 

Formação para a cidadania: 

Grelhas de observação                   20% 

 

                                            ---------- 

                                               100% 
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Conteúdos Actividades Tempo Avaliação 

 

 

 

 

. Comunicação 

 

. Expressão  

 

. Representação 

 

. Design 

 

. Aspectos que envolvem um conceito 

de projecto artístico 

 

. Concretização do projecto 

 

. Avaliação do projecto 

 

 

 

 

. Com vista à participação no concurso 

“Olhar Helena e Arpad” promovido 

pela APECV: 

 

. Pesquisa e projecto envolvendo o 

reconhecimento da vida e obra dos 

artistas e as técnicas e procedimentos 

do trabalho em cerâmica; 

 

 

. Modelação em argila; 

 

. Aplicação de fritas e tintas cerâmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Semestre: 

 

 

36 Aulas 

 

 

 

Fruição/Contemplação: Trabalhos de 

pesquisa e trabalhos práticos         30% 

 

 

Produção/Criação: 

Trabalhos práticos criados na aula                                        

50% 

 

 

 

Formação para a cidadania: 

Grelhas de observação                   20% 

 

                                             --------- 

                                               100% 
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Nome:_________________________________________ Ano: _____Turma:____Nº_____   Data______ 

Responde sucintamente nas linhas apresentadas. 

 

 

1. O que é para ti a ARTE? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Diz o nome de um pintor famoso, e explica uma obra que ele tenha feito. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Dentro do quadrado representa um fósforo que se chateou com os outros e fugiu 

de dentro da caixa de fósforos. 
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TESTE DIAGNÓSTICO/FORMATIVO 

 

Ano lectivo 2009/2010 
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a)  Disciplina semestral, a avaliação intermédia é qualitativa (Não Satisfaz, Satisfaz e Satisfaz Bem) e a final quantitativa (de um a cinco)     

                                                                                                                                                           ANEXO F 

Domínios /Competências Descritores  Ponderação Total 

R
ef

le
x

ã
o

 /
 

In
te

rp
re

ta
çã

o
 Empenhamento e pesquisa Pesquisa, selecção e interpretação de informação 

In
st

ru
m

en
to

s 
–

 G
re

lh
a

 d
e 

O
b

se
r
v

a
çã

o
 p

o
r 

U
n

id
a

d
e
 

15% 

Nível de 1 a 5 

a) 

Aplicação dos princípios ordenadores 

mesmo nas acções plásticas 

descondicionadas 

Conhecer e saber aplicar a Metodologia Projectual 15% 

P
ro

d
u

çã
o

/ 

C
ri

a
çã

o
 

Organização e sistematização do 

trabalho 

Exprimir ideias através da linguagem visual 20% 

Ser criativo e inovador 20% 

Cumprir normas 

democraticamente 

estabelecidas para: 

- Gerir materiais e equipamentos 5% 

- Partilhar espaços de trabalho 5% 

F
o

rm
a

çã
o

 p
a

ra
 a

 c
id

a
d

a
n

ia
 

Assiduidade/ Pontualidade 

Comportamento 

Sentido de responsabilidade 

Participação/ Empenho 

Autonomia 

Ser assíduo 4% 

Ser pontual 2% 

Ter material necessário e em bom estado 4% 

Não fazer barulho desnecessariamente 4% 

Expressar-se com educação 2% 

Respeitar as intervenções dos colegas 2% 

Partilha e coopera no trabalho de grupo 2% 

Total  100% 
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Trabalhos realizados durante as actividades em aula ou delas decorrentes   
 

 

                                                                                                                                                  ANEXO G 

 

Domínios / 

Competências 
Descritores 

Ponde-

ração 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

R
e
fl

ex
ã
o

 /
 

In
te

r
p

r
e
ta

çã
o
 Empenhamento e pesquisa 

 

Pesquisa, selecção e 

interpretação de informação 
15%                            

Aplicação dos princípios 

ordenadores mesmo nas 

acções plásticas 

descondicionadas 

Conhecer e saber aplicar a 
Metodologia Projectual 

15%                            

P
r
o

d
u

ç
ã
o

/ 
C

r
ia

ç
ã
o

 

Organização e 

sistematização do trabalho 

Exprimir ideias através da 
linguagem visual 

20%                            

Ser criativo e inovador 20%                            

Cumprir 
normas 

democraticam

ente 

estabelecidas 

para 

- Gerir 
materiais e 

equipa--mentos 

5%                            

- Partilhar 

espaços de 

trabalho 

5%                            

F
o

rm
a
çã

o
 p

a
r
a
 a

 c
id

a
d

a
n

ia
 

Assiduidade/ Pontualidade 

Comportamento 

Sentido de responsabilidade 

Participação/ Empenho 

Autonomia 

Ser assíduo 4%                            

Ser pontual 2%                            

Ter material necessário e em 
bom estado 

4%                            

Não fazer barulho 

desnecessariamente 
4%                            

Expressar-se com educação 2%                            

Respeitar as intervenções dos 
colegas 

2%                            

Partilha e coopera no trabalho 

de grupo 
2%                            

Total                             

Ano-_____Turma-_____Unidade-____       Período ___________         Data_____________ 
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