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RESUMO: Muitos professores de artes visuais não 

tiveram ao longo do seu percurso académico e 

profissional oportunidade de desenvolver 

competências no domínio das tecnologias de 

informação e da comunicação. No entanto, os seus 

alunos pertencem a uma geração que domina as 

tecnologias (e.g. Tapscott, 2008) e que as assume 

como veículo preferencial de expressão, produção e 

comunicação do conhecimento (Castells, 2007). De 

forma a diminuir o desfasamento entre a utilização 

das TIC por parte dos professores do grupo 

disciplinar das artes visuais e os seus alunos dos 2º e 

3º Ciclos e do Ensino Secundário de uma escola de 

ensino cooperativo sita numa zona rural, os 

coordenadores do grupo disciplinar solicitaram a três 

formadores uma oficina de formação de oito horas 

com o objectivo de sensibilizar os membros do 

grupo para a necessidade da utilização das TIC. 

Optou-se por utilizar o modelo de Resolução 

Criativa de Problemas para os 18 professores do 

grupo de artes experimentarem várias aplicações 

informáticas conjugadas na transmissão de um 

conhecimento. Os resultados apontam para a eficácia 

da utilização desta metodologia na sensibilização e 

motivação dos professores de artes para o 

aprofundamento do conhecimento neste domínio. 

Palavras-chave: formação de professores – 

criatividade – edição de fotografia – edição de vídeo 

–comunicação visual, Training art teachers in 

multimedia educational communication   

ABSTRACT: Many visual arts teachers have not 

had throughout their academic and professional 

activity the opportunity to develop information 

technology and communication skills. However, 

their students belong to a generation that masters 

technologies (eg Tapscott, 2008) and assumes them 

as a vehicle of expression, production and 

communication of knowledge (Castells, 2007). To 

reduce the gap between a group of visual arts 2nd 

and 3rd cycles and secondary education teachers of a 

rural school, an eight hour workshop was requested. 

Three trainers aimed at sensitizing and motivating 

the teachers to the need of using ICT. A Creative 

Problem Solving approach was chosen 18 teachers 

to motivate the group to use of image and video 

editing applications. The results show the 

effectiveness of this methodology in enhancing the 

awareness and motivation of arts teachers to increase 

their knowledge in this field. 

Keywords: teacher education - creativity - video 

editing - photo editing - visual communication 

O POTENCIAL DAS TECNOLOGIAS 

EDUCATIVAS 

Os meios tecnológicos utilizados em 

contextos educativos podem ser muito 

enriquecedores, na medida em que geraram 

uma nova linguagem social que potencia a 

representação, organização e partilha do 

conhecimento  (Harnard, 1991).  As tecnologias 

educativas possibilitam a percepção, 

representação, sistematização, produção e 

comunicação do conhecimento (e.g. Lévy. 

1997). As imagens, em particular as visuais e as 

auditivas integradas nestas tecnologias, são 

facilitadoras da descoberta da informação, da 

apropriação individual do conhecimento e, 

ainda, da interiorização de conceitos (Moss, 

Hay, Deppeler, Astley & Pattison, 2007). As 

aplicações multimédia possibilitam a adaptação 

a diferentes formas, ritmos e estilos de 

pensamento e revelam-se uma ferramenta 

fundamental para fazer face à diversidade de 

hoje e ensinar os vários conteúdos das 

diferentes disciplinas a alunos com 

necessidades específicas  (e.g. Powell, 1994). 

Por outro lado, estas tecnologias também 

alteraram o modo como a educação pode 

promover a criação e a transmissão do 

conhecimento (CIAE, 2009). 

Consequentemente, o seu domínio por parte de 

todos os professores revela-se uma meta 

educacional crucial para fazer face às 

necessidades educativas actuais. A educação 

artística caracterizada pela constante 

necessidade de visualização e inovação 
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(Hetland & Winner, 2008) constitui uma área 

disciplinar em que as tecnologias podem 

enriquecer a realização das suas metas 

educacionais. 

Os professores de artes desempenham um 

papel fundamental na compreensão da imagem 

por parte dos alunos. A imagem é hoje 

reconhecida como determinante para o 

desenvolvimento do raciocínio (e.g. Bovet & 

Voelin, 2007). A sua utilização permite fazer 

inferências, ler nas entrelinhas e completar a 

informação que não se percepciona ou que não 

se vê, ouve ou lê a partir de padrões já 

conhecidos ou novos com base na informação 

fornecida pelos sentidos (Primi, 2002). Por isso, 

a imagem possibilita o conhecimento e a sua 

transferência para todos os domínios do 

conhecimento a partir dos processos de 

observação,  visualização,  inovação e reflexão 

(Hetland & Winner, 2008). Ademais, a imagem 

é central à linguagem visual específica e 

possibilita a compreensão do conhecimento 

como um todo (Dondis, 1991) e a sua expressão 

funcional (Lupton & Miller, 1991), 

funcionando, assim, como um filtro de 

compreensão da realidade (e.g. Eisner, 2002). 

Na medida em que as tecnologias facilitam 

a combinação de diversos canais de 

processamento da informação e a flexibilidade 

adaptativa  a diferentes formas, ritmos e estilos 

de pensamento (e.g. Castels, 2007), a formação 

contínua de professores neste domínio é uma 

necessidade crucial. Neste sentido, foi realizada 

uma formação de apenas oito horas a dezoito 

professores de artes de uma escola de ensino 

cooperativo de uma zona rural do Distrito de 

Lisboa. Uma vez que os formandos preferem 

uma aprendizagem criativa  que possibilite a 

exploração, o questionamento, a 

experimentação, a manipulação, a escuta activa 

e a avaliação (Torrance & Safter, 1990) optou-

se por utilizar uma abordagem de Resolução 

Criativa de Problemas. 

METODOLOGIA 

A formação procurou  superar o problema 

de partida: a dificuldade sentida pelo grupo de 

Artes Visuais na utilização de tecnologias em 

contexto de sala de aula. Em termos mais 

concretos, pretendeu-se sensibilizar os 

professores para a importância da utilização de 

aplicações multimédia como estratégia de 

ensino artístico e demonstrar .que estas 

potenciam a compreensão de conceitos 

multidisciplinares. Pretendeu também avaliar a 

eficácian da aplicação do modelo escolhido.  

Optou-se pela aplicação do modelo de 

Resolução Criativa de Problemas (CPS - 

Creative Problem Solving) por ser próximo da 

estrutura subjacente ao pensamento e 

linguagem visual e também por ser uma 

metodologia sistematizada para trabalho em 

grupo em pouco tempo (e.g. Harris, 2006). A 

Resolução Criativa de Problemas é um 

referencial metodológico que orienta o processo 

para a superação de obstáculos e realização de 

desempenhos inovadores através da utilização 

da criatividade (Isaksen, Dorval, & Treffinger, 

1994). Neste contexto, a criatividade é 

considerada como um processo de elaboração e 

comunicação de novas relações conceptuais de 

forma a facilitar o aparecimento de múltiplas 

possibilidades, experiências e perspectivas 

inovadoras e invulgares capazes de orientarem a 

descoberta e selecção de alternativas (Isaksen & 

Treffinger, 1985). A versão mais utilizada, 

estudada e validada do modelo CPS  foi 

desenvolvida por Isaksen e Trefflinger (1985) e 

posteriormente revista por Parnes (1992) e 

combina técnicas criativas com técnicas mais 

analíticas. A investigação sobre a aplicação do 

modelo CPS tem mostrado efeitos positivos em 

termos de adaptação a contextos diversificados 

de aprendizagem ao nível individual e 

colaborativo (Isaksen & Treffinger, 2004), 

sendo a sua eficácia avaliada qualitativamente a 

partir de indicadores de criatividade (Scott, 

Leritz & Mumford, 2004). 

Participantes 

Participaram os 18 professores do grupo de 

Artes Visuais de uma escola de ensino 

cooperativo sita no Distrito de Lisboa, numa 

zona rural, frequentada por 2000 alunos dos  2º 

e 3º Ciclos e do Ensino Secundário. No início 

da formação foi passado um questionário com o 

objectivo de verificar o conhecimento e a 

frequência de utilização de diferentes 

tecnologias por parte dos professores. O grau de 

familiaridade com os auxiliares tradicionais (de 

registo gráfico, imagem, modelos 

tridimensionais e projecção) foi de 5,82 numa 

escala de 1 a 7, com um desvio padrão  de 0.87. 

Por outro lado, ao software de  desenho 

vectorial, edição de vídeo e criação de modelos 

em 3D foi atribuído um grau de familiaridade 

de 2,42  com desvio padrão de 1,68. Contudo, a 

familiaridade com a edição de texto, de 

fotografia e de apresentações gráficas chegou a 

um valor quase positivo (média de 3,47 e 
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desvio padrão de 1,82). Para a frequência de 

utilização, apenas a edição de texto foi 

classificada, dentro do software, com um valor 

positivo: 3,8, dp=2,4. Quanto aos auxiliares 

tradicionais, os professores referem utilizar com  

alguma frequência o registo gráfico e a imagem 

(m=5,56; dp=1,49). No entanto, ao 

preencherem exemplos de cada uma das 

aplicações, o desconhecimento das aplicações 

informáticas era frequente, referindo quase 

todos só conhecerem Word, Powerpoint e 

Photoshop. 

 Os três formadores tinham especialidades 

diferentes: edição de imagem, vídeo e 

criatividade, tendo distribuído a sua 

participação por estes domínios. 

Procedimento  

A formação iniciou-se por uma 

apresentação de uma aplicação de edição de 

imagem (Adobe Photoshop CS4) e de edição de 

vídeo (Adobe Premiere Pro CS4) por cada 

formador especialista. Os conceitos veiculados 

na apresentação da edição de fotografia 

referem-se à possibilidade de manipular 

digitalmente uma fotografia em função da sua 

utilização e comunicação. O formador 

demonstrou a utilização das funções de máscara 

para isolar partes de fotografia e a função de 

camada com o objectivo de mistura duas 

fotografias diferentes. O formador de vídeo 

apresentou conceitos relacionados com a teoria 

da montagem denominado, efeito Kuleshov. 

Segundo este realizador russo a importância 

residia na forma como as imagens eram 

combinadas, provocando uma resposta 

emocional diferente de acordo com as 

experiências de cada um. Seguiu-se um 

exercício onde cada formando experimentou a 

construção de uma narrativa com base na 

projecção de três imagens. De seguida o 

formador explicou e demonstrou algumas 

funções da aplicação de edição de vídeo, tais 

como cortar, juntar e juntar música. Cada 

apresentação foi seguida de um debate, tendo 

ocupado um total de duas horas, uma hora para 

cada. 

Seguiu-se a apresentação das seis fases do 

modelo CPS que possibilitam a compreensão de 

um problema, a geração de ideias e a 

planificação de uma acção.  

Descoberta objectiva: Levantamento do 

problema através de um debate em torno dos 

objectivos do trabalho e das metas a alcançar 

até se encontrar um consenso entre os 

elementos do grupo relativamente ao tema 

abordado.  

Descoberta de factos: Listagem dos conceitos, 

ideias e imagens que podem ser utilizados para 

alcançar a meta.  

Descoberta do problema: Reformulação 

objectiva do problema procurando a 

concretização de algumas soluções possíveis e 

levantamento de questões  visando uma 

reflexão crítica sobre formas de resolução.  

Descoberta de ideias: Listagem de ideias que 

constituem a solução do problema encontrado e  

sua posterior leitura, avaliação da adequação, e 

ordenação em termos de adequação ao 

problema. 

Descoberta de soluções: Avaliação das ideias 

com mais potencial, considerando os critérios 

de adequação ao objectivo proposto, 

originalidade e exequibilidade prática e revisão 

das regras propostas.  

Descoberta da aceitação: Revisão da 

apresentação final e debate dos aspectos 

críticos. 

 Após esta apresentação procedeu-se à 

definição das regras da dinâmica de grupo: 

formação do grupo a partir da variabilidade em 

termos de conhecimento das tecnologias; 

acordo sobre o nome do grupo de forma a 

garantir uma identidade; definição de papéis de 

cada membro e instruções sobre a inclusão das 

aplicações na apresentação: audiovisuais, 

informáticas e também desenho manual.  

Finalmente lançou-se o desafio:  

 Um colega de (área disciplinar a definir 

pelo grupo) pede ao grupo de Artes Visuais 

para o ajudar a explicar de forma mais eficiente 

o conceito (a definir pelo grupo) à turma (a 

definir pelo grupo) que tem alunos com 

deficiência mental ligeira, dificuldades na 

aprendizagem, problemas emocionais e 

sobredotação. 

 Cada grupo tinha de pensar num conjunto 

de imagens estáticas e em movimento que 

possibilitassem que todos os alunos 

aprendessem o conceito escolhido e de seguir 

os vários passos da resolução de problemas. Os 

três formadores estiveram presentes ao longo do 

processo de realização da apresentação final, 

quer em termos do acompanhamento dos passos 

da resolução do problema, quer em termos do 

esclarecimento das dúvidas sobre a edição de 

fotografia e vídeo. Na última hora, o trabalho de 
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cada grupo foi apresentado aos colegas e 

formadores e avaliado qualitativamente por 

todos. 

Avaliação  

Foram utilizados dois instrumentos de 

avaliação: uma apreciação global do processo e 

produto de  cada grupo de acordo com critérios 

de avaliação da criatividade e um questionário 

sobre as opiniões dos participantes adaptado do 

modelo CPS.    

 Uma vez que a Resolução Criativa de 

Problemas tem revelado efeitos positivos na 

promoção de várias dimensões associadas ao 

conceito de criatividade (e.g. Scott, Leritz & 

Mumford, 2004), foram incluídas na avaliação 

do processo e do produto final critérios 

relativos à criatividade: fluência, ou seja, o 

número de ideias pertinentes; flexibilidade, o 

número de categorias ou temas abordados;  

originalidade, definida pela infrequência e 

imprevisibilidade; elaboração, associada ao 

número de pormenores (Torrance, 1988) e, 

ainda, adequação, ou seja, a possibilidade de 

adaptação à realidade (e.g. Nickerson, Perkins 

& Smith, 1985). Com base nestes critérios, foi 

atribuída pelos formadores uma apreciação 

global comum para o processo e o produto 

final. 

 Por outro lado, como os processos e os 

produtos criativos dependem de variáveis 

pessoais (e.g. Torrance, 1988) foram também 

recolhidas as opiniões dos participantes 

relativamente ao processo de resolução do 

problema e à sua avaliação do produto final 

através de um questionário construído para o 

efeito. As opiniões foram registadas através da 

atribuição de uma pontuação de 1 a 5 aos itens 

de um questionário que procurava avaliar o 

modo como os participantes valorizaram os 

vários passos do processo de resolução do 

problema e o produto final. As questões 

relativas ao processo incidiram sobre a 

relevância da formulação do problema para a 

construção da apresentação; a relevância do 

número de ideias avançadas no início para a 

elaboração do trabalho e do debate entre os 

membros do grupo para o avanço de soluções 

alternativas; a relevância do conhecimento as 

tecnologias para produto final; a relevância da 

antecipação do produto final, e, ainda, a 

relevância das orientações dos formadores para 

a realização do trabalho. Foi ainda perguntado 

aos participantes se a aplicação do material 

tinha sido consonante com as suas expectativas. 

As questões relativas ao produto incluíram a 

avaliação da adequação ao objectivo, da 

flexibilidade na aplicação, bem como a 

percepção da inovação e originalidade e da 

capacidade persuasiva do produto. Outra 

questão procurou saber se a formação em causa 

tinha contribuído para o desenvolvimento 

profissional dos formandos.  

 

RESULTADOS 

Os quatro grupos debruçaram-se sobre 

conceitos difrentes e obtiveram classificações 

acima dos 4 dos 5 pontos possíveis pelas seis 

dimensões avaliadas pelos formadores: 

fluência, flexibilidade, originalidade, 

elaboração, adequação e apreciação global. O 

grupo 1 trabalhou o conceito de processo em 

Área de Projecto e obteve uma classificação de 

4,5; o grupo 2, o conceito de longitude e 

latitude em Geografia, tendo obtido 4,7; o 

grupo 3, o conceito de movimento em Física do 

3º Ciclo e teve media de 4,2; e,  grupo 4, o 

conceito transversal de escala em História e 

Geografia e Matemática do 2º ciclo e foi 

classificado com 4,3.  Relativamente ao 

processo, os grupos produziram várias ideias 

flexíveis e adequadas, algumas originais, e 

conseguiram simplificá-las de forma a manter a 

estrutura de base e adaptá-la a alunos com 

características diferentes.  

 Todos os participantes foram unanimes em 

reconhecer que a sessão tinha contribuído para 

o seu desenvolvimento enquanto professor  de 

artes (m=4,33 e dp=1,15). Relativmente às 

opiniões dos participantes, os factores mais 

valorizados pelos formandos como tendo 

contribuído de forma eficaz para a elaboração 

do produto final foram a formulação problema e 

o conhecimento das TIC (média de 4,47 e  4,40 

e desvio padrão de 1 e 0,93, respectivamente). 

Foram também reconhecidas como importantes 

para a realização do trabalho as orienatçoes 

dadas pelos formadores e as opiniões dos 

colegas de grupo durante o debate (média de 

4,27 e  4,20 e desvio padrão de 0,89 e 0,40, 

respectivamente). O número de ideias iniciais 

avançadas pelo grupo e aantecipação do 

produto final foram também reconhecidos como 

importantes para a elaboração do produto final 

(m=4 e dp=0,57, para ambos). Todos os 

formandos afirmaram que a apresentação final 

tinha sido apenas medianamente consonante 

com as suas expectativas (M=3,33 e dp=1,21). 
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CONCLUSÕES 

A utilização do modelo de Resolução 

Criativa de Problemas (CPS) parece ter tido, em 

oito horas de formação, efeitos positivos na 

sensibilização do grupo de professores para a 

utilização das tecnologias.  Tendo em conta o 

conhecimento escasso das tecnologias por parte 

dos formandos, a estruturação a partir do  

modelo CPS possibilitou que os formandos 

aprofundassem algum conhecimento sobre 

algumas tecnologias e motivação para a sua 

aplicação. A enunciação do processo de 

resolução criativa de problemas e do desafio 

proposto parece ter facilitado o envolvimento 

dos professores e foi considerada pelos 

professores como determinante para o 

desempenho final, opinião esta que foi 

corroborada pelos formadores.  

 A edição de imagem e de vídeo permitiu 

potenciar a criatividade dos professores, na 

medida em que a contextualização das imagens 

e a construção de uma narrativa permitiu uma 

maior flexibilidade. Este processo foi 

sistematizado de uma forma organizada pela 

metodologia CPS que possibilitou a construção 

organizada e encadeada da apresentação de um 

produto final. 

 Por seu turno, a formação em grupo 

favoreceu a aprendizagem por parte dos 

formandos, na medida em que permitiu a 

formação de um grande número de ideias e a 

sua apreciação crítica em função da adequação 

ao objectivo proposto. A aprendizagem com 

base no erro, a partir da experimentação 

orientada permitiu a clarificação da meta 

enunciada e uma maior consciència da 

necessidade de aprofundarem o seu 

conhecimento das tecnologias.  

 Em suma, a abordagem utilizada permitiu 

que os formandos desenvolvessem ideias sobre 

um conceito específico e reflectissem acerca da 

importância da imagem na sua área disciplinar 

bem como encontrassem formas de persuadir os 

colegas de outras áreas a utilizarem a imagem 

como veiculo de ensino e, ainda, de 

implementar uma prática inclusiva diferenciada.  

 Um dos aspectos mais interessantes das 

opiniões dos participantes foi a importância que 

atribuíram às fases iniciais do processo de 

resolução do desafio. Ao longo do processo 

foram avançadas muitas ideias que foram 

mobilizadas para a produção, exploração e 

selecção das múltiplas possibilidades 

avançadas. Deste modo, o empenho e 

envolvimento dos formandos e dos formadores 

na tarefa proposta, a par dos resultados 

positivos do produto final, revelaram que a 

utilização do modelo CPS pode constituir uma 

metodologia de trabalho para a consecução das 

metas educacionais. 
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