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Resumo 

 
 

Apresenta-se um projecto de Educação Artística – Bichos – desenvolvido em contexto 

educativo, na disciplina de EVT, com alunos do sexto ano de escolaridade (11 a 14 anos). Através da 

pergunta despoletadora Os animais têm sentimentos? operacionaliza-se uma Unidade de Trabalho, 

explorando o potencial de motivação trazido pelo conhecimento e confronto com obras de arte que 

tratam o tema dos animais (de Henri Rousseau e Paula Rego). Da obra de arte procura-se 

potencializar a sua importância no estímulo à percepção, à reflexão crítica, e à criatividade. 

Contextualizam-se acções e articulam-se aprendizagens definidas no currículo da disciplina, inerentes 

ao código da linguagem visual, e fundamentais à apropriação de saberes essenciais à Literacia em 

Artes – o objectivo final da área disciplinar de Educação Artística para o Ensino Básico. Complementa-

se a acção educativa com observação de registos de outros autores que tenham como referência a 

temática em estudo (Júlio Pomar, Júlio Resende, e Miguel Branco), e também através da visita de 

estudo a um Núcleo de Arte – a colecção José-Augusto França, em Tomar. 

Para apoiar e enquadrar esta acção didáctica, enquanto acção de Educação Artística, faz-se 

primeiro uma revisão das teorias de ensino artístico, entre a Antiguidade e os dias de hoje, bem 

como se lança um olhar retrospectivo sobre o enquadramento legal e curricular da Educação 

Artística. 

Reflecte-se sobre os resultados obtidos, e aponta-se como fundamental a realização de 

acções favorecedoras do incremento do espírito da descoberta, encontrando-se no cativar do 

interesse o leitmotiv da aprendizagem. Efectuam-se considerações sobre a dinâmica da intervenção 

pedagógica, sublinhando-se a mudança de atitudes dos alunos em sala de aula, e a qualidade e 

criatividade das suas criações. Conclui-se este projecto de estudo apontando possíveis ideias para 

projectos futuros. 

 

Palavras Chave:  

Educação Artística, obra de arte, espírito de descoberta, expressão, criação, criatividade. 
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Abstract 

 
An Art Education Project is presented – named Bichos (Animals) – developed in EVT 

classroom (Arts subject), with 6th graders (11 to 14 years old). The motivation question Do animals 

have feelings? provided the basis to define a Unit, exploring the motivational potential brought  by 

knowledge and confrontation with art works, that deal with the animals theme (from Henri Rousseau 

and Paula Rego paintings). From art work we seek to raise its importance in the stimulus of the 

perception, critic thinking, and creativity. Actions are set into context and learnings, which are 

defined in the subject curriculum, have been structured. These learning actions are inherent to the 

visual language code and essential to obtaining key knowledge of Art Literacy – The final goal of the 

subject area of Art Education, for the Elementary Education. The educational action is complemented 

with the observation of other author’s art work, with references to the subject’s theme studied (Júlio 

Pomar, Júlio Resende, and Miguel Branco), and also through the school trip to a Nucleon of Art – the 

José-Augusto França, in Tomar city. 

To support and contextualize this action, as Artistic Education activity, the main Art 

Education currents are revised, between the Ancient era and nowadays, as well as to look 

retrospectively to the legal context and curriculum of Art Education. 

Considerations are made about the dynamic of the pedagogical intervention, underlining the 

change of student attitudes in the classroom as well as the quality and creativity of their creations. 

The achieved results are used for reflection, and the fulfillment of actions that increase the spirit of 

discovery is defined as crucial, whilst capturing the interest on the learning leitmotiv. This thesis is 

concluded with potential ideas for future projects. 

 

Keywords: 

Art Education, art work, spirit of discovery, expression, creation, creativity. 
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Capítulo 1 

 

Introdução 

 

1.1 Contexto  

Esta investigação e acção de Educação Artística insere-se no âmbito do curso de 

mestrado em Educação Artística, promovido pela Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa.  

A acção pedagógica foi estruturada para intervenção em sala de aula, na disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica, com alunos do sexto ano de escolaridade. Um grupo / turma 

de alunos com ausência de hábitos de contacto com manifestações culturais, nomeadamente 

com referentes das artes visuais, a que se acrescenta um contexto generalizado de carências de 

vária ordem.  

 

1.2 Justificação e relevância temática 

O diálogo com a obra de arte constitui um meio privilegiado para abordar com os alunos os 

diferentes modos de expressão, situando-os num universo alargado, que permite inter-

relacionar as referências visuais e técnicas, com o contexto social, cultural e histórico, (…), Os 

temas deverão ser relevantes, actuais, e orientados por uma visão de escola aberta ao 

património artístico e natural, sempre que possível partindo da relação com o meio envolvente, 

de propostas dos alunos ou da abordagem ao universo das artes visuais em Portugal (ME-

CNEB, 2001, pp.161-62). 

 

O desenvolvimento e valorização da Educação Artística, e a Literacia em Artes, 

apresentam-se como desígnios (expressos na LBSE e no CNEB) de um projecto educativo 

nacional, cujas finalidades propõem o desenvolvimento global do indivíduo, considerando, 

entre outras, dimensões relativas à cognição, raciocínio crítico, sensibilidade estética, 

criatividade, métodos de trabalho, autonomia, intervenção comunitária, e formação de valores. 

Reconhece-se na multiplicidade de aproximações e leituras da Obra de Arte, valores e 

predicados fundamentais à consecução de aprendizagens basilares à formação do sujeito, 

potencializando a aquisição de meios de adaptação contínua, na auto-construção permanente 

de competências e conhecimentos. Um sujeito cujas instâncias do século XXI determinam que 

seja cada vez mais participativo, crítico, criativo, inovador, e empreendedor, adaptável às 

metamorfoses das sociedades contemporâneas, com capacidades interventivas num meio 

envolvente adverso, regulado pela acção das indústrias culturais que condicionam o 

pensamento, a acção, e fragilizam a identidade. 
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1.3 Objectivos  

O projecto Bichos, inserido no âmbito da Educação Artística, visa operacionalizar 

através da utilização motivadora da Obra de Arte, junto de alunos do 2ºciclo (6º ano de 

escolaridade), a interiorização de competências relativas à comunicação visual – aquisição de 

léxico visual, compreensão de mensagens visuais, conhecimento de características expressivas 

dos materiais, exploração de técnicas de expressão, e estímulo à criação – recursos de reflexão 

e expressão, necessários à formação, e desenvolvimento das capacidades fundamentais à 

alfabetização visual. A Obra de Arte é assumida como cerne da aprendizagem, o objecto que 

corporaliza linguagem visual e os processos cognitivos, emotivos e técnicos intrínsecos à sua 

génese. 

O projecto que se apresenta propõe o desenvolvimento de uma acção pedagógica que 

contextualiza a obra de arte em sala de aula. Intenta-se consubstanciar o papel do objecto 

artístico no desenvolvimento da expressão pessoal, social, e cultural do aluno, relacionando 

saber, imaginação, razão e emoção (ME-CNEB, 2001, p. 149). Procura-se articular a 

abordagem de conteúdos inerentes à Comunicação, e à percepção da Forma, estabelecendo na 

contemplação e na análise de obras de arte o fundamento da aprendizagem. Assim, pretende-

se observar a influência da obra de arte na interiorização de saberes inerentes à utilização, e 

exploração do código visual, no desenvolvimento da percepção, e no estímulo à produção e à 

criatividade.  

Procurando também despertar a consciência para a sustentabilidade ecológica, 

concretamente através da sensibilização para o respeito dos direitos dos animais, procedeu-se 

ao desenvolvimento de uma Unidade de Trabalho onde se sugere uma inversão de papéis 

entre Humanos e Animais.  

Este é um projecto pedagógico, alicerçado na observação e análise de obras de arte 

com representações de animais, promotor de aprendizagens favorecedoras da literacia em 

artes, articulando aquisições nos domínios perceptivos, reflexivos, metodológicos, e 

produtivos / criativos, proporcionando a contextualização de conteúdos programáticos, no 

âmbito da disciplina, e a formação e interiorização de valores relativos à protecção e 

preservação da Natureza. 

 

1.4 Estrutura da tese  

Bichos é um projecto que coloca a obra de arte em contexto de sala de aula – o 

referente de que decorre a mediação pedagógica, alicerçando a aquisição de saberes, da 

disciplina de EVT, no objecto que materializa o código visual. 
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Considera-se na pesquisa Bichos três fases nucleares, correspondentes, primeiro, ao 

estudo de importantes paradigmas e ideias subjacentes à origem e mudanças operadas na 

Educação Artística, segundo, à estruturação e ao desenvolvimento e concretização do projecto, 

e finalmente, à reflexão sobre a concretização do mesmo, bem como dos seus resultados. 

No capítulo inicial (capítulo 2), deste estudo, apresenta-se uma revisão das principais 

correntes educativas vinculadas ao ensino das Artes Visuais, no Ocidente, desde a 

Antiguidade ao início do século XXI. Uma “leitura”, que procura elucidar os diferentes 

paradigmas educativos, em conexão com circunstâncias políticas, económicas, e sociais, e 

com o desenvolvimento da Psicologia e da Pedagogia – contextos que condicionam as 

diferentes orientações do ensino e prática artística. Enquadra-se a mudança de paradigmas de 

educação artística, desde o modelo oficinal até à emancipação da Renascença, passando pelas 

novas concepções trazidas pela Revolução Industrial. Também no pós-guerra se acompanha a 

consolidação da Educação pela Arte, sublinhando o valor da expressão individual, da 

identidade, e da formação global e equilibrada do indivíduo – princípios transversais a 

distintos modelos educativos. Termina-se esta perspectiva sobre a Educação Artística com um 

olhar sobre a complexidade do século XXI: a globalização, a multiculturalidade, o avanço 

científico e tecnológico, e a dispersão massificada da imagem. São tempos que carecem de 

práticas pedagógicas inclusivas, e práticas direccionadas para o desenvolvimento de cidadãos 

com espírito crítico, criativo e inovador. 

No enquadramento teórico, efectua-se ainda, uma perspectiva histórica da Educação 

Artística em Portugal, sendo o período de análise, compreendido, essencialmente, entre o 

século XVIII e o começo do século XXI. Foca-se a atenção nas principais reformas educativas, 

que fariam assomar discussões em torno do lugar da Arte na Educação, e que levariam ao 

enunciado da Lei de bases do Sistema Educativo, de que procede o Currículo Nacional do 

Ensino Básico. Conclui-se esta revisão com a análise do Currículo Nacional do Ensino Básico, 

evidenciando-se os saberes preconizados para a Educação Artística, e as competências 

estabelecidas para a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, fundamentais à literacia em 

artes. 

Na fase seguinte (correspondente aos capítulo 3 e 4) apresenta-se a ordem de 

operações correspondentes à concepção, sistematização, e aplicação do projecto em sala de 

aula, respectivamente. Tendo por base a interacção com a obra de arte, desenvolve-se uma 

proposta de actividade, colocando em discussão a presumível inversão de papéis 

Homem/Animal. Assim, desenha-se uma intervenção articulando a contemplação e a análise 

de obras de arte (reproduções observadas em sala de aula, e na visita de estudo), com a 
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produção e a reflexão. Um esboço metodológico que foi alvo de alterações, suscitadas por 

circunstâncias inerentes à dinâmica da turma, em sala de aula, sendo incrementadas acções 

mobilizadoras da atenção, que visavam a mudança de atitudes. Pela “surpresa” e expectativa 

(com recurso a técnicas de expressão gráfica / plástica) intentou-se cativar o interesse e 

aumentar o espírito da descoberta, situações fundamentais ao ensino-aprendizagem. Com 

actividade interpolada em sala de aula – o desafio e o projecto individual – o desenho, o 

recorte e colagem, a pintura, os materiais e a expressão, assumiram protagonismo no 

conhecimento da forma, na representação da vida animal, na criação e recriação de objectos 

plásticos, e no enunciado de mensagens visuais. 

Conclui-se esta tese com considerações sobre os resultados do projecto Bichos. 

Efectua-se uma análise observando-se os objectivos inicialmente propostos, vinculados à 

comunicação visual, à expressão e à criação. Alude-se às progressivas mudanças operadas em 

sala de aula, à repercussão das iniciativas nos projectos dos alunos, e aos predicados das suas 

criações, sendo sublinhada a alteração de atitudes – tais como o gosto pela aprendizagem, ou a 

maior motivação de presença na aula. Regista-se a necessidade de desenvolver, de modo 

progressivo, acções de aproximação e interacção com objectos artísticos. 

Procura-se, ainda, na reflexão final, analisar as dinâmicas e os resultados obtidos, com 

as disposições da LBSE e as competências enunciadas para a disciplina de EVT no CNEB. 

Finaliza-se este objecto de estudo deixando em aberto a continuidade a projectos 

promotores do espírito da descoberta. Intervenções educativas que, poderão incidir sobre 

temáticas relacionadas com o imaginário, associado aos seres fantásticos, e temáticas 

associadas à sustentabilidade ecológica. 
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Capítulo 2 

 

Enquadramento Teórico 

 

2.1 Introdução 

Neste capítulo foca-se a diacronia dos paradigmas da educação artística no Ocidente, 

compreendendo o período entre a Antiguidade e a Pós Modernidade, estabelecendo ligações 

entre sistemas de valores e os princípios que regem os diferentes modelos educativos. 

Faz-se também referência ao percurso que o ensino artístico regista em Portugal desde 

finais do Séc. XVIII até às recentes alterações já de 2011. 

 

2.2 Educação Artística: uma aproximação 

A evolução das correntes pedagógicas na área do Ensino Artístico reflecte as 

ideologias sociais, culturais, políticas e económicas dos diferentes períodos históricos. Efland 

(2002, p. 20) observa que as artes não constituem reinos autónomos de actividade, com uma 

existência extrínseca ao contexto social; são condicionadas pelas diversas concepções da 

realidade e pelo que o autor identifica de sistemas de controlo (Efland, 2002, p. 17) – o 

mecenato, a educação e a censura. Instituições criadas pelas classes mais influentes, a nível 

político e económico, que estabelecem os fins que as artes servem, e designam os 

destinatários, os intervenientes responsáveis pelo seu ensino, as metodologias e o tipo de 

representações – agentes intermediários que servem de filtro às manifestações dos indivíduos 

e são simultaneamente cartaz de propaganda dos ideais das esferas dominantes da sociedade.  

Efland defende que o estudo e compreensão da Educação Artística deve considerar 

aspectos relacionados com a alfabetização, género, os papéis dos indivíduos na estrutura 

social, o valor atribuído às artes, o contexto e as crenças sociais, morais e económicas. As 

conexões existentes entre estas variáveis e a interacção que se estabelece entre os vários 

agentes sociais, determinam as tendências e mudanças operadas nos paradigmas de ensino 

artístico e nas práticas artísticas. Sublinha ainda que historicamente existe uma propensão 

para associar as disciplinas artísticas a um certo elitismo (2001, pp. 15-16), ou que estas se 

encontram destinadas aos mais dotados para essas linguagens. Uma concepção que estabelece 

um paralelismo entre estrato social e ensino reservado a uma elite, ou a uma classe 

trabalhadora.  

Agirre (2005, pp. 205-06) assinala que a Educação Artística é fortemente marcada pela 

tendência formativa da arte. Uma concepção (que dominou um período compreendido entre a 
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Idade Média e inícios do século XX) que se encontra vinculada à noção de Educação Artística 

como meio de instrução – a formação em oficinas de operários especializados conhecedores 

de um ofício, e a educação do gosto dos artistas. Uma vertente que identifica a arte com um 

conjunto de conhecimentos transmissíveis, e a Educação Artística como a acção de os 

transmitir. Esta é uma visão da Arte centrada em factores de produção, sendo o artista 

entendido como instrumento de uma estrutura, isento de competências criativas. O autor 

refere que o aparecimento de noções distintas entre “artesão” e “artista” gerou uma das 

importantes mudanças operadas nas didácticas e nos conteúdos do ensino artístico. A 

separação e diferenciação das concepções levaram ao reconhecimento da especificidade do 

pensamento artístico, à emancipação da acção artística (das oficinas e dos mestres) e à 

valorização social do artista; princípios que se sobrepuseram a questões relacionadas com 

norma e destreza manual, e que se encontram na génese de movimentos que levaram à 

redefinição dos objectivos educativos das artes. 

 

2.3 Educação Artística: perspectiva histórica no Ocidente 

2.3.1 Antiguidade 

A história do Ensino Artístico no Ocidente é fortemente marcada pela cultura clássica; 

um período conturbado, marcado pelos discursos dos filósofos gregos Platão e Aristóteles que 

versavam sobre arte, educação e a sua importância na vida comunitária (Efland, 2002, pp. 25-

26). Apesar deste reconhecimento, as artes visuais, os ofícios e os artífices com elas 

relacionados, não eram valorizados socialmente entendendo-se que estas ocupações seriam 

pouco dignas, impróprias dos filhos das melhores famílias (Efland, 2002, p. 26). Eram tarefas 

destinadas a estratos da população mais baixos, aprendidas em ateliers familiares, através da 

transmissão de conhecimentos de pais para filhos. Este descrédito advém da concepção de 

conhecimento de Platão, que considera a verdade e razão como únicas fontes de conhecimento. 

As imagens (pinturas e esculturas), representações das ideias (cópias), pertencem a um mundo 

de aparências, sendo por isso fontes de conhecimento enganosas (Efland, 2002, pp. 33-5). Na 

Antiguidade Clássica a música era considerada mais próxima das formas ideais, pois não 

imitava a Natureza, apenas as suas virtudes. Apesar desta noção, que enaltece a Música em 

detrimento das Artes visuais, Platão defendia que as crianças deveriam contemplar boas obras 

de arte, sendo estas indispensáveis para o desenvolvimento da percepção do belo e do bem. 

Por sua vez Aristóteles defende uma ideia de arte e realidade distinta, considerando 

que todas as formas possuem qualidades percepcionadas directamente através dos sentidos, 

não existindo separação entre o mundo das formas e das ideias. A arte poderia de facto 
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representar uma cópia da Natureza, mas era uma obra única, o objecto que materializava as 

verdadeiras representações das ideias. 

No período Romano, a Educação, cujo objectivo visava a formação de homens 

possuidores de aptidões necessárias para servir o Estado, é fortemente influenciada pela 

cultura Grega. Obras de referência, como a Ilíada e a Odisseia, são traduzidas para latim. 

Mantém-se a tradição de coleccionar obras de arte, copiam-se esculturas, efectuam-se viagens 

aos principais centros culturais (Atenas, Alexandria, Rodes). As ideias de Platão, relativas à 

noção de inspiração, encontram-se na base do desenvolvimento de uma filosofia do „belo‟ 

(Efland, 2002, p. 40). Para Plotino (205-270 d.C.), filósofo fortemente influenciado pelo 

pensamento de Platão, o artista inspirado reencarna nos materiais terrenos as formas do 

mundo das ideias, mas ao contrário das reflexões de Platão, não se limita a copiar as formas 

da Natureza, acrescenta-lhe algo. Este pensamento resultaria numa nova concepção de beleza, 

que passa a ser entendida como la encarnación de las formas ideales, y era vista como algo 

más que una fuente de placer, también constituía una forma de aprehensión intelectual, pues 

el arte hace que las formas sean accesibles a los sentidos (Efland, 2002, p. 41). 

 

2.3.2 Idade Média 

Na Idade Média a Europa fecha-se ao exterior e a fé cristã impõem-se como elemento 

aglutinador de um território decadente, dividido em feudos que produziam todos os bens 

necessários ao auto-sustento (Pinto, Meireles, Cambotas, 2006, p. 242). As artes e a educação 

sofrem com este enclausuramento, e o florescimento anterior, incentivado pelas viagens e 

trocas comerciais, é abafado pela verdade das Escrituras e pela concepção religiosa do Mundo. 

Sobre os monges e os escribas das comunidades monásticas recai o papel do ensino da 

Verdade e a orientação da população até Deus. Um chamamento que se faz através da 

utilização (didáctica) de imagens para propagar a fé. Nos conventos os monges aprendiam a 

ler e a escrever, o essencial para que pudessem cumprir com os seus deveres. Gradualmente 

foram aperfeiçoando os seus conhecimentos, tornando-se hábeis artesãos, desenvolvendo 

aptidões em vários domínios, destacando-se as relacionadas com a cópia de manuscritos 

(preparação de tintas, iluminura, encadernação, etc.). Estas actividades eram equiparadas ao 

trabalho manual no campo com um arado, devendo ser entendidas como uma forma de 

penitência e purificação, onde a originalidade não era estimulada, e aqueles que 

demonstravam capacidades artísticas deveriam exercer o seu labor com humildade (Efland, 

2002, pp. 44-45). Alguns mosteiros atingiriam elevado grau de reconhecimento pela 

qualidade e excepcionalidade dos seus manuscritos, tornando-se importantes difusores 
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culturais. Em redor destes domínios privados surgiam pequenas povoações, e os monges 

começavam a partilhar os seus conhecimentos com os servos camponeses. Com o cessar das 

invasões a Europa conhece um período de maior estabilidade, sendo retomadas as viagens e as 

peregrinações, que favoreciam o contacto com centros possuidores de relíquias sagradas, e 

especialistas em diferentes artes e ofícios. Estes factores incentivaram um maior dinamismo 

socioeconómico, e contribuíram para a implementação de novos ateliers e oficinas. Tratavam-

se de cooperativas de ensino organizadas segundo uma estrutura hierárquica, dominada pela 

figura do mestre. O aprendiz era sujeito ao cumprimento de vários anos de aprendizado, 

segundo um trajecto evolutivo, onde adquiria competências no domínio de técnicas e 

materiais que lhe permitiam a realização de cópias do trabalho do mestre (seguindo a tradição 

copista dos mosteiros). 

 

2.3.3 Renascimento 

No Renascimento consubstancia-se a transição de um pensamento de essência 

religiosa, teocêntrica e simbólica, para um pensamento que procurava explicar as coisas de 

um modo crítico, e racionalista, tendo por base o pensamento científico (Pinto, Meireles, 

Cambotas, 2006, p. 442). A nível artístico, registam-se inúmeras mudanças que advêm do 

novo despertar económico, das descobertas ocorridas nas ciências e do movimento de 

renovação das mentalidades. Fica a dever-se a Brunelleschi (1377-1446), escultor e arquitecto 

italiano, a descoberta dos princípios da perspectiva, um processo de representação que 

influenciaria todas as disciplinas que têm por base o desenho. Este método reflectir-se-ia 

ainda na estética formal, de acentuado naturalismo, e na concepção do espaço pictórico como 

uma janela aberta para a realidade visual, criado à medida do Homem. De entre as inovações 

é de salientar o reconhecimento da Arte como área de conhecimento com leis próprias, 

resultado de processos cognitivos de vários domínios. Uma concepção que modificou o 

estatuto social do artista, que não mais seria olhado como um artesão de nível superior, 

passando a fazer parte de uma elite cultural. O artista tornou-se mais consciente do seu valor, 

passando a estabelecer-se uma maior individualização da arte e uma correspondência obra / 

artista (por exemplo, as obras passariam a ser assinadas).  

A educação sofre uma profunda reestruturação, sendo inúmeros os factores que 

contribuem para a reforma do ensino. Retoma-se o estudo da literatura clássica (nas fontes 

originais), incluindo a análise de aspectos relacionados com o conceito de beleza em obras de 

referência, de natureza diversa. Conteúdos cujo teor (educação estética) não era considerado 

na educação medieval. A tipografia (introduzida por Johannes Gutenberg na década de 1440) 
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revoluciona a acessibilidade aos textos, registando-se um novo predomínio da escrita sobre a 

retórica. Incute-se na sociedade a noção de identidade cultural, reconhecendo-se a importância 

do estudo das tradições e do património do passado, enquanto elementos condicionadores do 

presente. De entre estas mudanças destaca-se o novo ideal humanista que assenta na 

importância da educação, uma aspiração que é precursora da democratização do ensino 

(Efland, 2002, pp. 51-52). 

O ensino das artes acusa as alterações verificadas nos vários domínios do 

conhecimento (Filosofia e Ciência) e na percepção social do artista. O método formativo de 

tradição medieval (que visava a perícia técnica), subordinado ao conhecimento do mestre, é 

restritivo e cada vez mais desajustado da nova realidade. As ideias de Alberti (1404-1472), 

arquitecto, pintor, escultor e teórico de arte, e Leonardo da Vinci (1452-1519, autor do 

Trattato dela pittura) são determinantes neste processo de ruptura com o passado, defendendo 

que o objecto de preparação do artista é a «ciência da arte» e não o simples domínio do cinzel 

ou do pincel (Agirre, 2005, p. 208). Esta noção é ilustrada, por exemplo, com os enunciados 

de Leonardo da Vinci: Estudia primeiro el saber, y luego sigue la práctica que dicta este 

saber (Leonardo da Vinci, apud Efland, 2002, p. 55), e Miguel Ângelo Uno pinta com la 

mente, no com la mano ( Miguel Ângelo, apud Efland, 2002, p. 55). Estes pensamentos 

implicam alterações a nível das organizações responsáveis pelo ensino e nos conteúdos. 

Considera-se que o artista deveria ser instruído segundo um plano de estudos, que se 

encontrava em consonância com a visão científica e intelectual da arte, incidindo sobre teorias 

matemáticas, perspectiva, geometria, cânone, anatomia e história, entre outras.  

Como resposta à nova concepção surgem em Itália as primeiras Academias, que 

proporcionavam uma maior comunhão de aprendizagens entre professores e alunos. Círculos 

formados por grupos de artistas que discutiam temáticas relacionadas com filosofia e práticas 

artísticas. Sob a acção de Giorgio Vasari (1511-1574), pintor e arquitecto italiano, seria 

fundada a prestigiada Accademia e Compagnia dell’Arte del Disegno, em 1562, em Florença, 

da sob protecção de Cosimo I de Medici. Vasari procurava definir as regras da arte tendo por 

base as descobertas e as obras de Leonardo da Vinci ou Rafael, e elaborar um currículo 

fundamentado nos estudos humanísticos da Antiguidade (Efland, 2002, p. 60). Estas acções 

institucionalizariam o ensino artístico e consolidariam um modelo de estrutura educativa que 

alastraria para a Europa a partir do século XVII. 
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2.3.4 Iluminismo 

A procura da verdade plena e absoluta, preconizada por Descartes (1596-1650), o 

método científico, a regra, e a busca do conhecimento alicerçado na razão, apresentam-se 

como os factores caracterizadores do novo espírito, sendo transferidos para todos os domínios 

da sociedade.  

O estado francês afirma o seu poder com Luís XIV como Rei absoluto. Um “Rei Sol” 

que orienta a nação a partir do trono, centrando em si todos os domínios da vida pública, 

colocando ao seu serviço a Igreja, a Nobreza e a Cultura (Châtetel, Groslier, 1991, p. 386).  

A Academia Francesa de Pintura e Escultura, fundada em 1648 sob a égide do próprio 

rei, surge da necessidade de libertação das rígidas normas emanadas das guildas (oficinas ou 

associações de artesãos especializados na manufactura de produtos), que mantinham fortes 

vínculos à linguagem e a tradições expressivas do século XII (Efland, 2002, pp. 64-5). A 

Academia proporcionava uma educação que transmitia os princípios da arte, tendo por base 

um desenho curricular que contemplava estudos teóricos e práticos. Um ensino hierarquizado 

e fortemente sistematizado, por oposição à “informalidade” das academias renascentistas 

italianas (Agirre, 2005, p. 209), que incluía o estudo de distintas disciplinas, como por 

exemplo Geometria, Perspectiva, Aritmética, História, Anatomia, Desenho do Natural, 

Desenho de Cópia, etc.  

Paralelamente ao ensino académico surgem algumas instituições que ministravam 

aulas de desenho aos fidalgos. Uma aprendizagem complementar à educação geral, essencial 

à formação global de um nobre cavaleiro (Efland, 2002, p. 69), e de extrema utilidade nos 

seus registos de viagem no grand tour – a viagem que os jovens aristocratas da Grã-Bretanha 

empreendiam pelos principais centros culturais da Antiguidade.  

Os princípios da filosofia Iluminista colocam em causa a estratificação artificial da 

sociedade e, apoiados na ciência, clarificam a origem do Universo, a essência das leis Divinas 

e a inter-relação existente entre o Homem, a Natureza e a Sociedade. Assiste-se a um 

despontar de reflexões que proclamam, já na Revolução Francesa, a liberdade e as 

capacidades pensadoras do Homem. Faculdades que lhe permitem raciocinar, identificar o 

bem nas leis da Natureza, e agir em harmonia sobre esta. O discurso de Jean-Jacques 

Rousseau (1712-1778) é fundamental neste contexto, nomeadamente com as considerações 

que profere sobre a Infância e a Educação na obra Emílio (1762). Os seus pensamentos 

reconhecem, pela primeira vez, a existência da criança enquanto indivíduo, com 

características inerentes à sua condição de ser em construção, e à sua faixa etária – era uma 

noção inovadora, oposta às concepções anteriores que a viam como um adulto em miniatura. 



11 

O seu conceito de Educação centra-se nesta concepção e aponta para uma acção formativa 

que respeita as características individuais, os instintos e necessidades naturais da criança. 

Rousseau promove uma aprendizagem utópica a partir dos sentidos, da experiência e do 

confronto com o mundo envolvente (a criança constrói o seu saber à medida das suas 

necessidades) (Rousseau, 1959, pp. 68-71). Um modelo pensado para uma educação 

igualitária para todos, em liberdade e para a liberdade, que visava o desenvolvimento de 

competências de respeito para com o outro e o colectivo, em direcção a uma sociedade melhor, 

onde a racionalização da vida económica (…) aparecerá (…) para satisfazer as necessidades 

de toda a gente (…), onde a não existência de escravidões económicas leve à plena 

realização de uma liberdade autêntica, de um respeito absoluto da personalidade humana 

(Rousseau, 1959, pp. 9-10). 

Ainda sobre a Educação de Emílio, Rousseau refere a importância do Desenho no 

processo formativo. Uma acção inata a todas as crianças, essencial ao desenvolvimento das 

capacidades da mente, devendo a sua prática ser incentivada. Este pedagogo alega ainda que 

esse estímulo deveria ser fomentado através da colocação da criança perante as formas reais, 

permitindo-lhe desenvolver a observação e apreender a verdade sobre as mesmas, e não 

condicionar a sua aprendizagem através da acção de um professor, que lhe imporia a 

realização de cópias. As ideias expressas por Rousseau estariam na génese de movimentos 

que conduziriam, no futuro, ao enunciado de modelos educativos baseados na livre expressão 

individual (por exemplo com Pestalozzi, Fröbel). 

 

2.3.5 Revolução Industrial 

2.3.5.1 Pestalozzi 

O fim do século XVIII anuncia um período marcado por profundas mudanças políticas, 

económicas e sociais. Uma época de instabilidade que se estende a várias nações, assumindo 

um carácter universal, e de ruptura ideológica, intensificada pela mutação industrial e pelo 

avanço científico e tecnológico. Estas conjunturas, cujos efeitos se reflectem no século XIX, 

suscitam o aparecimento de dilemas entre as inovações disponibilizadas pela ciência e o 

relacionamento com os ensinamentos históricos, e entre as solicitações do mundo moderno e a 

procura de equilíbrio com a Natureza, levam à renovação cultural marcada pelo Romantismo. 

O confronto destas concepções suscita o aparecimento de movimentos de procura de respostas, 

que possibilitem assimilar e integrar os novos materiais e metodologias, e o desenvolvimento 

de discursos linguísticos que se harmonizem com os novos ideais (Châtelet, Groslier, 1985, p. 

474). A máquina, principal agente de mudança, submete a sociedade à economia, sujeitando-a 
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a novas necessidades. A pressão que recai sobre a Indústria obriga as nações a estabelecerem 

prioridades e a repensar modelos formativos em conformidade com as solicitações do mundo 

moderno. O governo passa a disponibilizar especial atenção ao Ensino, atribuindo-lhe uma 

função determinante no alcance do progresso industrial. Estas circunstâncias colocam a Arte 

nos currículos escolares, provocando importantes transformações nos modelos educativos, e 

dando origem à fundação de Escolas vocacionadas para o ensino profissional das artes. Ainda 

sobre a Arte e a Educação recaem responsabilidades sociais (integração, atenuar diferenças 

económicas e culturais, incutir valores morais), resultantes das transformações provocadas 

pela mecanização do acto produtivo. A Revolução Industrial apresenta-se assim como 

referente basilar das modificações que a sociedade sofre durante o século XIX, identificando 

um período fundamental na Educação Artística. 

Face às transformações provocadas pelo domínio da máquina e pela brutalidade do 

mundo moderno, o movimento Romântico procura recuperar uma ambiência de harmonia, 

entre indivíduo e sociedade. Apela-se à emoção e ao onírico, por oposição ao raciocínio e à 

explicação científica da realidade (Châtelet, Groslier, 1991, p. 475). O artista torna-se numa 

entidade geradora de novas percepções. A sua procura de liberdade provoca uma acção de 

ruptura com as regras e normas académicas, abrindo caminho à poesia do imaginário. Uma 

emancipação que geraria práticas artísticas centradas na originalidade, passando a conferir 

maior importância aos processos criativos individuais. Este cenário era favorável à contínua 

evolução de movimentos contrários à produção massificada, e à uniformidade da linguagem 

plástica, impulsionando o desenvolvimento de movimentos de pesquisa de uma multiplicidade 

de linguagens e estéticas, que se repercutiria na Educação.  

A nível político, as campanhas de Napoleão pelo domínio da Europa originam um 

elevado número de órfãos. Após a invasão da Suíça (1798) Johann H. Pestalozzi (1746-1827), 

pedagogo suíço, confrontado com o abandono que vitima as crianças, funda uma escola para 

os acolher, proteger e educar. Sob influência dos princípios educativos de Rousseau, 

desenvolve um método pedagógico que proclama o direito universal à educação, como meio 

de desenvolvimento das capacidades humanas, e considera que a aquisição de conhecimento 

deve proceder de acções que estimulem o indivíduo à aprendizagem. A Escola, entendida 

como o prolongamento de um ambiente familiar seguro e acolhedor, deveria proporcionar 

condições favoráveis à promoção da aprendizagem tendo por base o afecto – o princípio 

fundamental na pedagogia de Pestalozzi que defende um ensino baseado na ternura e respeito 

da criança, rejeitando sistemas baseados numa disciplina austera e punitiva. Pestalozzi 

concebe um modelo educativo que articula aspectos emocionais, intelectuais e morais, atende 
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às especificidades da faixa etária da população juvenil, respeita o seu desenvolvimento interno, 

e estabelece uma interacção de harmonia com a Natureza. Este modelo educativo privilegia 

ainda, a aquisição e construção do conhecimento pela via sensorial, pelo desenvolvimento da 

percepção, das aptidões inatas e pela prática, de acordo com o ritmo individual de cada um. É 

um paradigma que parte do desenvolvimento da observação e compreensão do simples (das 

formas simples existentes no ambiente natural que envolve o aluno), para aceder construções 

do pensamento mais complexas e abstractas (Efland, 2002, pp. 121-22). O estudo do Desenho 

é essencial no programa deste pedagogo, sendo considerado uma prática que permite atingir 

outras formas de saber, auxiliando a transição para a escrita e leitura. Por considerar que as 

metodologias aplicadas nesta área (estudo a partir de cópias, tal como se fazia nas Academias) 

não se adequavam à especificidade da infância, Pestalozzi elabora um método de ensino de 

Desenho (A B C der Anschauung), baseado no conhecimento das formas elementares da 

linguagem visual – as linhas, os ângulos, as curvas e as relações que se estabelecem entre elas. 

Uma vez conhecidos estes elementos ficaria facilitada a operação de correspondência com os 

objectos e formas percepcionadas no meio, iniciando-se um percurso de aprendizagem das 

formas simples para as mais elaboradas. Os exercícios propostos neste método privilegiavam 

o estímulo das capacidades racionais da mente, em detrimento da expressão individual, uma 

vez que objectivavam o desenvolvimento de capacidades de enunciado de ideias claras, por 

parte das crianças (Efland, 2002, p. 170).  

A eficácia destes métodos educativos ganha notoriedade, difundindo-se, com especial 

relevância, pelos estados Prussianos que apostam na Educação como meio de reconstrução da 

nação, após a devastação e caos provocados pelas invasões napoleónicas. Através da 

intervenção de Friedrich Wilhelm von Humboldt (1767-1835), nomeado Ministro da 

Educação, iniciar-se-ia a reestruturação do ensino público, sendo desencadeadas acções que 

levariam à adopção dos métodos pedagógicos de Pestalozzi, à formação de educadores 

segundo estes princípios, e à sua aplicação nas escolas. De entre as medidas implementadas 

evidencia-se o estímulo dado à prática do desenho. Humboldt identifica a expressão gráfica 

como uma linguagem, um meio de comunicação, que transcende as barreiras linguísticas 

(Agirre, 2005, p. 213), fundamental ao cultivo da sensibilidade, do juízo estético (Efland, 

2002, p. 123), e ao desenvolvimento das aptidões de observação e representação, que se 

reflectiriam na aquisição de competências necessárias ao processo global de educação.  
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2.3.5.2 Fröbel 

Igualmente sob influência das ideias de Rousseau (e do Romantismo), relativas à 

noção de Criança, Identidade da Infância e Liberdade, o pensamento educativo de Friedrich 

Fröbel (1782-1852, pedagogo alemão)
 
assume relevo, ao enunciar que o desenvolvimento 

procede de processos activos da mente, do interior para o exterior. Uma acção de 

exteriorização da expressão do “Eu” que leva ao auto-conhecimento. Apesar de conhecer o 

método de Pestalozzi e ter trabalhado com este pedagogo, Fröbel emancipa-se dos seus 

princípios. Apresenta um modelo de ensino que identifica o indivíduo como um todo, 

dinâmico e produtivo, possuidor de capacidades internas capazes de realizar aprendizagens. 

Defende a criação de condições favoráveis ao estímulo das faculdades inatas ao indivíduo, 

propiciando o seu desenvolvimento, levando-o à descoberta e à produção do conhecimento 

(Agirre, 2005, p. 223). De acordo com a sua ideologia funda, em 1837, uma escola – 

kindergarten (Jardim de Infância) – onde a criança, vista como uma pequena “planta” de um 

jardim, teria condições propícias ao seu natural desenvolvimento. A concretização de tal 

objectivo efectuar-se-ia através de um currículo alicerçado no Jogo. O Jogo, elemento basilar 

na pedagogia de Fröbel, é visto como uma representação do mundo real, onde a criança tem 

oportunidade de expressar livremente os seus impulsos (de acordo com a sua natureza interior) 

(Rocha, 1977, p. 642), utilizar a sua imaginação para traduzir conceitos, e interagir com os 

outros e o meio – o jogo é a mais elevada expressão do desenvolvimento humano na criança, 

porque só por si é a livre expressão daquilo que está na alma da criança (…) o produto mais 

puro e mais espiritual (…) um tipo de cópia da vida humana em todas as fases e em todas as 

relações (Fröbel, apud Read, 1999, p. 136). Segundo este pedagogo as instituições educativas 

deveriam providenciar uma envolvência apropriada ao incremento actividades de carácter 

lúdico, possibilitando a criação e a invenção, o faz de conta, e auxiliando a activar a 

imaginação e o espírito criativo. Para potenciar os benefícios educativos de tais práticas 

idealiza e cria materiais didácticos, que permitem à criança brincar, estabelecer novas relações 

simbólicas entre os objectos e aprender através das suas acções. 

De salientar na pedagogia de Fröbel a relação que estabelece entre Arte e Indivíduo, 

atribuindo à expressão artística um papel fundamental na manifestação do interior; um 

pensamento que diverge de concepções dominantes, que a remetem para aquisição de 

competências, na área de produção artística. Este educador entende que a actividade artística é 

determinante para o desenvolvimento pleno das capacidades das crianças. No entanto, apesar 

do paralelismo que estabelece entre Arte e Expressão Individual, as suas orientações 

metodológicas orientam-se, essencialmente, para a promoção de actividades que utilizam 
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formas e objectos elementares, com os quais a criança elabora novas formas, estimulando as 

aptidões naturais para criar (Agirre, 2005, p. 223), e para a construção do simbólico 

(utilizando os materiais didácticos e jogos que disponibilizava). 

 

2.3.5.3 Contraponto: Henry Cole e Jonh Ruskin 

As propostas educativas desenvolvidas por Pestalozzi e Fröbel, assentes em princípios 

de liberdade, espontaneidade, expressão individual, emoção, natureza e infância encontram-se 

vinculadas a referentes ideológicos do Iluminismo e do espírito Romântico, fortemente 

influenciadas pelas reflexões de Rousseau, Kant, Schiller, Hegel e Goethe, entre outros. 

Pensadores, escritores, filósofos, pedagogos, poetas, …, cujas considerações sobre a condição 

do Homem e a sua relação com o meio, viam na Arte a possibilidade de “cura” (de um ser 

fragmentado), e de vivência em harmonia (emocional e intelectual), de acordo com as suas 

naturais capacidades criadoras. A essência expressiva presente nestes modelos aponta para o 

livre desenvolvimento das emoções e das aptidões inatas do ser humano, por oposição a 

formas de ensino que viam o sujeito como receptáculo de conhecimentos (normas e técnicas).  

As transformações que advêm da Revolução Industrial levam à substituição das 

oficinas artesanais por unidades fabris, favorecendo o crescimento exponencial da produção e 

das trocas comerciais. Um desenvolvimento técnico e económico que coloca novos desafios a 

uma indústria, que necessita de definir estratégias para garantir a sua liderança no mercado. 

Esta era uma questão essencial para uma sociedade marcada pela produção massificada, que 

para defender a sua competitividade, precisava de oferecer produtos que se destacassem pela 

sua qualidade. Este objectivo acaba por revelar as fragilidades de algumas nações, resultantes 

do progresso e da falta de formação dos operários (Efland, 2002, p. 82). 

A ausência de qualificação reflecte-se na diminuição da qualidade artística dos bens 

fabricados, e que compromete a concorrência financeira entre estados. A resposta a esta 

carência impõe o repensar do ensino e a fundação de Instituições vocacionadas para a 

educação artística profissional. Neste contexto o método educativo que havia sido 

implementado nas Manufacturas Reais francesas de Luís XIV assume especial importância. 

Por um lado, o Antigo Regime considerava essencial o desenvolvimento de competências 

artísticas e manuais dos artífices, e por outro, determinava que todos os produtos fossem 

elaborados a partir de projectos concebidos por criadores, com formação académica em Belas 

Artes. Esta estratégia forneceria contributos valiosos para a estruturação de programas de 

ensino, que visavam à formação de técnicos com conhecimentos artísticos, ajustados às 
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exigências da indústria, estabelecendo em simultâneo uma relação de proximidade entre arte, 

indústria e sociedade.  

De acordo com a concepção que cada nação fazia entre a essência da arte e o seu papel 

na sociedade, foram desenvolvidos diferentes programas de estudo. França funda uma rede de 

Academias de Arte ajustadas às necessidades das indústrias regionais, e a Alemanha opta por 

instituir Politécnicos, e posteriormente Escolas de Artes e Ofícios (Efland, 2002, p. 83). 

Apesar das diferentes visões, o Desenho passa a fazer parte integrante dos currículos 

educativos, sendo a sua prática orientada, essencialmente, para o estudo e representação do 

natural. Alguns estados, como os germânicos, optaram por orientações que incidiram sobre o 

estudo de aspectos técnicos do desenho e a transposição das artes para a indústria. 

Posteriormente estes programas associaram à formação uma vertente que incidia sobre cultura 

artística, estabelecendo uma maior proximidade com os primeiros Museus, as suas colecções 

e o conhecimento de outras culturas. Esta interligação passa a ser implementada em vários 

países, como por exemplo em Inglaterra com a Escola de Desenho de South Kensington e o 

Victoria & Albert Museum (Efland, 2002, p. 93). 

O Estado Britânico, líder no domínio tecnológico, apresentava um claro deficit a nível 

da qualidade e competitividade dos seus produtos, face aos oriundos de França ou Alemanha. 

Uma inferioridade que resultava da inexistência de instituições vocacionadas para a formação 

artística de operários, pois as Academias norteavam os seus objectivos para promoção das 

Belas Artes. A superação desta lacuna leva à fundação de Escolas de Desenho, cujo currículo 

integrava princípios dos modelos educativos Franceses, e em especial dos Alemães, dirigindo 

o enfoque, essencialmente, para aspectos de natureza prática, mais acessíveis às classes 

operárias. No entanto os resultados desta intervenção, observáveis nos produtos expostos na 

Grande Exposição do Crystal Palace em 1851, em Londres, encontravam-se aquém do 

esperado, constatando-se uma diferença assinalável com as suas congéneres Alemãs e 

Francesas. A falta de eficácia deveu-se, essencialmente, ao facto de não ter sido levado em 

conta que estas nações tinham um longo percurso de ligação entre Estado / Ensino / Arte / 

Manufactura. De salientar ainda que as Escolas Primárias Germânicas contemplavam, no seu 

currículo, a prática e ensino de Desenho, o que consequentemente contribuía para uma melhor 

preparação dos estudantes, aquando do ingresso nas Escolas de Comércio. Estas 

circunstâncias impulsionariam, por acção de Henry Cole (1808-1882), a reformulação dos 

programas das Escolas de Desenho, com intuito de melhorar os padrões de qualidade do 

ensino da Arte e a sua aplicação à Indústria. Um projecto educativo abrangente que contribuiu 

(a partir de meados do século XIX) para a introdução da disciplina de Desenho no currículo 
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das Escolas Primárias, a nível nacional. A implementação deste plano educativo envolveria as 

crianças na aprendizagem do Desenho desde os primeiros anos de escolaridade (a par de 

outras aquisições básicas), a que se acrescentaria um programa de formação de Professores na 

área do Desenho (Efland, 2002, p. 95-96).  

A reestruturação empreendida por Henry Cole seria alvo de críticas, nomeadamente 

por Jonh Ruskin (1819-1900), escritor e crítico inglês, que contestava opções formativas que 

desvirtuavam a essência da Arte, subjugando-a ao poder das leis de mercado e votando-a à 

servidão da indústria – divergências justificadas pela sua concepção de Educação Artística 

baseada na natureza moral da Arte (Efland, 2002, p. 201). Esta visão pedagógica, vinculada 

ao pensamento Romântico, defendia a emoção por oposição à razão, o regresso à Natureza e o 

reencontro com a Verdade e a Beleza, presentes nas obras criadas por Deus, como meio de 

elevar uma sociedade decadente.  

Ruskin propõe um modelo de Ensino Artístico assente no estudo de obras-primas do 

passado, veículos de valores morais e espirituais, que permitiriam o reequilíbrio da sociedade 

rendida ao materialismo. O paradigma que propunha era coadjuvado com a prática do 

Desenho, que proporcionaria o desenvolvimento da percepção e do gosto, capacitando o 

indivíduo para a compreensão da beleza. Estas aquisições eram benéficas à Educação pois 

segundo Ruskin el dibujo, en la medida que está al alcance la mayoría, debe ser antes que 

nada como un médio para obtener y comunicar conocimientos (Ruskin, apud Efland, 2002, p. 

202). Ruskin defende ainda que o estudo da Arte e do Desenho deveria ser alargado a todos os 

níveis de escolaridade. Uma ideia que se encontrava assente no princípio que estabelecia o 

desenvolvimento do “bom gosto” como um factor determinante na educação da criança, para 

que esta se tornasse um adulto civilizado e “bem-educado”. As aprendizagens eram 

articuladas com saberes de diferentes áreas do conhecimento. Propõe igualmente a inclusão 

destas disciplinas na Universidade de Oxford. Uma ideia pioneira que seria operacionalizada 

através de um programa que incluía “classes de arte” (palestras), organização de uma 

colecção de obras de arte representativas dos valores que defendia, e a constituição de um 

curso de Desenho. O autor argumentaria que estas aprendizagens seriam benéficas à formação 

de nobres cavalheiros cultos (um reflexo dos valores de uma nação culta), possuidores de 

conhecimentos e juízo crítico para a sua acção de mecenato, sendo ainda uma mais-valia em 

aprendizagens transversais relacionadas com estudos de História, Botânica, Ciências Naturais, 

Geografia.  

Ruskin elabora um currículo de Desenho com princípios contrários ao ministrado em 

South Kensington (que se orientava para a realização de ornamentações para a indústria), 
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tendo como objectivo a “educação para a arte”. O projecto educativo que propõe defende a 

mudança de orientações na concepção de matrizes para a Indústria, sendo que estas deveriam 

ter por base o desenho artístico. As finalidades deste modelo visavam a preparação dos alunos 

para a plena apreciação da beleza. O currículo baseava-se na observação da Natureza, na 

distribuição dos volumes e cores, seguindo-se posteriormente o estudo e registo de detalhes, 

(Efland, 2002, p. 206). As suas ideias seriam o “fermento” para o movimento Arts and Crafts 

(particularmente pela acção de William Morris), que apontaria para uma nova concepção de 

“artesão-artista”, integrando saberes “refinados” no ofício industrial. 

A diminuição de influência das teorias de Ruskin é assinalada pelo conflito com James 

Whistler, que sustentava a possibilidade de existência autónoma da pintura, não se 

encontrando esta, necessariamente, subordinada a valores morais ou a narrativas. 

A partir da segunda metade do século XIX William Morris (1834-1896), poeta e 

artista inglês, manifestava-se contra o modo de produção em massa, do qual resultavam 

objectos cuja ornamentação se revelava “vulgar” e “artificial”. Influenciado pelas ideias de 

Ruskin e pelas concepções revivalistas do Romantismo, empreende uma acção de mudança no 

ensino das artes visuais, do ensino do desenho industrial, e do processo produtivo mecanizado, 

dando origem ao movimento Arts and Crafts. Um estilo que pretendia devolver o refinamento, 

a grandiosidade e qualidade artística aos produtos industriais - observando-se (de acordo com 

Betâmio de Almeida) uma convivência inteligente e sensível entre a arte e a técnica (2007, p. 

416). Morris defende a recuperação de técnicas de fabrico artesanal de objectos, e a sua 

transposição para a Indústria, buscando uma renovação das manufacturas através da 

excelência do desenho e do projecto, aliados ao máximo rigor de execução. Mobiliário, têxteis, 

tapeçaria, papéis, e tipografia seriam alguns dos produtos que se tornariam uma referência, 

pelo aprimorar do seu desenho e concepção. As suas ideias de Morris espalhar-se-iam 

rapidamente pelo resto da Europa e América, influenciando o gosto e a procura de bens que se 

distinguiam pelas suas qualidades estéticas, o que levaria ao enunciado de novos objectivos 

para o ensino do desenho industrial. 

 

2.3.5.4 EUA: o ensino do desenho e a formação operária 

Nos Estados Unidos a problemática relativa à formação de mão-de-obra, com aptidões 

artísticas, necessárias à procura da Indústria, faz-se igualmente sentir. O desenvolvimento da 

nação, ainda em construção e em afirmação perante outras potências, é condicionado por 

factores inerentes à competitividade económica. A ausência de um percurso com tradições no 
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estudo artístico acentua as diferenças com o “velho continente”, tornando-a vulnerável à 

pressão da indústria europeia. 

A alteração deste panorama seria efectivada pelas necessidades impostas pela 

Revolução Industrial. A formação de operários para a Indústria, com competências artísticas, 

obrigaria a mudanças no campo educativo e formativo que levaram à intervenção de 

Educadores oriundos de Europa, e à implementação de métodos de ensino aí instaurados, 

dando origem a modelos educativos distintos, uns com princípios afectos ao ensino Inglês e 

outros ao ensino Francês e Alemão.  

A par de conhecimentos em artes a era industrial havia igualmente criado a 

necessidade de alfabetização. Uma exigência reforçada por factores relacionados com 

aspectos sociais e com a emigração (a Educação passa a ser vista como um meio de atenuar 

problemas das camadas mais jovens, e “americanizar” os emigrantes recém-chegados). O 

estudo das artes, tal como a leitura e a escrita (requisitos básicos fundamentais), passaria 

assim a ser integrado no currículo escolar público, sendo abordado em diferentes níveis de 

escolaridade (no ensino elementar, na formação profissional e em estudos superiores) (Efland, 

2002, p. 115).  

Horace Mann (1796-1859), Secretário de Estado do Conselho de Educação de 

Massachusetts, alega que o conhecimento e a educação dos cidadãos (até aí reservada aos 

descendentes de famílias abastadas) são essenciais para a construção da nação Americana, 

para garantir a ordem social e para alcançar o progresso. Mann empreende a reestruturação no 

ensino público elementar instaurando a Escola Comum, Ensino Primário Básico destinado a 

crianças de todas esferas sociais, culturas e religiões, que promovia a inclusão e 

proporcionava igualdade de oportunidades. A reforma empreendida atribuía à prática artística 

um papel determinante na inserção da criança no sistema educativo, fazendo a mediação entre 

culturas e classes, promovendo a formação de valores, a modificação de atitudes e facilitando 

a transição para aprendizagens nos domínios da leitura e escrita (assim como preparação para 

futuros operários). Uma teoria educacional influenciada, de algum modo, pelos princípios da 

metodologia pedagógica de Pestalozzi. 

Os artigos de Horace Man, assim como de outros educadores, relatam o êxito dos 

métodos aplicados na Europa, efectuando especial referência às escolas dos Estados Alemães, 

enaltecendo a importância do ensino e aprendizagem da disciplina de Desenho e as suas 

repercussões no desenvolvimento das capacidades cognitivas. Tendo por base estes factos são 

convidados educadores vindos de instituições Europeias de referência, nomeadamente da 

Escola de Desenho de South Kensington, para empreender a organização do ensino artístico.  
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Seria a partir de 1870 que o ensino do desenho, nomeadamente o desenho industrial, 

receberia o apoio por parte do poder político. O incentivo dado a esta prática teria uma forte 

influência de um colectivo de cidadãos (ligados à indústria) que solicitavam o ensino 

obrigatório do Desenho, uma condição que se revelava indispensável a uma indústria que se 

queria competitiva. Decorrente desta exigência seria aprovada a Lei do Desenho de 1870 

(Efland, 2002, pp. 148-153) que obrigaria o ensino desta matéria nas escolas públicas, de 

comunidades com população superior a 10.000 habitantes. A aplicação do disposto seria 

operacionalizada através da acção dos educadores estrangeiros, e os modelos de ensino, 

aplicados na Europa, seriam divulgados e reestruturados, de acordo com as características da 

população alvo. 

Walter Smith (1836-1886), educador de arte na South Kensington School, convidado a 

leccionar em Boston (1871), tem um papel importante no estudo do Desenho Industrial. Smith 

esclarece o âmbito do conceito ( de Desenho Industrial) e desenvolve um programa de 

formação orientado para a aquisição de competências nessa área, que incluía aspectos 

relacionados com o rigor e o desenho geométrico, assim como com conhecimentos relativos 

ao “belo” e a habilidades de desenho manual “expressivo” (Efland, 2002, p. 154). O seu 

interesse e envolvimento nas Artes levam-no a defender um programa de Educação Artística 

Nacional. Considerava que o estudo do Desenho deveria ocorrer em todos os níveis de 

escolaridade (começando pelas crianças), uma vez que este saber era importante para todas as 

áreas do conhecimento, e era necessário para melhorar o “gosto” da população. O seu plano 

educativo também contemplava programas de formação de professores, que proporcionariam 

a apropriação de saberes elementares no ensino das Artes. Assim, estes poderiam instruir os 

alunos nesta matéria, do mesmo modo que lhes transmitiam conhecimentos sobre leitura ou 

escrita. A carência de educadores com competências no ensino artístico, assim como de 

instituições que providenciassem essa formação, levariam Walter Smith (com apoio de outros 

pedagogos) a criar uma Escola para formação de professores de Arte (Massachusetts Normal 

Art School, 1873), que o auxiliariam na concretização dos seus propósitos, e na 

implementação e difusão do seu programa. 

William T. Harris (1835-1909), educador nomeado Comissário de Educação dos 

Estados Unidos (de 1889 a 1906), defende o regresso aos valores tradicionais, o combate ao 

materialismo resultante da produção industrial, e estabelece grande proximidade às vertentes 

puritanas. Harris confrontado com o perfil da sociedade industrial (decadência e tensão social 

originada nas disparidades económicas e diferenças culturais) e influenciado pelas ideias de 
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Ruskin e Hegel, estabelece uma inter-relação entre Arte / Religião / Moral (Efland, 2002, pp. 

196-97).  

A concepção do Ensino Artístico focado para o desenvolvimento da Indústria começa 

a dissipar-se com o advento do século XX. O progresso (industrial e económico) alcançado 

pelos EUA modifica a sociedade, os interesses e ambições da população – circunstâncias que 

se repercutem na Educação, alterando os seus objectivos, e anunciando a ruptura do vínculo 

existente entre Educação Artística e Indústria a partir de finais do século XIX. 

A estrutura social da Era Industrial modifica-se com o aparecimento da classe média. 

Um grupo cuja visão educativa do que entende ser Ensino Público diverge dos modelos 

vigentes, que concebiam a Educação como meio de “alimentar” a Indústria, com mão-de-obra, 

ou como meio de controlo social. Com importantes poderes reivindicativos, conferidos pela 

sua condição económica, exercem forte influência sobre o Governo, contribuindo para a 

mudança dos paradigmas educativos. Um Ensino orientado para a formação de operários não 

se coadunava com os seus objectivos sociais, defendendo ainda que todos os alunos 

ambicionam alcançar sucesso e prestígio. Almejando alcançar maiores oportunidades de 

ascensão social, a classe média, considera que as Escolas Públicas deveriam proporcionar os 

mesmos programas curriculares que as Escolas Privadas (Efland, 2002, p. 213). Muitos 

estabelecimentos privados incluíam nos seus currículos estudos em Arte (História de Arte, 

Desenho), reconhecendo a sua importância na formação culta e refinada dos seus alunos. O 

programa era ainda enriquecido com análise de obras (cópias de óleos e estatuetas, gravuras, 

águas-fortes, fotografias, etc.), e colecções de arte que favoreciam a educação estética dos 

jovens “bem-nascidos”. Os conhecimentos em Arte conferiam distinção ao invés de 

simbolizar inferioridade. A defesa desta posição, pela nova classe, contribuiria para uma 

maior aproximação do desenho curricular entre instituições públicas e privadas, verificando-

se que o ensino secundário público começava a incluir estudos artísticos, no seu programa 

educativo. 

A continuidade e afirmação deste processo de mudança registaria o aparecimento de 

acções que visavam divulgar e promover a cultura artística através da apreciação de arte e 

estudo de imagens. Observar-se-ia, por exemplo, a disponibilização de reproduções de obras 

de arte nos espaços escolares (Efland, 2002, p. 216), e o aparecimento de publicações (por 

exemplo a Perry Magazine for School and Home, de 1899 a 1906, a Applied Arts Book, 

posteriormente denominada School Arts Book, de 1901 a 1903) que continham artigos, na área 

da Educação, sobre o estudo de imagens, sobre a apreciação da Beleza na Natureza e 

actividades manuais, entre outros. O culto do gosto e apreciação da beleza era incentivado 
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através do estudo do desenho, uma actividade que desenvolvia a capacidade de percepção, o 

sentido estético e a tomada de consciência do meio ambiente, da sua harmonia e 

grandiosidade (Efland, 2002, p. 260). Este estudo compreendia uma vertente orientada para 

aprendizagens relativas ao “desenho aplicado” (estudo de elementos ornamentais a aplicar em 

objectos), e outra direccionada para o estudo de “princípios e leis do desenho”.  

 

2.3.5.5 EUA e Inglaterra: debates sobre educação artística 

O aparecimento e aprofundamento de estudos e teorias sobre Aprendizagem e sobre o 

Desenvolvimento da Criança, tendo por base a Ciência (ao invés de procurar explicações 

divinas ou espirituais), são factores determinantes nas alterações ocorridas na Educação, no 

período de transição para o século XX. A investigação de filósofos, psicólogos e pedagogos 

estende-se a várias nações, contribuindo para desvendar e esclarecer os processos operativos 

da mente infantil, e para o alterar, de modo decisivo, o enunciado de modelos e práticas 

educativas. 

O contexto favorável ao estudo do Desenho motivaria o aparecimento de métodos de 

ensino que pretendiam incrementar essa prática, direccionando o centro de interesse da 

aprendizagem para os “elementos do desenho”. Eram novas concepções que reagiam contra 

métodos tradicionais, valorativos do “perfeccionismo da representação” do desenho do natural 

(Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 105).  

Arthur Wesley Dow (1857-1922), um pintor e educador americano que ensinou em 

importantes instituições (Teachers College - Columbia University, Pratt Institute, etc. ), e 

abriu uma escola de Verão em Ipswich (Massachusetts), para estudar a relação entre a Arte e a 

educação manual e artesanal (Efland, 2002, p. 265), enunciaria um método de estudo de 

desenho que viria a ser ministrado em muitas escolas públicas dos Estados Unidos. O seu 

processo de investigação leva-o a estudar as colecções de arte não ocidental, nomeadamente a 

oriental, no Museum of Fine Arts de Boston (Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 106), e as 

conclusões resultantes desta análise serviriam de base à publicação de Composition: A Series 

of Exercises in Art Structure for the Use of Students and Teachers (1899). Um livro que se 

tornaria uma referência para o ensino-aprendizagem da Arte (Read, 1982 p. 252), onde Dow 

estabelece que a essência do estudo da Arte deveria provir do estudo dos elementos e 

“princípios sintéticos” (entendidos como unidades de construção), a partir dos quais se 

criavam as composições visuais. O método que enuncia sustentava-se em três elementos 

básicos (que exerciam influência uns sobre os outros): a “linha”, que define os limites da 

forma e estabelece inter-relações harmoniosas com outras linhas e espaços, o notan (palavra 
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japonesa para identificar a relação claro/escuro), que define diferentes concentrações e valores 

de tons, e estabelece relações de harmonia entre áreas de luz e sombra das formas, e a “cor” 

que se reportava à qualidade da luz (Efland, 2002, p. 265). Estes elementos básicos de 

desenho eram condicionados por cinco princípios de composição: o contraste, a repetição, a 

transição, a subordinação e a simetria, que se encontravam vinculados a dois fundamentos: a 

proporção e a organização do espaço (Efland, 2002, p. 266; Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 

108).  

Denman W. Ross (1853-1935), pintor, coleccionador de arte e professor (Harvard 

University), contemporâneo de Dow, contribuiria igualmente para o enunciado de métodos de 

desenho. Propõe um método de “desenho puro” a partir do “ponto”, o elemento mais simples. 

Uma forma elementar a partir da qual se estudavam relações espaciais, e da qual se sucediam 

estudos da linha, contorno das formas, tonalidade, cor, e os princípios que regiam cada um 

destes elementos. Ross argumentava que o desenho e a pintura poderiam ser considerados 

uma prática análoga à científica, pois era necessário conhecer profundamente a linguagem, a 

teoria, e efectuar experimentações para poder desenvolver enunciados (Efland, 2002, pp. 268-

9).  

Herbert Spencer (1820-1923), filósofo e educador inglês, influenciado pelas ideias de 

Darwin, aponta que o objectivo da Educação seria a preparação para a vida real, devendo as 

suas práticas incidir prioritariamente sobre actividades e aprendizagens essenciais à existência, 

seguindo-se as relacionadas com a inserção e participação social (onde se incluía o gosto e as 

emoções). Um conceito que condicionava a organização dos currículos, e a importância dos 

diferentes saberes. As Artes não eram totalmente desvalorizadas, apesar de ocuparem um 

lugar secundário no currículo, era-lhes reconhecido algum interesse, pois faziam parte da 

natureza da criança, sendo essencial para a evolução das suas faculdades. Spencer indica que 

os educadores deveriam respeitar, e estar atentos à sensibilidade, e atracção que as crianças 

sentiam pela cor, deixá-las representar todas as formas e situações que lhes eram mais 

significativas (formas grandes, casas, animais,…), dando oportunidade à criança de satisfizer 

os seus desejos de expressão, e assim poder evoluir (Efland, 2002, p. 236; Almeida 19--, p. 

24).  

G. Stanley Hall (1844-1909), psicólogo e educador norte-americano, também 

influenciado pelas ideias de Darwin, apresenta uma concepção da mente da criança distinta da 

do adulto, logo a acção educativa deveria de atender a essa diferença. Figura destacada do 

Child Study Movement estuda o desenvolvimento da criança, estabelecendo um paralelismo 

com a evolução das espécies. Hall aponta a existência de fases de crescimento no indivíduo, 



24 

tal como as existentes na passagem da transição do Homem selvagem para o Homem 

civilizado (Efland, 2002, p. 236). Apesar de esta teoria não ter sido validada dirigiu a atenção 

para a Infância, tornando-a um objecto de estudo, e impulsionando a investigação em 

diferentes domínios. 

James Sully (1842-1923), psicólogo e professor inglês, publica Studies in Chilhood, 

em 1895, onde reflecte sobre a produção artística da Infância. A sua análise leva-o a enunciar 

uma teoria inovadora, identificando a existência de fases no desenho infantil em conexão com 

as diferentes fases do desenvolvimento infantil: uma fase de garatuja, uma fase esquemática e 

uma de representações mais elaboradas (Read, 1999, pp. 144-45). Uma concepção pioneira 

que estabelecia um vínculo entre as características gráficas e o desenvolvimento da mente 

(Efland, 2002, p. 240). A observação das características dos desenhos infantis permitiram-lhe 

apresentar e identificar “esquemas” de representação comuns a muitas crianças, uma noção, 

até então nunca enunciada, para fazer menção aos sinais plásticos e gráficos que a criança 

utiliza para identificar e fazer significar as suas imagens (Efland, 2002, p. 149).  

Todos estes contributos provocam importantes mudanças na Educação, desencadeando 

o aparecimento de diferentes paradigmas educativos, assentes em princípios cognitivos, 

emocionais ou comportamentais, que se encontram reflectidos nos fundamentos da Educação 

contemporânea.  

Ebenezer Cooke (1837-1913), educador inglês, tendo por base os escritos de Ruskin 

em The elements of Drawing (1857), e os contactos que havia tido com J. Sully, tendo com 

ele analisado os desenhos da infância, dedica-se ao estudo de métodos de ensino artístico para 

crianças. Nos seus estudos questiona as práticas educativas que não tinham em atenção os 

conhecimentos revelados por ciências que estudavam esta faixa etária. Ao contrário de Ruskin 

que considerava o uso da cor e do pincel fora do alcance das crianças (Read,1982, p. 144; 

Efland, 2002, p. 242), Cooke argumentava que a criança manifesta um profundo interesse pela 

cor, e que a pedagogia não poderia deixar de ter em conta esse facto (Read, 1982, p. 203). 

Conhecedor da pedagogia de Fröbel e Pestalozzi, defende que o educador deveria de deixar de 

lado métodos de “ensino mecânicos”, conhecer a “natureza da criança” para poder ensinar, 

desenvolver a expressão e cultivar a imaginação, estimular a actividade mental (Read, 1982, 

p. 203), tarefa decerto mais complexa. Cooke afirmava que a criança revela, na sua natureza, 

interesse no desenho e diverte-se com essa actividade, e que a capacidade representativa 

impulsiona-a a realizar novas descobertas e propicia o desenvolvimento da “auto-actividade” 

(uma capacidade necessária para toda a sua vida). As teorias de E. Cooke começariam a 

anunciar alguns movimentos a favor da expressão individual.  
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A par dos enunciados relativos ao desenvolvimento da criança, após ultrapassadas 

questões relativas à formação de operários fabris (tendo já sido alcançado grande primazia 

económica), e regularização da ordem moral e social (com integração de elevado número de 

emigrantes), os EUA colocam em discussão o papel da Escola na sociedade. No início da 

última década do século XIX a Associação Nacional de Educação nomeia um Comité 

formado por educadores (Committee of Ten), com intuito de determinar quais as disciplinas a 

integrar no currículo do ensino secundário, tendo em consideração as solicitações do presente. 

O relatório (apresentado em 1895) indicaria que a função da Educação seria a preparação dos 

jovens para a vida real (indo de encontro a ideias expressas anteriormente por Spencer), 

considerando desajustado o ensino de disciplinas clássicas (como o Latim ou Grego), e 

apontando o estudo de Ciências e Línguas “modernas” como sendo prioritário na definição 

dos programas escolares. O ensino das Artes, deixado à consideração dos diferentes Estados e 

localidades, passaria a ocupar um lugar secundário na Educação, passando a integrar o grupo 

de “disciplinas facultativas” (Efland, 2002, p. 243). 

Em simultâneo com a discussão em torno da função das Escolas adiciona-se o factor 

eficácia. Um debate influenciado por princípios do “darwinismo social” (sobre o domínio e 

sobrevivência dos mais fortes), e assente em ideias de eficiência produtiva, provenientes do 

poder e do êxito do meio empresarial. Os métodos organizativos e administrativos aplicados 

na Indústria são transferidos para as instituições escolares, visando optimizar o sucesso. Estas 

noções estipulavam quais as disciplinas, as aprendizagens e práticas estritamente necessárias, 

excluíam os conteúdos supérfluos, “improdutivos” e ineficazes, e “afastavam” os estudantes 

que não demonstravam boas capacidades intelectuais de aprendizagem (Efland, 2002, p. 245). 

Um “modelo escolar fabril”, que tratava os alunos como “matéria-prima passiva”, sem 

vontade, moldável aos objectivos do sistema, categorizando-os como aptos a actividade e 

aprendizagem de natureza intelectual ou manual, de acordo com a avaliação e medição das 

suas capacidades (determinadas, por exemplo, por testes de medição de inteligência – QI – 

desenvolvidos por Alfred Binet e Theodore Simon, 1905). 

O descrédito das Artes, suscitado por concepções educativas assentes em factores 

produtivos ou utilitários, repercutir-se-ia no futuro do Ensino Artístico. A Arte deixara de 

servir a sociedade (enquanto instrumento de controle da moral social e como meio de 

desenvolvimento económico), e a Ciência tornara-se o seu principal agente motriz.  

Estas circunstâncias despoletariam o emergir de acções que visavam alterar esta 

desvalorização. Às diferentes concepções que tentavam esclarecer a função da Educação e 

justificar o ensino da Arte, acrescenta-se o movimento a favor da inclusão das actividades 
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manuais no currículo. Um pensamento que recebe o apoio de teorias científicas sobre os 

interesses das crianças, de pedagogos sobre a importância da aprendizagem e actividade 

manual, das teorias que defendiam a eficácia da aprendizagem, e em especial da influência do 

movimento Arts and Crafts, que havia divulgado e colocado em moda o gosto por objectos 

(de qualidade) feitos à mão (Efland, 2002, pp. 231-62). Estas circunstâncias reforçariam a 

visão dos educadores que defendiam práticas educativas orientadas para a apreciação da 

beleza.  

A Indústria apresentava uma concepção contrária a esta tendência, argumentando-se a 

necessidade de reformulação da educação. A evolução operada nos processos fabris exigia 

formação manual específica, que passava a abranger conhecimentos mecânicos. Estas 

condições suscitaram o aparecimento de instituições educativas orientadas para um ensino de 

características vocacionais, adaptado à Indústria, provocando o início da cisão entre Educação 

Artística e Educação Industrial (Efland, 2002, p. 271). 

Alguns educadores opunham-se a ensino anónimo desajustado do indivíduo e do meio, 

assente num currículo projectado para a eficácia, e num pensamento racional científico. 

Parker e Dewey, precursores da corrente educativa progressista, resistem a essa tendência 

normalizadora, propondo um modelo alicerçado na aprendizagem e no desenvolvimento 

natural da criança, a partir dos interesses dos alunos e de acordo com os estímulos do meio (os 

catalisadores da aprendizagem). Privilegiam o incremento de actividades experimentais e 

manuais, o estudo e contacto com a Natureza, e o estímulo da expressão individual (noção 

“aprender fazendo”). As experiências, o fundamento da ideologia educativa defendida por 

estes educadores, induzem acções internas de organização e reorganização de conhecimentos 

(já existentes ou adquiridos), provocando um movimento cíclico contínuo, de activação de 

novos estímulos e interiorização de conhecimentos. 

Francis Wayland Parker (1837-1902), educador americano conhecedor das teorias e 

métodos educativos desenvolvidos por Rousseau, Pestalozzi, e Fröbel, a favor da liberdade, 

desenvolvimento natural, autonomia, experiência e respeito pelos interesses individuais, 

entendia a Educação como um processo de desenvolvimento global do indivíduo, focando 

aspectos mentais, físicos e morais. Manifestou-se contra um ensino tipo “estandardizado”, e 

contra a aprendizagem passiva baseada apenas na memorização, argumentando que a Escola 

deveria ensinar o aluno a adquirir capacidades de raciocínio e a ser autónomo – na experiência 

e no interesse individual encontra-se a “alma do Ensino”, que envolve o aluno e proporciona 

aprendizagens significativas (Efland, 2002, p. 250). A teoria educativa de Parker explica que a 

criança aprende o que tem sentido para si, e o que se incorpora na sua vivência. As condições 
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proporcionadas pela escola e pelos educadores deveriam captar a atenção, ser motivadoras 

(utilizando os temas de interesse dos alunos), apelar à descoberta do meio (recorrendo a 

visitas, passeios), e à participação. Deveriam ainda proporcionar a activação de 

conhecimentos anteriores, incitando o aluno a expressar o seu conhecimento do ambiente 

circundante (utilizando vários materiais e linguagens). O desenho de observação era 

fomentado pois auxiliava o aluno a melhorar a atenção, a percepção das formas naturais do 

envolvimento, a compreender relações e a apreciar a beleza. Os sentidos, a observação, e a 

expressão permitiam tornar o mundo compreensível, e as artes traduziam os sentimentos, a 

invenção e a descodificação que dele se fazia.  

John Dewey (1859-1952), filósofo e pedagogo norte-americano, apresenta uma teoria 

sobre aprendizagem que resulta da contínua interacção (experimental) entre o indivíduo e o 

meio social envolvente, sendo que os estímulos do meio geram novas aprendizagens, 

impelindo o indivíduo à mudança e a realizar novas operações mentais . Dewey defende que a 

Educação deveria focar-se no desenvolvimento de capacidades de raciocínio e do espírito 

crítico, não se restringindo à transmissão e interiorização do conhecimento e informação, 

como algo finito ou absoluto. Era importante que o conhecimento fosse entendido como uma 

ferramenta geradora de novas aprendizagens, possibilitando ao indivíduo adaptar-se a 

distintas solicitações. A sua “Escola-Laboratório”, integrada na Universidade de Chicago, 

projecta uma instituição escolar cuja orgânica se assemelha a uma “comunidade embrionária” 

(Dewey, 2002, p.26). É uma visão de Escola democrática, participativa, e integrada no meio. 

Os métodos e práticas de ensino aí aplicados derivam das necessidades suscitadas pela 

vivência comunitária, e orientam os indivíduos para aquisição de saberes para a sua resolução 

(Dewey, 2002, p.30). As disciplinas (arte, ciências, história, a leitura, escrita e o cálculo) e os 

conteúdos seriam abordados de acordo com os interesses e as experiências vividas (tornando-

se em aprendizagens com significado), associando-se entre si motivando outras aprendizagens, 

e não como saberes fragmentados. O estudo e prática artística eram integrados nas restantes 

aprendizagens, e resultavam de um envolvimento intenso entre aluno, materiais e o objecto. 

Dewey concebe a Educação Artística como uma experiência participada, sensível e com 

significado. O impulso para criar tinha origem no próprio sujeito, envolvendo processos vitais, 

tornando-se orgânico – na experiência (o processo e o acto criador) encontrava-se a emoção, 

estimulava-se a percepção, efectuavam-se operações mentais, exploravam-se materiais, 

construíam-se significados, alcançando-se assim os reais propósitos da Educação Artística 

(produção, percepção, apreciação, emoção) (Agirre, 2005, p. 251).  
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Os projectos de Parker e Dewey (enunciados segundo princípios baseados no 

desenvolvimento natural, no interesse dos alunos, e na aprendizagem tendo por base a 

experiência) partiram de iniciativas privadas, e apesar de vaticinarem mudanças inovadoras 

seriam contidos  pela ameaça da 1ªGuerra Mundial, que assombrava a Europa. 

 

2.3.6 Século XX: correntes educativas e psicológicas 

2.3.6.1 Corrente expressiva, construtivista e racionalista 

O panorama da Educação Artística do século XX é caracterizado por três correntes 

educativas – a corrente expressiva ou expressionista, a corrente construtivista, e o movimento 

racionalista científico – que influenciam e se encontram na base dos diferentes modelos 

pedagógicos, que interactuam neste período. São paradigmas alicerçados em ideologias que 

dão origem aos diferentes movimentos, que renascem e se redefinem, e readaptam, 

ciclicamente, às circunstâncias históricas, políticas e sociais vigentes. A corrente expressiva 

(procedente do Idealismo Romântico do século XIX que situava o artista na vanguarda da 

sociedade) daria impulso ao movimento dos Jardins de Infância. Nos meados do século 

repercutir-se-ia na concepção da “criança artista”, e em pedagogias da “livre expressão”, 

tendo como princípios a “auto-expressão criativa”, representativas das ideias, por exemplo, de 

H. Read e V. Lowenfeld (Efland, 2002, p. 382). A corrente construtivista encontra 

fundamentos nos ideais do século anterior, por exemplo nas noções de H. Mann, que 

reconheciam na “escola o poder de mudar a sociedade”, seria transposta para os anos da 

Grande Depressão (anos 30), ressurgindo posteriormente (anos 60 e 70) em movimentos para 

a educação através das artes (Efland, 2002, pp. 278 -382). O movimento racionalista científico, 

influenciado por ideologias baseadas no “darwinismo social” (finais do século XIX), 

encontrar-se-ia reflectido em modelos que defendiam a eficácia, e levariam ao 

desenvolvimento de testes para avaliar a competência. Posteriormente (após a 2ª Guerra 

Mundial) encontrar-se-ia igualmente presente nos fundamentos que haveriam de incrementar 

reformulações nos currículos, e originar a definição de um corpo de estudos de essência 

disciplinar, a que se seguiria (nos anos 80) o movimento a favor da excelência (Efland, 2002, 

pp. 382-84). 

 

2.3.6.2 Vanguardas modernistas e a valorização da expressão 

O início do século XX é marcado pelo confronto com a “estranheza” da linguagem 

vanguardista dos movimentos artísticos que irradiam do continente Europeu. A década que 

precede a 1ª Guerra Mundial mostraria ao mundo a “selvajaria” e a “violência” das cores 



29 

puras, e a busca de novas vias de expressão. Paris torna-se num “laboratório”, um centro onde 

a incessante pesquisa e experimentalismo atrai artistas, de importantes lugares de criação (por 

exemplo Dresden, Munique, Berlim, Londres, Turim), que buscam na capital francesa a 

essência dos fauves – a linguagem de diferentes artistas (Matisse, Vlaminck, Dérain, Dufy, 

Braque) que reconstroem uma arte não submetida apenas à realidade da visão (Châtelet, 

Groslier, 1991, p. 507). Os conceitos fundamentais da arte são postos em causa; o imaginário 

afasta-se do mundo visual para permitir ao artista libertar-se de quaisquer constrangimentos 

que não sejam os dos materiais (Châtelet, Groslier, 1991, p. 513).  

O valor emotivo e o vigor expressivo da cor assumem protagonismo nas 

representações pictóricas, acentuando a expressão de figuras “deformadas” e “desarticuladas”. 

As temáticas são diversificadas, algumas incidem sobre o drama e a opressão da vida 

quotidiana. Outros temas, influenciados pela arte africana e oceânica, e pela asserção de 

Cézanne que estabelece que na Natureza tudo se modela com base na esfera, no cone e no 

cilindro (Châtelet, Groslier, 1991, p. 509), orientam-se para interpretações pessoais da 

realidade, criando superfícies pictóricas ambíguas que obrigam a uma “intelectualidade da 

visão”, tendo como intuito análises dirigidas para aspectos pictóricos apartados da “realidade 

do conhecimento”. 

A International Exhibition of Modern Art, denominada Armory Show (por se realizar 

num arsenal da guarda) e organizada pela Association of American Painters and Sculptors em 

Nova Iorque (1913), tornar-se-ia num dos marcos decisivos na história da Arte Americana 

(Efland, 2002, p. 225), dando a conhecer a mais recente produção artística da Europa. O 

carácter e energia da linguagem plástica das concepções estilísticas presentes nas obras de 

Delacroix, Cézanne, Monet, Gaugin, Van Gogh, Brancusi, Munch, Braque, A. Souza Cardoso 

e Duchamp, entre outros, revelaram aos americanos o distanciamento existente entre um 

pensamento artístico académico, conservador, apegado ao realismo, e a rebelião da expressão 

dos movimentos modernos. O evento divulgou novos valores e conceitos estéticos, incentivou 

a abertura de galerias, favoreceu o aparecimento de coleccionadores sensíveis aos novos 

paradigmas artísticos, proclamou a liberdade (da arte que se desprendia das regras 

académicas), e a procura da expressão individual enquanto essência da arte. 

A expressão individual torna-se no paradigma que traduz a actividade artística do 

século XX, apresentando novos horizontes à criação. As ideias dos movimentos modernos 

repercutem-se na Educação (que se havia submetido a modelos uniformizadores) e em 

especial no Ensino Artístico – Para valorar a importância de las escuelas centradas en los 

niños, habria que comprender los intentos de los artistas creativos de romper el sólido 
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caparazón de la imitación, la superficialidad (H. Rugg e A. Shumaker, apud Efland, 

Freedman, Shur, 2003, p. 109). A livre expressão individual converte-se na máxima adoptada 

pelas teorias e reformas educativas progressistas, que defendem um ensino focado na criança, 

libertando-a das “forças sociais e psicológicas”, que impedem o desenvolvimento da sua 

identidade pessoal (Efland, 2002, p. 286). Alguns educadores e psicólogos efectuam uma 

análise da influência do meio na expressão e na aprendizagem da criança, apontando a 

existência de factores que poderiam ser favoráveis ou prejudiciais a essa interacção. 

Sob influência destes princípios (liberdade, expressão individual, ensino centrado na 

criança) a criança e os seus registos tornam-se objecto de estudo, sendo analisados sob uma 

nova perspectiva – a Arte. Psicólogos, educadores e artistas debruçam-se sobre a expressão 

gráfica infantil (e sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional), que de um modo 

individual, genuíno e intenso traduz a percepção da realidade – uma concepção inovadora 

centrada nas capacidades inatas expressivas da criança, equiparando-a a um artista (Agirre, 

2005, p. 219). Esta comparação (“criança artista”) leva ao enunciado de metodologias de 

ensino baseadas no desenvolvimento da expressão livre, e no cultivo da dimensão emocional 

e sensorial, contribuindo para uma importante mudança nas práticas educativas. O âmbito da 

pedagogia artística, anteriormente vinculado ao ensino do desenho, passa a nortear-se para 

práticas de educação artística como via de exteriorização do “eu”, e os seus fins deixam de ser 

subordinados à aprendizagem de normas, técnicas, conhecimentos e aquisição de destrezas.  

A acção de Franz Cizek (1865-1946), um professor-artista de Viena (pertencente ao 

grupo Secessão), é determinante no enunciado de modelos de Educação Artística, baseados 

nos registos plásticos infantis. Chama a atenção para o valor artístico intrínseco nestas 

criações e apelida-as de “Arte Infantil”, um conceito chave até então nunca reconhecido – 

toda a criança é um artista neste sentido: se não é influenciada por adultos, a sua obra tem 

todas as características da verdadeira Arte (Cizek, apud Almeida, 19--, p. 26). Cizek 

considera, ainda, que a autenticidade e pureza não deveria ser “corrompida” por influências 

exteriores à criança. Os alunos não deveriam ter contacto com modelos do exterior, nem 

receber interferências de adultos (relativamente a temas ou aspectos técnicos). O isolamento 

asseguraria uma expressão realmente livre, pura e criativa, possibilitando à criança representar 

o “eu”, as suas emoções e os seus impulsos internos (Agirre, 2005, p. 225). Os princípios 

apresentados por Cizek levam ao desenvolvimento de um modelo pedagógico alicerçado na 

actividade autónoma e na expressão livre, identificando a Arte como um veículo de 

exteriorização de sentimentos e de afirmação da identidade.  
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A influência das ideias de Cizek é fundamental para a afirmação de teorias 

pedagógicas assentes na auto-expressão criativa, sendo consolidada pelo contributo de teorias 

de Educadores, Artistas e Artistas-Educadores, que identificam e valorizam a essência das 

criações da infância (não mais consideradas primárias). Estes pedagogos encontram na 

espontaneidade destes registos da criança uma afinidade com o “paradigma da actividade do 

artista” (Agirre, 2005, p. 233) – são os artistas na procura do filão da «ingenuidade» e da 

«pureza», que se interessam pelas produções gráficas e pictóricas da criança (Almeida, s/d, 

p. 3).  

O “espírito” da época exaltava o carácter individual, e a Arte para atingir os seus fins 

deveria ser “sincera”, ligada ao íntimo do artista, liberta de qualquer repressão. Em 

simultâneo ao interesse pelas criações plásticas da infância, havia igualmente emergido o 

interesse sobre registos artísticos de povos primitivos e culturas não Ocidentais, tendo muitos 

artistas da vanguarda (por exemplo Picasso, Klee, e Miró) encontrado nestas criações e 

culturas referentes para o desenvolvimento de novas ideias estéticas. Neste contexto o 

entrecruzar destes conceitos daria origem a paradigmas educativos que preconizavam o 

desenvolvimento livre e criativo do sujeito, considerando a Arte como o veículo de 

manifestação de emoções e de desenvolvimento da identidade – Un canto a la libertad 

humana que vio en la educación artística la manera de reificarse, de reconstruir el ser 

humano desintegrado y de hacer posible la utopia (Agirre, 2005, p. 219). 

No continente europeu destacar-se-ia, em Itália, Maria Montessori (1870-1952) pelo 

projecto pedagógico que enunciara. Os resultados positivos obtidos com actividades, baseadas 

na actividade espontânea, desenvolvidas com crianças com deficiências (que não haviam 

superado alguns testes com sucesso), demonstrariam, que com as condições adequadas, todas 

as crianças possuem capacidades inatas para aprender. Montessori funda em 1907 a Casa dei 

Bambini, uma instituição educativa destinada a crianças oriundas de bairros pobres de Roma 

(Grácio, 1967, p. 156). O método pioneiro que elaborara baseava-se em ideias nucleares de 

biólogos, aplicados à vida infantil (por exemplo Wolf, Lamark, Hugo de Vries). A estas ideias 

Maria Montessori adiciona o papel do meio (que poderá ser benéfico ou destrutivo), e a 

intervenção do educador, que se deveria restringir à preparação adequada do espaço, 

suprimindo obstáculos impeditivos ao desenvolvimento (Grácio, 1967, p. 158). Os princípios 

e técnicas do seu método assentavam: na livre escolha, na repetição, na actividade autónoma 

ou “auto-educação” (em que a criança escolhia as actividades de acordo com a fase de 

maturação em que se encontrava, seleccionando situações favoráveis ao desenvolvimento e 

organização da sua personalidade), na ausência de punição (pois tal como Freud acreditava na 
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importância dos factos ocorridos na infância – o período de “forja das predisposições” para a 

vida adulta), e na realização de exercícios decorrentes de práticas do quotidiano (Grácio, Rui, 

1967, p. 161). O êxito da sua pedagogia difundir-se-ia de Itália para a Europa e América, 

influenciando a acção de inúmeros educadores. 

Na Alemanha o culminar do pensamento moderno é assinalado pela fundação da 

Bauhaus (Weimar, 1919). Uma Escola de Artes e Arquitectura de referência, constituída por 

um corpo docente formado por artistas de vanguarda (W. Gropius, P. Klee, J. Itten, L. 

Moholy-Nagy, W. Kandinsky, entre outros), que desenvolve um paradigma educativo 

revolucionário, sob influência de estudos relacionados com a percepção visual. Os princípios 

da Bauhaus reivindicam um ensino racional, focado para o estudo do objecto considerando 

factores relacionados com a análise da forma / função / qualidade / produção / preço. O 

Objecto e a Forma deveriam reduzir-se ao essencial (formas puras), ser “despidos” do 

acessório, traduzindo o espírito moderno e reflectindo o progresso. Os alunos eram 

incentivados a estudar os fundamentos do Desenho e da Linguagem Visual, a criar a partir do 

“novo” (não utilizando referências históricas), e a reflectir sobre o produto final. O ensino 

articulava teoria e prática, possibilitando aos alunos associar o acto criativo e a concepção de 

projectos, com a concretização final. Em simultâneo com o desenvolvimento das capacidades 

criadoras os alunos frequentavam oficinas, onde adquiriam conhecimentos sobre as 

características dos materiais, as tecnologias envolvidas no processo de fabricação, e 

desenvolviam capacidades manuais na concretização do objecto (Efland, 2002, p. 317), 

aliando-se o “saber” ao “fazer”. O perfil da Bauhaus geraria novas orientações estéticas e 

redefiniriam os princípios do ensino artístico nas Artes, Design e Arquitectura. 

 

2.3.6.3 Psicologia: novos paradigmas 

Georges-Henri Luquet (1876-1965), filósofo francês, (influenciado por Cizek, 

Kerschensteiner, Sully, etc.) debruça-se sobre o estudo do desenho infantil; na tese Les 

Dessins d’un Enfant (1913) efectua uma análise pioneira sobre a evolução do desenho infantil 

(a partir dos registos da sua filha, entre os três e os dez anos de idade), determinando a 

existência de quatro fases sucessivas, com características inerentes às faixas etárias 

correspondentes. Os primeiros registos identificam-se com o período do “desenho 

involuntário”, um traçado de linhas que não estabelece uma conexão directa com o objecto, a 

que se segue a “intenção de representar”, mas a criança ainda não possui capacidades para o 

fazer. Na fase seguinte, o “realismo intelectual”, os registos correspondem à representação de 

tudo o que a criança sabe do objecto, e a última etapa, o “realismo visual”, refere-se ao 
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período em que a criança representa o que vê. Segundo Luquet, nas primeiras fases, as 

crianças mais novas desenham de acordo com um “modelo interno” que as orienta, não se 

preocupando com os modelos do meio envolvente, constatando-se que repetem os esquemas 

para diferentes referentes (Agirre, 2005, p. 225). Luquet entende ainda que os registos 

plásticos das crianças reportam-se a “realidades”, uma noção que justifica com a ideia relativa 

ao facto da criança representar algo concreto quando desenha. Mesmo que seja um conjunto 

de “garatujas”, o sujeito efectua “narrações gráficas”, que evoluem de acordo com o seu 

desenvolvimento. As considerações psicológicas de Luquet sobre “pensamento plástico”, 

idade mental, e grafismo foram determinantes na elaboração de modelos educativos baseados 

na livre expressão individual (repercutindo-se nos modelos contemporâneos, na formação de 

educadores de infância e na definição de actividades dirigidas a crianças em idade pré-

escolar).  

Lev Vygotsky, (1896-1934) psicólogo bielorrusso, influenciado pelos princípios 

marxistas, propõe uma teoria sobre o desenvolvimento cognitivo do indivíduo assente na 

interacção social (corrente pedagógica construtivista: o conhecimento constrói-se através da 

interacção do sujeito com o meio). Sustenta que a aprendizagem resulta da aquisição de 

“signos sociais” derivados, principalmente, da linguagem, interiorização da cultura e das 

relações sociais (Efland, 2004, p. 55). A assimilação destes saberes é geradora de 

transformações internas, propiciando acções de mediação e reestruturação dos “sistemas de 

signos” interiorizados, que, utilizados como “instrumentos e ferramentas”, tendem a gerar 

novas organizações e conhecimento – El mundo social humano está compuesto de signos (…) 

la conducta «está determinada no por los objetos en sí, sino por los signos unidos a estos 

objectos. Damos significados a los objetos que nos rodean y actuamos según estos 

significados» (Efland, 2004, p. 56). Vygotsky enfatiza a importância do envolvimento cultural 

no desenvolvimento cognitivo do indivíduo, entendendo que os estímulos presentes no meio 

condicionam a formulação de conceitos e o modo de aprendizagem (Agirre, 2005, p. 100) – 

quanto mais rica for a experiência humana, tanto mais abundante será o material que a 

imaginação dispõe (Vygotsky, 2009, p. 17). Segundo este psicólogo as experiências vividas 

estimulam a “plasticidade da mente” modificando a sua estrutura, uma transformação que 

permite ao indivíduo adaptar-se às condições do meio, e possibilita ao cérebro gerar acções 

combinatórias e criadoras (Vygotsky, 2009, pp. 10-11), factos a ter em conta no acto 

educativo. Vygotsky considerava, ainda, o contexto escolar determinante para o 

desenvolvimento intelectual da criança, pois a escola, enquanto agente social de 

“culturalização”, proporcionava a apropriação de conhecimento, entendido como uma 
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“ferramenta”, e o modo de o utilizar. Desse modo deveriam ser propiciadas as condições 

adequadas à criação plástica infantil: o melhor dos estímulos à criação artística infantil 

consiste em organizar a vida e o meio (…) de maneira tal que isso crie a necessidade e a 

possibilidade da criação (Vygotsky, 2009, p. 81). Vygotsky assinala, também, que a 

actividade criadora é observável desde os primeiros anos da infância, nomeadamente através 

do jogo, sendo fundamental a sua promoção para o desenvolvimento global, e para a 

maturação da criança. No jogo a criança recorda experiências vividas e impressões retiradas 

do meio, reelabora-as e reinventa-as, através de novas associações e reordenações, gerando 

novas realidades – são efabulações que lançam as bases para a criação (Vygotsky, 2009, p. 

14). O desenho é igualmente fundamental pois permite à criança construir descrições 

narrativas, e exprimir mais facilmente as suas inquietações, sendo esta forma de expressão 

mais tarde substituída pela escrita (Vygotsky, 2009, p. 54). 

Jean Piaget (1896-1980), psicólogo e educador suíço contemporâneo de Vygotsky, 

estabelece um paralelismo entre desenvolvimento biológico e desenvolvimento cognitivo. 

Uma concepção influenciada pela observação (enquanto Biólogo) da capacidade de adaptação 

dos seres vivos às condições do meio ambiente (Efland, 2004, p. 46). Piaget defende que o 

desenvolvimento cognitivo deriva de um conjunto de processos internos, a “assimilação” e 

“acomodação”, através dos quais o indivíduo interage com o meio (a realidade envolvente), 

construindo novas representações (Efland, 2004, p. 53). A adaptação do sujeito ao meio, 

resulta de um processo construtivo, fomentando a formulação de “estruturas cognitivas” 

(denominadas esquemas), que sintetizam informação de proveniências diversas, respondem ao 

novo estímulo e impelem a formação de novos esquemas, proporcionando o desenvolvimento 

intelectual (Gardner, 1999, p. 31). Segundo Piaget, o desenvolvimento da criança resulta de 

um processo de transição formado por quatro etapas, caracterizados por um modo específico 

de pensar, percepcionar e compreender a realidade, e o meio (Gardner, 1999, p. 180): a fase 

sensório-motora (até aos 2 anos), a fase pré-operatória (entre os 2 e os 7 anos), a fase das 

operações concretas (dos 7 aos 12 anos), e a fase das operações formais (dos11/12 aos 

15/16anos).  

Rudolf Arnheim (1904-2007), psicólogo alemão emigrado para os EUA na década de 

1940, aponta que um dos fins da Arte é ajudar a mente humana a fazer frente à complexa 

imagen do mundo no qual se encontra (Arnheim, 2010, p. 49). O autor estabelece ainda que o 

lugar da Educação Artística na Educação deverá consistir na habilitação da mente do jovem 

com capacidades essenciais para abordar, com êxito, as diferentes áreas do currículo, auxiliar 
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o aluno a lidar com os fenómenos visuais, e a desenvolver capacidades linguísticas, 

favorecendo a verbalização dos frutos do seu pensamento (Arnheim, 2010, p. 89). 

 

2.3.6.4 Outros contributos na transição pedagógica 

A relação Escola / Meio é um predicado igualmente presente na teoria educativa do 

pedagogo francês Célestin Freinet (1896-1966). Precursor do movimento “Escola Moderna”, 

manifesta o deu desacordo com modelos dissociados da realidade, autoritários, com regras 

rígidas, e com interesses divergentes dos das crianças e da realidade do meio. Propõe um 

modelo pedagógico focado na criança (enquanto indivíduo inserido na sociedade) vinculado à 

experiência activa. A aprendizagem deveria provir do contacto com o meio envolvente, 

adaptando-se às diferentes circunstâncias, incorporando todos os instrumentos e 

acontecimentos que contribuíssem para o despertar da curiosidade da criança (catalisadores do 

processo educativo), e favorecessem a actividade livre, respondendo ao seu natural desejo de 

aprender. Freinet desenvolveu técnicas pedagógicas que estabeleciam novas relações entre 

aluno / meio, aluno / professor, aluno / material pedagógico (Cormary, 1980, p. 218), e 

metodologias de acção de essência autónoma (por exemplo através de desenho livre, texto 

livre, trabalho de pesquisa, actividades experimentais, elaboração de jornais, dicionários, 

passeios, etc.). Eram metodologias que visavam proporcionar situações de aprendizagem 

significativas (uma vez que o conhecimento era gerado a partir dos interesses dos alunos), e 

preparar a criança para a sociedade, e para o meio em que esta se insere. Este pedagogo 

concede igual importância a actividades, manuais, intelectuais e lúdicas, argumentando que 

através do “trabalho” (entendido como acção) a criança alcança o conhecimento.  

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

(subscreve as ideias de Cizek que identificam a criança com um artista), reconhece o valor 

intrínseco da Arte Infantil e a vulnerabilidade das crianças, devendo estas ser protegidas da 

hostilidade da sociedade (Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 110). Cane considerava a 

Educação Artística fundamental porque contribuía para o desenvolvimento psicológico da 

criança. Influenciada pelas ideias de Freud, sobre repressão das emoções e comportamentos, 

incrementa uma prática educativa dirigida à “libertação e crescimento da alma da criança” 

através da pintura. Nas suas práticas escolhe e disponibiliza materiais (lápis, tintas, papel) 

cujas características facilitavam e favoreciam a livre expressão, e deixava a criança desenhar 

ou pintar enquanto se sentisse motivada para o fazer.  

A acção de Natalie Robinson Cole (1901-1984, educadora americana publica, em 

1940, The Arts in the Classroom), destaca-se no cenário da educação baseada na livre 
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expressão. Leccionou em escolas públicas nos arredores das grandes cidades, com uma 

população pobre (ao contrário dos alunos de classe média-alta das escolas progressistas 

privadas), constituída maioritariamente por alunos mexicanos, japoneses e chineses. Atribuía 

um ênfase especial às actividades artísticas, através das quais estimulava a criança a atingir 

todo o seu potencial, e a exteriorizar o artista e criatividade que tinha dentro de si. Segundo 

Natalie Cole a função do professor consistiria em aproximar-se da criança, libertá-la de medos 

ou inibições, e despoletar o seu natural sentido de beleza. Cole integrava as vivências do dia-

a-dia na sala de aula e suscitava discussões em torno das experiências dos alunos, era uma 

forma de integrar conceitos, incentivar a aprendizagem e estimular o acto criativo. O método 

que desenvolve proporcionava o contacto com materiais e técnicas diversas (desenho, pintura, 

modelação com barro, expressão corporal, dança), e incentivava a realização de trabalhos em 

grande formato – um processo que não limitava o aluno e facilitava a livre movimentação e 

expressão (Efland, 2002, p. 298). 

Em Inglaterra Marion Richardson (1892-1946) é uma das educadoras artísticas que se 

destaca no contacto com modelos educativos centrados na criança e na expressão. A sua 

abordagem pedagógica defende que, devidamente estimuladas, todas as crianças possuem 

capacidades artísticas. Promove um ensino direccionado para a activação da criação, através 

da realização de técnicas e exercícios que facilitam e incentivam os alunos a desenvolver as 

suas capacidades criativas. Utiliza técnicas de descrição verbal, memória visual, observação 

de imagens, visualização mental, desenho ditado, etc. (Efland, 2002, p. 295) que 

proporcionam informação e recursos adicionais à imaginação, favorecendo a realização das 

actividades, a aquisição de conhecimentos promotores da autonomia e da livre expressão. M. 

Richardson identifica a acção do educador como um catalisador da aprendizagem, por 

oposição a intervenções que limitam, impõem um estilo e uma orientação estética.  

Nos Estados Unidos as ideias expressas por Harold Rugg (1886-1960) e Ann 

Shumaker (1899-1935), em The Child-centered school (1928), contra os modelos educativos 

assentes no ideal de eficiência social (definidos em função dos interesses do capitalismo, que 

privilegiavam las necesidades de las cosas a las necesidades de la gente) (Efland, Freedman, 

Shur, 2003, p. 111), contribuem para a valorização e implementação de modelos pedagógicos 

centrados na criança − alternativas educativas que favorecem a libertação do “eu”. Estes 

autores preconizam um ensino estruturado “à medida da criança”, reflectindo os seus 

interesses, e indo de encontro às suas necessidades. O incremento destas propostas didácticas, 

assentes nas teorias da livre expressão individual, encontra-se relacionado com motivos 

ideológicos. É a ideia da salvación por el niño (…) Cada uno de nosotros tenía al nacer 
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grandes posibilidades que después la sociedad estandarizada y los métodos de la enseñanza 

han ido aplastando y destruyendo (Malcolm Cowley, apud Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 

108). A psicologia de Freud, sobre os malefícios da infância reprimida, e as concepções de 

Marx, sobre a opressão que as sociedades modernas exercem sobre o indivíduo, contribuem 

igualmente para a adopção destas propostas didácticas.  

Victor D‟Amico (1904-1987), educador de arte, afirmar-se-ia um dos grandes 

defensores da Educação Artística nos Estados Unidos. Seria durante os anos 30, um período 

de grande instabilidade, em que a sociedade se encontrava fortemente afectada pelos 

condicionalismos da Grande Depressão, que desenvolveria projectos educativos inovadores, 

cuja essência se centrava na actividade prática – o fazer arte. Uma metodologia que julgava 

adequada ao ensino da arte, ao invés de didácticas de ensino baseadas na prescrição de 

procedimentos técnicos. O método que desenvolve encontrava-se assente em dois princípios: 

auxiliar a criança a encontrar uma fonte de inspiração nas suas próprias experiências e 

vivências, e ajudar a criança a reconhecer valores artísticos (Efland, 2002, p. 299). Segundo 

Victor D‟Amico a criança usa os elementos da linguagem plástica (a linha e a cor) de modo 

espontâneo e quase intuitivo, enquanto o adolescente vê esses elementos como um meio ou 

um recurso para traduzir uma ideia, numa representação visual. A sua obra Creative Teaching 

in Art (1942) tornar-se-ia numa referência para muitos educadores, pelo modo como 

apresentava informação sobre técnicas de expressão relacionadas com desenho, pintura, 

escultura, cerâmica, artes gráficas e colagem (Efland, 2002, p. 299). O conteúdo dos textos 

versava sobre aspectos de carácter prático, incidindo sobre situações de actividade em atelier 

ou oficina, ou sobre exploração das técnicas, um aspecto inovador uma vez que a maioria das 

publicações focalizava a atenção em informação teórica, relacionada com motivação ou 

estímulo. Nas suas reflexões Victor D‟Amico diferencia as noções “criança criadora” e 

“artista”, fundamentando que ambos apenas têm em comum o gosto pelo desenho, e a 

capacidade de subordinar el tema y la historia a los elementos de la forma, la línea y el color 

(D‟Amico, apud Efland, 2002, p. 299). O seu contributo para o incremento da Educação 

Artística na cultura americana distingue-se, ainda, pelas acções promovidas enquanto director 

de Serviços Educativos de Museus (nomeadamente no MoMA, Nova Iorque), tendo 

desenvolvido programas educativos que se tornariam uma referência para outras instituições 

(Fróis, 2011, p. 6). 

A afirmação de modelos pedagógicos, no meio escolar, baseados na auto-expressão 

criativa, e a inserção da Educação Artística no ensino básico seria, ainda, fortemente 

influenciada pela realização de Congressos Internacionais de Desenho e Educação Artística. 
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Encontros realizados a partir de 1900 (até finais da década de 50), destinados ao debate e à 

troca de ideias, de estudos e de experiências nestes domínios, que influenciariam o enunciado 

de futuras metodologias de ensino, e tomadas de decisão a nível de políticas educativas.  

No primeiro evento (Paris, em 1990) seriam analisados aspectos relacionados com la 

enseñanza inteligente del Dibujo, su aplicación práctica a las diversas artes y ciências 

(Agirre, 2005, p. 245), verificando-se que os enunciados ainda remetiam para uma 

aprendizagem desta disciplina muito centrada na mimésis / cópia. As conclusões resultantes 

do encontro seguinte (Berna em1904) defendiam o alargamento do ensino do Desenho a toda 

a escolaridade - que la instrución siga la ley del desarrollo natural del niño, y quel dibujo, 

tratado como una lengua, se convierta (…) en un médio voluntario de impresón y expresión 

(Agirre, 2005, p. 245). Em Londres (1908) abordar-se-iam assuntos relacionados com a 

formação de Professores de Arte, e pela primeira vez sobre o conceito de Desenho livre como 

criação, e em Dresden (1912) colocar-se-ia em debate questões psicológicas e formação da 

personalidade (Agirre, 2005, p. 246). A I Guerra Mundial interrompe este ciclo de congressos, 

sendo retomados em 1925, em Paris, onde seria feita referência à importância da formação 

cultural de todos os indivíduos, devendo a educação estética ser ensinada a partir da infância. 

No ano de 1928, em Praga, propor-se-ia a ideia do desenho preceder o trabalho e a formação 

manual, e no ano de 1937, em Paris, os debates focar-se-iam no desenho infantil (sendo 

defendida uma concepção que legitimava o modo como a criança percepcionava e 

representava o meio). A II Guerra Mundial provocaria um novo interregno nestes encontros, 

que seriam retomados em 1958, na Basileia, onde se veiculariam noções relativas à 

criatividade infantil, e à importância da Educação Artística para o homem, pois 

proporcionava-lhe as competências necessárias à criação – um requisito imprescindível a uma 

sociedade que se via confrontada com a reconstrução do mundo Ocidental (Agirre, 2005, p. 

246). Neste encontro destacar-se-ia a intervenção de Lowenfeld sobre a importância destas 

aprendizagens no desenvolvimento da criança. Será ainda de referir o surgimento do 

Internacional Society for Education through Art (InSEA) em Paris em 1954, vinculado ao 

pensamento de Herbert Read, que contribuiria igualmente para o incremento de encontros 

internacionais sobre a natureza da arte e do ensino. 

 

2.3.6.5 Correntes da Educação Artística para a pós-modernidade 

A ameaça provocada pela II Guerra Mundial faz afluir aos EUA um número 

significativo de população, proveniente das nações afectadas por este conflito, entre os quais 

intelectuais de diferentes áreas do conhecimento, que contribuem para desenvolvimento do 
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conhecimento em inúmeros domínios, apresentam novos conceitos e colocam a nação em 

contacto com as novas teorias europeias.  

O Ensino da Arte reflecte a movimentação de teóricos, educadores e artistas 

provocada pelos confrontos bélicos. A sua integração, nas Universidades e Institutos 

educativos, possibilita a assimilação de teorias e práticas pedagógicas diversificadas, 

valorizando o ensino, e conferindo à nação uma posição de liderança no enunciado de 

propostas educativas. A Universidade de Chicago recebe professores da extinta Bauhaus, 

assim como Historiadores e Investigadores de Arte, que contribuem para o incremento novos 

métodos, enriquecer os Departamentos de Arte e estimular o estudo das Artes, sobre novas 

perspectivas. 

Nova Iorque ascende a principal centro de difusão cultural e artística; uma posição de 

influência originada pela presença e intervenção de Artistas oriundos de importantes centros 

culturais da Europa (Agirre, 2005, p. 263; Efland, 2002, p. 300). A diversidade de estilos de 

Piet Mondrian, Max Ernst, Arshile Gorky, W. de Kooning e Marcel Duchamp, entre outros, 

actua sobre a linguagem dos artistas americanos mais jovens, provocando o aparecimento de 

novos estilos e conceitos (por exemplo a action painting), propondo novos paradigmas à 

criação, e influenciando o despontar de movimentos abstractos, minimalistas e da arte 

conceptual (o expressionismo abstracto afirma-se como corrente estilística de vanguarda 

genuinamente americana) (Agirre, 2005, p. 263). 

A agitação e inquietação deste período são igualmente experimentadas na Educação 

Artística. A participação dos Estados Unidos na Guerra redirecciona os objectivos sociais da 

Arte (enunciados durante a Grande Depressão, para melhorar a vida dos indivíduos) para 

promover a Paz (Efland, 2002, p. 338). A Arte passa a ser entendida como uma via para 

veicular valores relacionados com a preservação da liberdade e da democracia. Neste contexto 

a acção dos educadores artísticos (dos EUA e de Inglaterra) regista uma incidência sobre o 

tratamento de temas relacionados com a promoção do conflito bélico. Segundo Freedman 

(apud Efland, 2002, p. 340) tais imagens serviam para cultivar o nacionalismo americano. O 

autor justifica esta opinião tendo por base as características de tais imagens, que 

representavam os soldados aliados com uma presença jovem e forte, por oposição à 

representação obscura e espectral dos alemães. 

Neste clima social e político Herbert Read (1893-1968, poeta, crítico de arte, ensaísta, 

educador) em Inglaterra (que se encontrava sob bombardeio Alemão) insurge-se contra esta 

tendência, defendendo um modelo de Educação Artística expressivo (tal como Viktor 

Lowenfeld). Aponta a Arte como único refúgio à violência e atrocidade da Guerra – sólo en el 
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arte ve la posibilidad de equilibrio y curación de un ser humano, ya no sólo fragmentado, 

sino psíquicamente roto (Agirre, 2005, p. 227) – a matéria que pode proporcionar ao homem 

uma vida com harmonia emocional e intelectual. O autor identifica na Arte o espacio ritual, 

donde se resuelven los conflictos y se catalizan los sentimientos (Agirre, 2005, p. 227). Na 

obra Education through Art (1943) Read defende que toda a Educação se deve basear na Arte 

(Read, 1999, p. 13); um pensamento que justifica com a pedagogia de Platão, cujos objectivos 

visavam alcançar a Paz e harmonia interiores através da Arte (pela apreciação do belo). A 

identidade e a integração na sociedade são objectivos comuns à prática artística e à prática 

educativa, razões que fundamentam a união entre Arte e Educação, e que respondem às 

necessidades do Homem moderno – o objectivo geral da educação é o de encorajar o 

desenvolvimento daquilo que é individual em cada ser humano, harmonizando 

simultaneamente a individualidade (…) com a unidade orgânica do grupo social a que o 

indivíduo pertence (Read, 1999, p. 18). A proposta educativa de Read, Educação pela Arte, é 

dirigida à modificação de atitudes e da consciência do indivíduo, através da prática artística e 

da influência benéfica da Arte. A esta finalidade acrescenta o desenvolvimento das formas de 

pensamento (incremento da imaginação, dos recursos simbólicos, e das aptidões cognitivas), 

melhoria das capacidades comunicativas (proporcionando mais fontes e recursos não verbais), 

e a interiorização de valores morais (promovidos pela Arte) (Agirre, 2005, pp. 227-28). Read 

propõe a implementação do seu modelo em três níveis e em três faixas etárias (até aos 7 anos, 

entre os 7 e os 14 anos, e dos 14 aos 20 anos), apoiado em dois princípios (a actividade 

artística é a base da actividade educativa, e esta deve realizar-se de modo global) (Agirre, 

2005, p. 228). Na acção de Herbert Read pela defesa da Educação pela Arte sobressai o 

movimento pacifista internacional, de entendimento pela Arte. Uma ideia debatida na 

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) que levaria à 

realização de estudos que analisavam a possibilidade de incremento de projectos promotores 

da Paz, através do diálogo e da colaboração intercontinental, e através da educação, ciência e 

cultura. Este organismo aprovaria em 1950 o intercâmbio continuado de informação sobre as 

Artes Visuais e obras de Arte Infantil, uma resolução que levaria à fundação da International 

Society for Education through Art – InSEA (Efland, 2002, pp. 342-43). 

Nos EUA, no período pós-guerra, reequaciona-se o papel das Artes na Educação; 

alcançada alguma tranquilidade social as atenções da Educação retornam à criança. O 

expressionismo e as tendências da arte contemporânea haviam-se convertido no estilo 

dominante nos estudos de Belas Artes, enfatizando a importância da expressão individual e da 

singularidade (Efland, 2002, p. 343). O desenvolvimento pessoal readquire o lugar de 
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destaque na pedagogia, que havia sido atenuado pela orientação dos objectivos do ensino para 

o “resgate da sociedade”.  

O pensamento de Viktor Lowenfeld (Áustria, 1903 – 1960) é decisivo para as 

mudanças operadas no ensino das Artes. Professor de Educação Artística, formado em Belas 

Artes (Viena), destaca-se pela investigação efectuada sobre a Infância e a Arte Infantil. 

Emigrado para os Estados Unidos, após invasão alemã da Áustria, é o responsável pelo 

estabelecimento do departamento de Educação Artística do Pennsylvania State College 

(actualmente Pennsylvania State University). A publicação de Creative and Mental Growth 

(1947) torná-lo-iam na figura de referência no estudo da criação plástica infantil, e esta obra 

seria adoptada para a formação de educadores, e para o desenvolvimento de programas 

educativos, constituindo um guia e manual de base para muitos professores (uma vez que 

proporcionava a compreensão da arte infantil em conexão com o desenvolvimento da criança). 

Os enunciados de Lowenfeld, baseados nas teorias psicanalíticas, consideravam a expressão 

livre essencial para o crescimento saudável (físico, psicológico e cognitivo) e para o 

desenvolvimento da criança (Efland, 2002, p. 344). Consideravam ainda a Educação Artística 

uma parte fundamental do processo educativo, podendo fazer a diferença entre um indivíduo 

criador e flexível (no pensamento, na imaginação, na acção), e entre outro com dificuldades a 

nível da exploração dos seus conhecimentos, da inter-relação com o meio, e com falta de 

recursos interiores, (Lowenfeld, Brittain, 1970, p. 18). As propostas didácticas do seu 

paradigma educativo identificam a expressão da criança como elemento primordial da 

Educação – A expressão procede da criança total e constitui um reflexo desta (…) os seus 

pensamentos, sentimentos e interesses (…) e mostra o conhecimento do seu meio (Lowenfeld, 

Brittain, 1970, p. 20). Lowenfeld indica que o objectivo da Educação Artística é o processo 

durante o qual a criança cria, e não o resultado artístico final. O envolvimento e 

“incorporação” no acto criativo proporciona uma “auto-identificação” com a experiência, e a 

expressão da identidade (“o eu”), abrangendo mudanças intelectuais, emocionais e 

psicológicas (Lowenfeld, Brittain, 1970, p. 28). O autor efectua ainda algumas considerações 

relativas à importância da expressão plástica no desenvolvimento emocional, no auto-

conhecimento, e na prevenção de alguns desajustes emocionais, resultantes da não 

identificação pessoal e da ausência de auto-confiança. Decorrente da profunda investigação 

sobre a expressão infantil Lowenfeld estabelece uma inter-relação entre o desenvolvimento da 

expressão gráfica / plástica e o desenvolvimento físico e cognitivo. Considera-o um processo 

sequencial, em que os diferentes domínios se interligam, formado por seis fases ou estádios de 

desenvolvimento, com características gráficas definidas. O estádio das “Garatujas” (entre os 2 
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e 4 anos), é caracterizado inicialmente pela realização de traços desordenados, que evoluem 

para registos mais controlados, segue-se o estádio “Pré-esquemático” (dos 4 aos 7 anos, 

aproximadamente), onde se efectuam as primeiras tentativas de representação (por exemplo 

formas circulares com “pernas” – figuras humanas). O estádio “Esquemático” (entre os 7 e os 

9 anos), caracteriza-se por representações descritivas de formas do meio, e registo de linhas 

identificativas do espaço (terra / céu) próximas dos limites da folha. No estádio do “Realismo 

Nascente” (dos 9 aos 12), os desenhos tornam-se simbólicos, apresentam mais detalhes, e 

observa-se a tendência para diminuir a dimensão dos registos e alguma propensão para ocultar 

os trabalhos (devido à maior consciência de si, dos outros). O estádio “Pseudo-realista” (dos 

12 aos 14 anos), é fase em que os jovens se mostram mais críticos em relação aos seus 

registos, revelando uma transição entre um desenho do que se conhece, para um registo do 

que se vê. O estádio “Período da Decisão” (entre os14 e os 17 anos), corresponde à fase em 

que o aluno pode demonstrar um desejo especial de se dedicar com maior envolvimento à 

actividade plástica, ou desinteressar-se por esta prática (Lowenfeld, Brittain, 1970, pp. 54-57, 

301-337). Os limites etários de cada fase não são rigidamente fixos, podendo naturalmente 

ocorrer algumas discrepâncias, na transição de cada período; uma chamada de atenção que o 

autor faz atendendo à essência evolutiva da arte e do desenvolvimento. A sistematização de 

Lowenfeld inclui, em cada fase, esclarecimentos adicionais relativos às características 

psicológicas, à acção dos educadores (devendo estes proteger o aluno de influências 

prejudiciais do meio, e proporcionar condições adequadas à livre expressão), possíveis temas 

a abordar, materiais e técnicas a explorar. São informações propiciadoras de uma acção 

educativa mais adequada a cada etapa, possibilitando uma maior valorização da experiência 

expressiva e da criatividade. Os estudos de Lowenfeld tornar-se-iam referências 

incontornáveis da Educação Artística até 1960, e catalisariam inúmeras pesquisas na área 

educativa.  

Apesar da importante repercussão das ideias de Read e Lowenfeld, identificadas com a 

corrente educativa expressiva, nos de finais de 1950 surgem vozes discordantes da concepção 

educativa que destinava as finalidades da Educação à promoção da expressão individual. O 

desenvolvimento inter-relacional, e uma maior ênfase nos conteúdos, apresentam-se como 

alguns dos novos objectivos que a Educação Artística deveria passar a atender. Intuitos que se 

coadunavam com o clima tecnológico dominante. O lançamento do primeiro satélite artificial, 

Sputnik (1957), pela União Soviética, “inflama” o antagonismo (Guerra Fria) existente entre 

as duas principais potências (EUA e União Soviética). Um acontecimento que proclamava a 

superioridade e o avanço científico dos adversários, e nos EUA gerava discussões sobre a 
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qualidade do ensino (Agirre, 2005, p. 263). A reforma define como prioritário a reorganização 

do currículo, e o investimento no estudo das Matemáticas e das Ciências (em detrimento das 

Artes), um requisito fundamental, que se revelava prioritário, para a recuperação da primazia 

tecnológica (Efland, Freedman, Stuhr, 2003, p. 114). Todo o saber deveria encontrar-se 

devidamente organizado em disciplinas, para que pudesse ser considerado “válido”, e integrar 

o Currículo.  

Os debates em torno da reorganização curricular levam Jerome Bruner (psicólogo 

americano, na área da cognição), a afirmar que o problema do currículo se encontrava na sua 

estrutura fragmentada, que impedia os alunos de terem uma visão global dos conteúdos, e 

associarem cada aprendizagem com os fins a atingir. Introduz o conceito currículo em espiral 

(Efland, 2004, pp. 88-89) para se reportar à ideia que os conteúdos e conceitos deveriam ser 

abordados desde a infância (privilegiando a acção motora e visual), seguindo-se uma 

abordagem icónica (através de representação visuais relacionadas com a realidade), e 

posteriormente alcançar representações simbólicas abstractas. Bruner entende que o 

crescimento cognitivo es el aumento de la competência simbólica, um progresso hacia la 

abstracción que permite a la mente enfrentarse a conceptos universales amplios y a 

generalizaciones cada vez más amplias (Efland, 2004, p. 88). Uma teoria que atesta a 

convicção de Bruner sobre a possibilidade de ensinar de qualquer conteúdo ou matéria às 

crianças “de forma intelectualmente honesta” (Efland, 2004, p. 89). O acto educativo deveria 

apresentar o conhecimento atendendo às diferentes fases do crescimento intelectual, 

permitindo ao aluno apropriar-se das diferentes representações para construir o conhecimento. 

A aprendizagem na infância, baseada em aquisições sensoriais, deveria fazer uso de objectos 

concretos, e à medida que a criança cresce deveria começar a aplicar gradualmente símbolos 

mais abstractos, preparando a mente para aprendizagens posteriores mais complexas. A 

estruturação do conhecimento das Artes em Disciplina, tal como em outras áreas, 

demonstraria a existência de matéria de aprendizagem, com um corpo de conhecimentos 

organizado, métodos de investigação específicos e uma comunidade de estudiosos de acordo 

com os princípios enunciados, justificando assim o seu ensino (Efland, 2002, p. 350).  

As ideias de Jerome Bruner relativas a uma nova organização disciplinar do saber 

influenciam Manuel Barkan (1913-1970, educador de Arte, EUA) na análise das questões do 

ensino das Artes Visuais (apresentadas na sua obra Curriculum Problems in Art Education, 

1966). Perante a discussão em torno do reconhecimento e classificação da Arte como 

disciplina Barkan argumentava que apesar da ausência de uma estructura formal de teoremas 

interrelacionados, formulada en un sistema de notación universal como sucede en el campo 
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de la ciencia (Barkan, apud Efland, 2002, p. 355), a arte possuía uma organização distinta, 

dado que procedia de um campo “analógico e metafórico”. A actividade dos artistas resultava 

de conhecimento organizado, não era fruto do acaso ou do aleatório (Agirre, 2005, p. 268). 

Barkan entende ainda que no saber do campo artístico intervêm Artistas, Historiadores de 

Arte e Críticos de Arte, factores que legitimavam o reconhecimento desta área do 

conhecimento como disciplina. Uma concepção inovadora que alargaria o campo de estudo 

das Artes, estendendo-se à interpretação e transpondo o campo “produtivo”. O currículo e a 

Educação Artística deveriam contemplar uma acção combinada destas vertentes, e incidir 

sobre as mesmas questões com que os Artistas se debatiam – a Educação deveria levar os 

alunos a colocarem-se perante problemáticas idênticas (Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 116). 

No Report of the Commission on Art Education (1977-78) Barkam indica que os conteúdos e 

objectivos para a organização disciplinar da Educação Artística deveriam versar sobre: a 

sensibilização para as relações visuais, para as mensagens contidas nas obras de arte, para a 

observação, para a descoberta e experimentação de processos de trabalho; assim como para o 

desenvolvimento de destrezas, e o desenvolvimento da percepção de qualidades estéticas das 

obras (Agirre, 2005, p. 269). A concepção educativa de Barkan é ainda influenciada por 

princípios teóricos enunciados por Dewey (nos anos 30), relativos à acção do meio na 

Educação. A sociedade é o local onde a criança aprende a relacionar-se, com o próprio meio e 

com os outros, devendo os objectivos da Educação Artística promover o desenvolvimento do 

aluno enquanto “ser social”. Uma noção oposta à corrente expressiva (de H. Read e V. 

Lowenfeld) que considerava o meio uma “potencial influência corruptiva” (Efland, 2002, p. 

346), uma força bloqueadora da criatividade e da expressão individual. 

O estatuto secundário da Educação Artística nos currículos do ensino público 

(determinado pela valorização das Ciências) leva Elliot Eisner, professor e crítico de arte 

americano, a criticar o rigor da organização disciplinar da Educação Artística, entendendo que 

a metodização, apesar de necessária, não deveria anular a especificidade da Arte – a 

simbolização (Agirre, 2005, p. 272). Eisner considera que o futuro das Artes estaria 

relacionado com uma nova forma de “apreciação de arte”, que consistia em poner en contacto 

a los estudiantes com el arte visual de artistas importantes (Efland, 2002, p. 351). A 

aprendizagem, o cerne do currículo, consistia en la invención imaginativa de un vehículo 

diseñado para intentar que los niños aprendan o experimenten algo que tiene valor educativo 

(Agirre, 2005, p. 272), e encontrava-se estruturada em torno de três eixos: Produção, Crítica e 

História. O domínio produtivo reportava-se a aptidões técnicas, ao uso da imaginação criativa 

no trabalho / actividade, e a aspectos estéticos e expressivos do trabalho. O domínio crítico 
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incidia sobre a apreciação, baseada em critérios (enunciados por Ecker, 1967) que se 

fundamentavam na livre comunicação de sentimentos, atitudes e respostas sobre a obra de arte, 

na existência de diferentes respostas (de acordo com a experiência e aprendizagem), no fazer 

a distinção entre reacções psicológicas e juízos de valor, e no estimular a capacidade de 

justificar opiniões (Agirre, 2005, p. 272). As apreciações das obras de arte eram formuladas 

de acordo com diferentes níveis de análise (propostos por Morris Weitz, 1966), a saber : 

análise descritiva, interpretativa (emotiva, formal, material, temática e contextual), e 

avaliativa (Agirre, 2005, p. 272). O domínio histórico ou cultural aludia ao conhecimento 

sobre os períodos em que se inseriam as obras de arte. 

A Guerra do Vietname e o activismo político (o escândalo político de Watergate, os 

direitos humanos, o racismo, o feminismo, a liberdade, a igualdade, a droga, a ecologia, etc.) 

dos anos 50, 60 e 70 são incorporados no discurso artístico, gerando enunciados críticos à 

acção política e à sociedade, despoletando movimentos de emancipação e de procura de 

modos de vida alternativos, e de reconstrução da sociedade. Se a estes agentes de mudança, 

for acrescentado o desequilíbrio existente entre o apoio dado às Artes e às Ciências, será 

possível encontrar as metáforas que impulsionaram a emergência de projectos de investigação 

focados no desenvolvimento cognitivo, e o desenvolvimento programas educativos, 

direccionados para Educação através das Artes. 

Nelson Goodman (1906-1998), filósofo e professor na Harvard Graduate School of 

Education, funda o Project Zero (1967) com intuito de estudar os processos de aprendizagem 

e cognição (complementares aos abordados por Piaget) direccionados para as Artes (Efland, 

2004, p. 90). Incorpora na investigação a noção de “sistemas de símbolos” e estabelece que 

los sistemas simbólicos lógicos y lingüístico constituyen el eje de cualquier outro sistema 

comunicativo (Agirre, 2005, p. 89). Uma teoria que propõe a noção que pensar e participar 

nos processos artísticos requer aquisição de competências simbólicas, ou seja, a aprendizagem 

dos elementos básicos da “leitura e escrita” inerentes ao sistema linguístico das Artes. Uma 

operação cognitiva que implica o conhecimento de um sistema (de símbolos) com critérios 

sintácticos e semânticos específicos (Gardner, 1999, p. 60), com uma significação múltipla e 

por vezes complexa, que depende das propriedades do símbolo a que dirigimos a nossa 

atenção (Gardner, 1999, p. 61). Os estudos de Goodman (em conjunto com os seus 

colaboradores, entre os quais H. Gardner) sobre a função cognitiva das artes (focando-se em 

aspectos relacionados com o conhecimento e o desenvolvimento), forneceram importantes 

contributos para o reconhecimento da importância da Educação Artística, no desenvolvimento 

de capacidades intelectuais, em diferentes áreas disciplinares. A classificação das Artes no 
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domínio cognitivo, por oposição a anteriores concepções que a categorizavam no campo 

emocional (Efland, 2004, p. 42), tornar-se-ia relevante na valorização das disciplinas artísticas, 

cuja posição no currículo se encontrava fragilizada devido à primazia das Matemáticas e das 

Ciências. Goodman estabelece que as Artes têm uma função essencialmente cognitiva na vida 

humana, e que a prática artística e a observação de obras de arte requer processos de 

investigação activa, afirmando que la percepción, la cognición, y las emociones están 

implicadas en ambos campos (cognitivo e emotivo) y que la propia emoción tiene un 

componente cognitivo. Los sistemas de símbolos del arte, como los de la ciencia , se usan 

para construir diferentes versiones del mundo (Efland, 2004, p. 91). 

As pesquisas efectuadas no âmbito do Project Zero (orientadas para a compreensão e 

incremento do pensamento criativo nas artes, e melhoria da aprendizagem, a nível individual e 

institucional) estariam presentes, posteriormente, na génese da formulação da “teoria das 

inteligências múltiplas” (1983) por Howard Gardner (Psicólogo Cognitivo e Educacional 

americano, pertence ao grupo de estudo do Project Zero). Esta teoria suspende a concepção 

da estrutura unitária e linear da inteligência de Piaget (Agirre, 2005, p. 90). A diversidade de 

factores utilizados para a definição do conceito “inteligência” levam Gardner a concluir que 

as capacidades cognitivas humanas são múltiplas, sendo a sua activação e combinação 

regulada pelas situações e condicionalismos com que o indivíduo é confrontado (Agirre, 2005, 

p. 90). Os efeitos da “teoria das inteligências múltiplas” reflectem-se na Educação com o 

reconhecimento da existência de distintas características de pensamento, que se manifestam 

de modo diferenciado entre os indivíduos. Esta concepção vem questionar a tendência 

normalizadora e uniformizadora dos programas, impulsiona a diversificação de estratégias 

educativas (dado que existem diferentes formas de conhecimento), e incrementa o 

desenvolvimento de actividades centradas no aluno (Agirre, 2005, pp. 91-3). A nível do 

currículo as implicações fazem-se sentir na estruturação do desenho curricular, 

nomeadamente no princípio que estabelece a igualdade de oportunidades ao desenvolvimento 

pleno das capacidades de todos os indivíduos, na organização e hierarquização dos 

conhecimentos disciplinares, e na consideração de diferentes formas de avaliação (Agirre, 

2005, p. 94).  

Gardner aponta igualmente que o ensino das Artes deveria considerar a intervenção de 

criadores, os programas educativos deveriam dar a conhecer aos alunos o modo de pensar dos 

artistas, e a aprendizagem e a prática artística deveria organizar-se em projectos significativos, 

envolvendo conhecimentos paralelos (por exemplo de História de Arte, e Crítica). A 

planificação e sequencialidade das aprendizagens deveria de atender a um processo de 
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evolução e complexidade dos conceitos abordados, e que até aos 10 anos, as actividades 

práticas de criação artística deveriam ser o ponto central da Educação Artística (Agirre, 2005, 

p. 95). 

As teorias enunciadas no Projecto Zero são implementadas em diversos projectos 

educativos com intuito de examinar as “formas de inteligência” e os processos cognitivos e 

operativos das crianças, em actividades diversas. O Arts PROPEL é um projecto desenvolvido 

de acordo com a ideia que a Educação Artística deveria contemplar três vertentes – a 

produção, a percepção e a reflexão – visando enaltecer as capacidades artísticas dos alunos 

(Agirre, 2005, p. 96). A “produção” incentiva os alunos a aprender as competências e 

princípios essenciais da Arte, a “percepção” permite-lhes conhecer e estudar as diferentes 

opções estilísticas que os artistas adoptam, e a estabelecer ligações entre o seu próprio 

trabalho, por sua vez a “reflexão” possibilita efectuar uma análise e avaliação do trabalho, de 

acordo com os objectivos pessoais e os padrões de excelência. De acordo com Gardner este 

paradigma, de aprendizagem artística, atribui especial ênfase à actividade prática no processo 

educativo – el corazón de cualquier procedimiento de educatión artística debe ser la 

capacidad de manipular, usar y transformar diferentes sistemas simbólicos para pensar com 

y en los materiales (Gardner, apud Agirre, 2005, p. 97), mas o autor argumenta que esse 

aspecto não é suficiente para adquirir capacidades de “simbolizar artisticamente”, sendo 

fundamental identificar e efectuar discriminações de inúmeros aspectos.  

A excelência educativa, tanto almejada pelos EUA no seu papel de super potência, só 

seria concretizada com uma reestruturação equilibrada do currículo, envolvendo as áreas 

Humanísticas e Artísticas (Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 118). A falta de eficácia dos 

programas curriculares (observada na diminuição de aproveitamento nas provas escolares, 

entre meados da década de 60 e meados da década de 70) havia gerado uma demanda social 

por um “ensino de qualidade” (Efland, 2002, p. 364). A atenção dos anos 80 dirige-se para a 

necessidade de avaliação dos resultados educativos, repercutindo-se na análise dos conteúdos 

das disciplinas, e em especial na elaboração de instrumentos eficazes de medição e 

avaliação – circunstâncias que levariam ao surgimento de enunciados discordantes destes 

procedimentos, referindo que se passaria a valorizar a “reprodução de conhecimento”, ao 

invés da “produção” (Efland, 2002, p. 365). 

Com intuito de providenciar uma resposta às questões que se colocavam à Educação 

Artística (avaliação, objectivos, lugar no currículo, função social, etc.) o J. Getty Trust 

formula um programa para educadores – o Discipline-based Arts Education (DBAE) – 

destinado a sistematizar o ensino da Arte, a incrementar a inserção das Artes no currículo, e a 
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promover uma articulação interdisciplinar. Um projecto educativo (oposto aos princípios da 

expressão individual) cujos fundamentos haviam sido delineados nos anos 60, com a reforma 

curricular a favor da organização disciplinar (onde se havia organizado o “corpo de 

conhecimentos” da disciplina), e com os estudos e projectos do movimento a favor da 

educação através da Arte, entre os quais se encontram Lanier, Chapman, Feldman, Eisner, 

Efland, Broudy, Smith (Agirre, 2005, p. 275). Os propósitos do DBAE incidiram sobre a 

“construção de conhecimentos em Arte” (Editora Moderna, 2002), segundo uma estrutura 

organizada do saber, apoiada em quatro dimensões que se fundem entre si, relacionadas com a 

Arte: a Produção / prática, a História de Arte, a Crítica de Arte e a Estética (noções já 

anteriormente presentes nos enunciados de Bruner e Barkan, na década de 60) (Efland, 2002, 

p. 372). O referente artístico (obra de arte, música, canção, peça de teatro, etc.) torna-se no 

agente catalisador da actividade, do qual resulta uma acção participada em que intervêm 

competências cognitivas, motoras e emocionais. O novo paradigma educativo envolve análise 

de obras, através da contextualização histórica, da apreciação de valores estéticos, e 

apreciação crítica, assim como o conhecimento e experimentação de técnicas. O cerne do 

programa do DBAE é a formação de indivíduos com competências do uso da Arte, e não a 

“mitificação” da criatividade (Agirre, 2005, p. 279). 

O núcleo do projecto direcciona-se para a Educação Artística inserida no processo 

educativo global, veiculando conhecimentos sobre prática e teoria artística (Agirre, 2005, p. 

276), visando o desenvolvimento de estructuras de pensamiento tácitas (…) que capacitan a 

la persona educada para una comprensión y apreciación completa de sus experiencias en 

cualquiera de los âmbitos del valor (…) y capaces de reaccionar a las propriedades estéticas 

de las obras de arte y de otros objectos (D. Greer, apud Agirre, 2005, p. 276). Os benefícios 

da pedagogia baseada no estudo da Arte resultariam no desenvolvimento do pensamento, da 

capacidade de compreensão, da percepção, no aumento do imaginário e da compreensão 

metafórica e abstracta (Agirre, 2005, p. 281).  

Com o advento do novo século a pedagogia do DBAE ajustar-se-ia à sociedade 

pluralista, sendo incrementados novos projectos, por exemplo Celebrating Pluralism, Our 

Place in de World, Art and Ecology (Agirre, 2005, p. 287), e assimilados contributos de 

domínios referentes à psicologia da aprendizagem (Bruner), à psicologia cognitiva (Feldman, 

Gardner), às teorias de significado (Goodman), à educação estética (Broudy, Efland, Smith), e 

ao multiculturalismo (Stuhr) (Agirre, 2005, p. 282).  
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O programa da DBAE converter-se-ia num modelo educativo de referência para o 

sistema educativo americano, ultrapassando fronteiras, e tornando-se num modelo para a 

estruturação de propostas didácticas análogas. 

No Brasil Ana Mae Barbosa assimila as influências de investigadores americanos e 

ingleses (do projecto DBAE), e enuncia a Proposta Triangular, um projecto de Arte-Educação 

elaborado em torno de três eixos estruturantes: o fazer artístico, a leitura e apreciação da 

imagem (obra de arte), e a História da Arte / Contextualização histórica (Barbosa, 2002). É 

um projecto pedagógico, destinado à população infanto-juvenil, e à formação de educadores 

artísticos, amplamente difundido em projectos educativos de Museus (por exemplo no Museu 

de Arte Contemporânea de São Paulo). A dimensão relativa ao Fazer Arte reporta-se à criação, 

experimentação, e “invenção” de imagens, através da exploração da linguagem visual e meios 

de expressão plástica. A dimensão Apreciar Arte alude à análise da obra de arte, 

desenvolvendo a percepção, e auxiliando o indivíduo a efectuar juízos de natureza estética, e a 

Contextualização Histórica incorpora o conhecimento do contexto a que pertencem as obras 

de arte. 

Em Portugal a reforma pedagógica iniciada em 1996, que daria origem, em 2001, ao 

Documento das Competências Essenciais (que define o Currículo Nacional do Ensino Básico), 

estabelece uma pedagogia artística alicerçada em três eixos basilares: Fruição - Contemplação, 

Produção - Criação, Reflexão - Interpretação (CNEB, 2001, p. 157). Um paradigma educativo 

com princípios similares aos eixos estruturantes do DBAE e da Proposta Triangular. 

O colapso da União Soviética apresenta a década de 90 como o palco de profundas 

mudanças geográficas, sociais, políticas e culturais. À alteração das fronteiras juntam-se os 

conflitos de luta pela independência, a explosão demográfica, a pobreza, a fome, o 

aquecimento global, a desflorestação. Circunstâncias que colocam a Educação (na última 

década do século XX e ao início do século XXI) perante uma nova realidade, e confrontam a 

Arte com novos mitos e experimentalismos. Aos Educadores de Arte impõem-se as 

questões – Como ensinar Arte no contexto pós-moderno? Que conteúdos e métodos? Qual a 

finalidade da Arte e qual o valor da Educação Artística? (Efland, Freedman, Shur, 2003, p. 

123). 

A complexa conjuntura da sociedade contemporânea ressoa no Ensino. O meio torna-

se no factor chave para a significação artística, e a “mestiçagem” do contexto cultural 

repercute-se na Educação Artística, gerando tendências educativas que se interseccionam, 

procurando responder a diferentes circunstâncias (Agirre, 2005, p. 289). Os factores 

determinantes a considerar, no paradigma social que se apresenta ao ensino das Artes 
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(segundo Efland, Freedman, Shur), reportam-se à “multiculturalidade” das sociedades, às 

novas concepções de tempo e espaço (a linearidade do tempo deu lugar à noção de espaço 

multidimensional, e a cultura deixa de estar confinada num território limitado, dando lugar a 

domínios sobrepostos de mundos dinâmicos), à questão da identidade social, ao papel da 

linguagem e da imagem na construção do “eu”, e à crise da pós-modernidade (Agirre, 2005, 

pp. 291-92). A estes indicadores acrescenta-se o culto da tecnologia, a diluição dos limites 

“tradicionais da arte”, e a concepção pluralista da realidade humana, assim como o interesse e 

respeito pela diferença e diversidade (proporcionados pelo contacto com inúmeras culturas, e 

pelo receio de “homogeneização”, provocado pelas novas tecnologias e pela globalização 

(Agirre, 2005, pp. 293-95). 

A expressão individual e o ensino de conteúdos (vinculado à organização disciplinar 

baseada em modelos das ciências) constituem os pólos opostos dos debates e paradigmas 

educativos do século XX. Uma dicotomia que fragilizava o posicionamento da Educação 

Artística no currículo, e tendia, por um lado, a fragmentar o saber artístico em conteúdos, 

técnicas, enumeração de características formais de movimentos artísticos. Por outro lado, a 

livre expressão, vinculada a modelos que preconizavam o trabalho autónomo, resultava num 

“abandono” dos alunos, deixando-os à “deriva”, para que estes realizassem livremente 

actividades expressivas “puras”, sem interferência do educador e sem contextualização, o que 

restringia o acesso a conhecimentos. A simbiose entre estas concepções seria desejada para 

alcançar o fim último da Arte – um meio que permitiria ao ser humano realizar su proprio 

espíritu y destino a través de las acciones y los productos de su imaginación (Efland, 2002, p. 

385).  
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2.4 Educação Artística em Portugal  

2.4.1 Dos começos do ensino artístico aos 70 do séc. XX 

A organização sistematizada do ensino, em Portugal, encontra nas congregações 

religiosas, nomeadamente através das ordens dos Jesuítas, os antecedentes de valorização de 

aspectos organizativos de um método de trabalho pedagógico, que estariam na origem da 

constituição de instituições específicas, vocacionadas para o ensino secundário - 

designadamente a criação de colégios (Barroso, 1995, pp. 58-9) – onde os escolares tinham a 

sua residência e, na maioria deles, também seguiam os cursos com um corpo docente da sua 

ordem monástica. Aí se exercia o ensino preparatório das Humanidades e das Artes 

(Carvalho, apud Barroso, p. 135). A influência da Igreja, no ensino, far-se-á sentir com maior 

incidência entre os séculos XVI e XVIII.  

Até ao reinado de D. Maria o Ensino Artístico nacional carece de uma organização 

oficial e sistemática. As iniciativas de maior destaque registam-se com as campanhas das 

obras de Mafra e de Queluz, bem como com as de reconstrução de Lisboa, a que se 

acrescentam as obras do Palácio da Ajuda. Junto destas instituíam-se “aulas” ou “escolas” 

para formação de aprendizes. Poder-se-á referir a escola e oficina artística ligada às obras de 

Mafra, a sala do Risco pertencente ao Arsenal, ligada à construção naval, ou outra ainda 

ligada à reconstrução de Lisboa, após o terramoto. Poder-se-á ainda mencionar a escola de 

desenho e gravura da Fundação de Artilharia do Arsenal Real do Exército, a Aula de Debuxo 

e Arquitectura do Colégio Real dos Nobres, as aulas de desenho da Fábrica de Estuques e da 

Real Fábrica de Sedas, a aula de gravura da Imprensa Régia, e a oficina de Santo Ildefonso 

(Porto) (Goulão, 2011, p. 23).   

Ribeiro Sanches (1699-1783, formado em medicina, mas com interesses em diferentes 

áreas, tal como Educação e Arte) comenta o estado da educação em Portugal na obra Cartas 

sobre a Educação da Mocidade (1760), publicadas pelo Real Colégio dos Nobres (1766), 

cujos princípios serviriam de base às reformas educativas empreendidas por Sebastião José de 

Carvalho e Melo (Marquês de Pombal), para regeneração do país. Neste documento Ribeiro 

Sanches abre Portugal às tendências educativas europeias, e entre os temas analisados alude à 

importância do Desenho (identificação atribuída ao estudo das Arte Visuais), e aponta as 

bases do seu ensino, de raiz essencialmente geométrica (Eça, 2000) – uma vertente 

influenciada por uma visão utilitária, associada às transformações decorrentes da Revolução 

Industrial (nomeadamente em Inglaterra), que haviam preconizado novos objectivos ao estudo 

do Desenho.  
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As reformas Pombalinas (de 1759 e 1772) que levaram à expulsão dos Jesuítas 

iniciariam o processo de “laicização” e “estatização do ensino” (Nóvoa, apud Barroso, 1995, 

p. 144) – o Estado substituía a tutela religiosa e adquiria a coordenação central, um poder de 

controlo sob o sistema de ensino que não mais abandonará (Nóvoa, apud Barroso 1995, p. 

160). Estas reformas levariam à criação de um “sistema de ensino” hierarquizado (“ensino 

primário”, “ensino secundário curto” e “longo”, e “ensino superior”) que serviria 

diferenciadamente os diferentes «consumidores» da escola (Barroso, 1995, p. 160). Deste 

período poderá referir-se, por exemplo, a criação do Colégio dos Nobres (1761), destinado à 

formação da elite social. 

A destruição provocada pelo terramoto de 1775 estaria na origem da fundação da Casa 

Pia de Lisboa (1780), por Diogo Inácio de Pina Manique, que assumiria o acolhimento e 

educação de uma população juvenil desprotegida. Uma instituição que veiculava modelos de 

ensino técnico e artístico orientados para a formação profissional (Navarro e Lima, 2000, p. 

15). A Educação, de carácter geral, atribuía especial atenção à aquisição e desenvolvimento 

competências técnicas e manuais (em oficinas), inerentes à elaboração de produtos de 

natureza diversa (latoaria, carpintaria, serralharia, etc.), sendo estas aprendizagens 

complementadas com conhecimentos relacionados com Línguas, Aritmética e Desenho, entre 

outras. 

No ano de 1779 (a 27 de Novembro) assinalar-se-ia, por decreto de D. Maria, a criação 

de um ensino artístico organizado, na cidade do Porto, (sob responsabilidade da Junta de 

Administração da Companhia Geral das Vinhas de Alto Douro) – a Aula Pública de Debuxo e 

Desenho (sediada no Seminário dos Meninos Órfãos do Porto) – onde se ministrava um 

ensino artístico baseado no desenho e orientado para as suas aplicações práticas, no âmbito 

das manufacturas que dele dependiam (Ferreira, 2007, p. 28). Esta instituição repercutia os 

interesses da classe industrial, desta cidade. No ano de 1800 seria nomeado Francisco Vieira 

Portuense para a vaga de lente na Aula de Desenho, que em 1802 proferiria um discurso 

nobilitando esta aula, apelidando-a de Academia, onde afirmaria:  

o estabelecimento de huma Academia de Pintura e Desenho será certamente para Portugal hum 

dos passos mais agiganta da sua civilização (…). O Desenho, e Pintura, são huma das mais 

solidas, e nutritivas bases de muitas bellas idéas. Dellas depende a apuração do bom gosto, 

resulta a perfeição das Fábricas, e Manufacturas; por ellas vimos no conhecimento do genio 

dos Antigos (Ferreira, 2007, p. 29). 

 

Em acréscimo ao ensino da Aula de Debuxo começar-se-ia a registar a ida de bolseiros 

para cidades europeias, por exemplo Roma e Londres (Goulão, 2011, p. 25).  



53 

No ano de 1803 seria criada, igualmente na cidade do Porto, a Academia Real da 

Marinha e Comércio, onde seriam agregadas as Aulas de Desenho e de Náutica, e incluídas 

disciplinas relacionadas com Matemática, Comércio e Línguas. Os estatutos da Academia 

estabeleciam o ensino de um curso de desenho de essência artística, assim como a adaptação 

do estudo desta disciplina a vários cursos, e ao ensino do desenho de marinha, através de 

cópia de plantas de portos, enseadas, costa, e traçado de cartas geográficas e topográficas 

(Goulão, 2011, p. 23). 

Segundo José-Augusto França, a partir de 1820 regista-se o nascimento de uma 

consciência política “moderna” em Portugal (…) A Nação teve então consciência da função 

social da arte – no seu aspecto propagandístico, de que o velho regime aliás também 

beneficiaria, mas também num aspecto indirecto e mais profundo, dentro de uma promoção 

social do ofício artístico (França, 1966, p. 205-206). 

Em 1836, durante o reinado de D. Maria II, seria assinado um decreto, do governo de 

Passos Manuel, destinado a promover a civilização geral dos portugueses, a difundir por 

todas as classes o gosto do belo e proporcionar meios de melhoramento aos ofícios e artes 

fabris pela elegância das formas dos seus artefactos (Carvalho, 1996, p. 551). Fundava-se 

assim a Academia de Belas-Artes de Lisboa (1836), que viria a ocupar parte do Convento de 

São Francisco (Calado, 2000, p. 41), e uma Academia de Belas-Artes no Porto, que ocuparia 

o edifício do Colégio dos Órfãos, e mais tarde o edifício do (extinto) Convento de Santo 

António.  

A reforma instituída por Passos de Manuel reestruturaria os diferentes níveis de 

escolaridade, constituindo um dos maiores conjuntos de providências destinadas a 

impulsionar o ensino em Portugal. Uma acção que denotava a sua preocupação de renovar a 

sociedade através da Educação – a reforma geral dos estudos é a primeira necessidade da 

época actual (Carvalho, 1996, p. 561). O ensino secundário, em seu entender o que mais 

carecia de reforma, seria incrementado com a criação de Liceus, uma reforma que reflectia 

ideias emanadas da Revolução Industrial. Os programas continham, entre as suas rubricas 

referência às artes, aos ofícios, e à disciplina de Desenho, ainda que associada a 

aprendizagens de outras matérias, nomeadamente a Aritmética, Álgebra, Geometria e 

Trigonometria (Almeida, 19--, p. 5). 

O atraso industrial e os altos índices de analfabetismo colocavam Portugal numa 

situação marginal à Europa, pelo que o estudo do Desenho adaptado à Indústria não tinha 

recebido muita atenção. O desenvolvimento económico do país (debilitado pelo desajuste 

tecnológico, pelas invasões francesas, e por acordos comerciais desastrosos) era essencial, 
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sendo fundamental investir na qualidade dos produtos nacionais. Joaquim de Vasconcelos 

(1849-1936) aponta a necessidade de investimento no ensino e formação nas Artes (Eça, 

2000). O estudo do Desenho de Observação e Desenho Ornamental começava assim a ser 

valorizado – uma mais-valia para o incremento da Indústria.  

A reforma de Fontes Pereira de Melo (1819-1887), em 1860, vai ser decisiva para o 

desenvolvimento da Indústria, e para a disciplina de Desenho (a que mais interesse suscitava). 

A este Ministro ficar-se-ia a dever a regulamentação do ensino liceal, sendo determinada a 

duração deste curso de estudos, a autonomia da disciplina de Desenho (Desenho Linear), e 

estabelecida a distinção entre o seu estudo nos Liceus (uma fase de estudo preparatório), e o 

estudo mais completo na Faculdade de Matemática (Almeida, 19--, pp. 6-7).  

Os movimentos republicanos, a partir de finais de 1880, almejam alcançar o progresso 

e reconhecem na Educação o meio de melhoria da sociedade. Decorrente destas manifestações 

o governo monárquico, através de Jaime Moniz (1837-1917), empreende, em 1894/95, a 

reforma do ensino, cujas características se encontrariam em consonância com as pedagogias 

veiculadas na Europa. Uma reestruturação que representaria um importante marco na 

evolução do ensino liceal, baseando-se em princípios científico-racionais, para elaboração de 

um currículo global (Barroso, 1995, p. 170). As alterações aplicadas modificariam o conceito 

que se tinha da disciplina de Desenho – para além do valor educativo da motricidade 

começa-se a falar do valor educativo desta disciplina, sob o ponto de vista intelectual. 

Afirma-se então que o Desenho desenvolve os poderes de análise e síntese do espírito 

(Almeida, 19--, p. 13). Desta intervenção será ainda de ressaltar as observações de carácter 

didáctico: proíbe-se a correcção dos professores nos desenhos dos alunos e aconselha-se a 

não usar na exposição oral a forma dogmática (Almeida, 19--, p. 13). 

No ano de 1884 seria fundada no Porto a Escola de Desenho Industrial de Faria de 

Guimarães do Bonfim, mais tarde denominada Escola Artística de Soares dos Reis – uma 

instituição de referência destinada à formação profissional da classe trabalhadora. Nesta 

Escola eram ministrados por exemplo cursos de Desenho Elementar e Industrial, Pintor, 

Tecelão, cursos Complementares de Cinzelagem, Marceneiro, Ourives, e também cursos de 

formação orientados para a população feminina, entre os quais Lavores Femininos, Costureira, 

Bordados, Rendas, etc. (Esc. Artística de Soares dos Reis, 2011). Mais tarde, com o Ensino 

Técnico Profissional (em finais de 1940), esta instituição passaria a ministrar cursos 

vinculados às Artes, nomeadamente Pintura, Escultura e Cerâmica Decorativa, Mobiliário, e 

Artes Gráficas, entre outras, passando, após o 25 de Abril, a chamar-se Escola Secundária 

Artística Soares dos Reis. 
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Os congressos de ensino do Desenho (o primeiro realizado em Paris em 1900) 

veiculariam novas ideias sobre o ensino desta disciplina, e sobre a percepção da forma. As 

conclusões apresentadas nestas conferências condenam a cópia de estampas ou modelos 

geométricos, preconizam o ensino do desenho do natural e introduzir a composição 

decorativa (Almeida, 19--, pp. 15-16). A partir de 1905 o ensino desta disciplina começa a 

apresentar alguma autonomia relativamente ao programa da Matemática, sendo de registar a 

acção inovadora do professor Marques Leitão, pela valorização do material pedagógico 

(seriam por exemplo distribuídos modelos de gesso pelos liceus), e pela elaboração de um 

Compêndio (de cinco volumes, impressos a cores), sobre o ensino do Desenho em Portugal, 

com estampas de monumentos portugueses: estas estampas aliadas às reproduções em gesso 

de pormenores decorativos tirados destes mesmos modelos constituem os princípios de uma 

educação estética dentro da disciplina de Desenho dos Liceus (Almeida, 19--, p. 17).  

Com a implementação da República (1910) desencadeia-se uma profunda mudança no 

ensino nacional. As elevadas taxas de analfabetismo, e a discrepância existente entre Portugal 

e os países europeus, são factores determinantes para a reforma educativa (de 1911), que se 

iniciaria nos primeiros níveis (o ensino infantil e primário), a que se seguiria o ensino superior, 

o ensino Comercial e Industrial, e o Secundário (OEI – Ministério da Educação, 2011, p. 19). 

De acordo com Arquimedes Santos (Santos, 1987, p. 118) o valor pedagógico das 

Artes na Educação só com a República teve alguma aplicação, tendo João de Barros (1881-

1960) desencadeado uma campanha a favor da Educação Artística, cujo lema advogava: Não 

há sociedade democrática que possa viver, progredindo, sem o culto da Arte (Barros, apud 

Santos, 1992, p. 21). No livro Educação Republicana (1916) o pedagogo reportar-se-ia à 

importância da Educação Artística enquanto factor de “educação cívica e de educação moral 

no primeiro ensino” (Santos, 1987, p. 118). João de Barros é responsável pela introdução da 

modelação e desenho nos programas de formação de professores primários (Eça, 2000). 

Defensor de uma educação integral, que proporcionasse o desenvolvimento harmonioso de 

todas as capacidades da criança – intelectual, físico e moral – considera que o cidadão 

educado constituía a “matéria-prima” que sustenta e faz progredir a nação. Arquimedes 

Santos faz ainda referência, no período da 1ª República, aos contributos dos jardins-escola 

João de Deus, assim como ao seu legado pedagógico que introduziu novos conceitos na 

educação da 1ª infância, e na abordagem da arte na escola (Santos, 1992, p. 22). Começava-se 

assim a anunciar a abertura às artes, na instrução (…), um primeiro passo para a «arte na 

escola» (Santos, 1987, p. 119). 
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A reestruturação do ensino de 1918, empreendida no Governo de Sidónio Pais, 

definiria um plano de estudos ambicioso – era necessário melhorar grandemente o serviço da 

educação e do ensino (…) e os sacrifícios que a guerra tinha exigido ao País determinavam 

uma urgente necessidade de aperfeiçoar todas as instituições de ensino de modo que 

pudessem contribuir (…) para estabelecer na paz o equilíbrio da vida nacional (Almeida, 19-

-, p. 18). O Desenho passar-se-ia a leccionar até ao 7º ano, nos estudos liceais, e registar-se-ia 

a introdução de novas disciplinas, nomeadamente, os Trabalhos Manuais (sendo de assinalar 

que Fernando Ávila Lima, já havia criado uma aula livre, desta natureza, no Jardim Botânico 

de Lisboa).  

No ano seguinte (1919) assinalar-se-ia a fundação da Escola de Arte Aplicada de 

Lisboa destinada à formação especializada de todos os alunos interessados no estudo das 

Artes Industriais. Após a reforma do Ensino Técnico Profissional, de 1948, passaria a 

denominar-se Escola de Artes Decorativas António Arroio, sendo que na década de 70 seriam 

introduzidos os Cursos Complementares. Após a Revolução de Abril seriam criados os Cursos 

Unificados, passando a ser denominada Escola Secundária António Arroio. Na década de 80 

seria criado o 12º ano com uma vertente orientada para o prosseguimento de estudos, e outra 

para a vida activa, disponibilizando formação técnica em de Artes Gráficas, Meios 

Audiovisuais, Design Cerâmico, Metais e de Equipamento, e Desenho têxtil. Com a Lei de 

Bases do Sistema Educativo registar-se-ia a instituição de novos cursos, sendo estes 

igualmente vocacionados para o prosseguimento de estudos, e para a inserção na vida activa 

(Escola António Arroio, 2011). 

O golpe militar de 28 de Maio de 1926 alteraria o regime político, colocando fim à 

Primeira República e dando origem à ditadura que levaria ao Estado Novo. O ensino ressentir-

se-ia com a conjuntura político-social sendo alvo de profundas alterações, sobretudo de 

carácter ideológico, baseando-se numa forte doutrinação de carácter moral (OEI-Ministério 

da Educação, p. 20). O ensino seria utilizado como instrumento de controlo e propaganda dos 

ideais de Salazar, promovendo valores tradicionais associados ao lema Deus, Pátria, Família, 

onde as imagens constituíam um meio privilegiado de difusão da ideologia. A alfabetização 

deixa de ser uma prioridade, dado que a ignorância da leitura e da escrita evita (…) a 

contaminação de doutrinas consideradas perniciosas e desestabilizadoras (OEI-Ministério da 

Educação, p. 20). O ensino artístico, que começava a incluir novas práticas, sofre um forte 

retrocesso com a repressão, a “clausura”, e a ausência de contacto com as ideias e modelos do 

exterior. As práticas educativas artísticas limitavam-se a destrezas, e os conteúdos 

compreendiam o estudo de Geometria, desenho de cópia de estampas e desenho ornamental – 
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Não interessava o pensamento crítico, a compreensão estética ou a criatividade, o que se 

pretendia era formar pessoas sem opinião (Eça, 2000). 

António Nóvoa, na comunicação efectuada no I Encontro sobre Expressões Artísticas 

e a Educação, em Portalegre (1987) (apud Associação Portuguesa de Educação Musical, 1987, 

pp. 22-24), faz menção a três momentos importantes do Ensino Artístico em Portugal – a 

República, o Estado Novo e o Movimento de Educação pela Arte (anos 60). Refere que a 

frase A Arte é um Meio da Educação Geral, presente nos programas do Ensino Primário de 

1919, incrementaria a realização de reflexões pedagógicas sobre a expressão artística (em 

especial a expressão dramática), que contribuiriam para o enunciado de princípios, agregados 

em três pontos capitais: A expressão artística como instrumento de auto-educação, A 

expressão artística como meio facilitador das aprendizagens, A expressão artística como 

espaço de sensibilização estética e artística (Nóvoa, 1987, p. 23). Noções que seriam 

silenciadas e “varridas” da pedagogia pelo modelo “cognitivista do ensino”, defendido pelos 

“ideólogos do Estado Novo”, que lesaram e empurraram a expressão artística para uma área 

marginal dos currículos escolares e desvalorizaram as práticas artísticas (Nóvoa, apud 

Santos, 1992, p. 22). O LEC - Ler, Escrever, Contar - assumiria o protagonismo no Ensino 

durante décadas, e apesar de António Sérgio (1883-1969) ter referido que Ler, Escrever e 

Contar não é o saber, mas um dos instrumentos do saber (Sérgio, apud Nóvoa, 1987, p. 23) a 

expressão artística seria reduzida a uma dimensão técnico-artística extremamente 

reducionista, onde as abordagens ludo-expressivas foram tendo cada vez menos lugar (…) 

adulterara-se completamente o sentido da expressão artística na escola (Nóvoa, 1987, p. 23). 

A partir de inícios dos anos 50 o contributo da Fundação Calouste Gulbenkian torna-se 

relevante no incremento de projectos de apoio às Artes, e à investigação em domínios de 

Educação e Educação Artística. De destacar os projectos que levariam à criação do Centro de 

Investigação Pedagógica (1962), proposto pelo Professor Delfim Santos, e do Centro Artístico 

Infantil (1983), que constituiriam uma referência no estudo, experimentação, formação 

pedagógica, e criação de projectos, metodologias e recursos, inerentes à expressão artística. A 

partir de 1997 iniciar-se-ia o Projecto de Investigação em Desenvolvimento Estético (IDE), 

desenvolvido pelo Serviço de Educação da Fundação, que visava responder às necessidades 

de inovação e formação no campo das práticas educativas, na área das artes visuais, através 

da conceptualização de um currículo centrado em obras de arte (Pais, apud Fróis, 2000, pp. 

13-14). 

Nos anos do pós-guerra (2ª Guerra Mundial) os ecos da pedagogia de Herbert Read 

(com a obra Education Through Art, 1954) e do movimento, recém-criado, InSEA (1954), sob 
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égide da UNESCO (de que Portugal também fazia parte), emergem entre nós, reagindo contra 

a descompensação que atingira o ensino e exercício das Artes. Decorrentes do novo espírito, 

inúmeras iniciativas procuravam responder à necessidade de elucidação de problemas 

relacionados com a educação pela arte, a formação estética, e com o exame da sua 

viabilidade no ensino escolar – problemas que então iam ganhando projecção (Santos, 1992, 

p. 22). Assiste-se à fundação da Associação Portuguesa de Educação pela Arte (1954) (Santos, 

1987, p. 119), à realização da Conferência na Sociedade Nacional de Belas Artes (1957), 

sobre Educação Estética e Artística (Fróis, 2011, p. 19), onde interviria Rui Grácio (então 

director do Centro de Investigação Pedagógica da Fundação Gulbenkian) com uma 

comunicação alusiva à Educação Estética e Ensino Escolar (Santos, 1992, p. 23). O Colóquio 

sobre o Projecto de Reforma do Ensino Artístico, organizado por Madalena de Azeredo 

Perdigão na Fundação Calouste Gulbenkian, em 1971, no contexto da reforma Veiga Simão, 

1971, abre novos desígnios à Arte e à Educação.  

Neste contexto os enunciados do Professor Alfredo Betâmio de Almeida (1920-1985), 

sobre Educação Estética e Educação Artística (influenciados por exemplo por Dewey, Read, 

Bergson, entre outros) tornam-se relevantes. Este pedagogo estabelece uma distinção entre 

estes conceitos indicando que: 

 
a Educação Estética é uma educação da consciência em função da beleza, (…) que se 

projecta e radica na vida espiritual do ser, (…) influi, como «catalisador na vida intelectual» 

(…) tem por função a formação de juízos de valor através dos sentidos (…), a Educação 

Artística também é uma educação em função da beleza, mas esta «processa-se através da 

capacidade de dominar a matéria», um adestramento, uma técnica de execução que não 

exclui (…) juízos de valor, todavia, talvez menos gerais que os anteriores (Betâmio, apud 

Fróis, 2011, p. 8).  

 

Betâmio de Almeida estuda a teoria do desenvolvimento intelectual e a expressão 

artística, reconhecendo a existência de três períodos de Educação pela Arte e para Arte: o 

período da expressão livre ou fase da vivificação (até aos 10 anos), em que a criança tem em 

si forças animosas naturalmente em expansão; o período de transição (por volta dos 12 anos), 

em que a espontaneidade começa a ser bloqueada por um sentido crítico nascente, e a fase da 

análise ou transição (após os 12 anos), caracterizada por um logicismo e um esteticismo 

próprios da adolescência, em que o espírito do aluno se torna progressivamente analítico 

(Almeida, 1976, pp. 8-9). Betâmio de Almeida publicaria inúmeras obras relativas à didáctica 

do Desenho, nomeadamente, em 1976, a obra A Educação Estético-Visual no Ensino Escolar, 

onde reflectiria sobre problemáticas inerentes à educação e ao pensamento estético em espaço 

escolar, referindo que na ausência de uma acção escolar orientadora do desenvolvimento da 
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consciência estética as potencialidades criadoras do ser diminuem, e a receptividade ao 

fenómeno artístico cremos que estiola (pp. 9-10). Betâmio de Almeida aponta como sendo 

fundamental a Escola valorizar a dimensão estética do homem, para que este se integre no 

meio e o percepcione adequadamente, educando a sua visão e modificando a sua 

receptividade à Arte, durante toda a vida. Noções que fundamenta com o pensamento de 

alguns teóricos, entre os quais Schiller  que preconizava que quanto mais se desenvolve a 

receptividade em suas múltiplas facetas e mais dinâmica for (…) tanto maior número de 

aptidões desenvolve em si (Schiller, apud Betâmio, 1976, p. 14). Betâmio de Almeida reflecte 

ainda sobre os elementos das artes visuais, explicitando os princípios inerentes à organização 

e percepção da forma visual, à percepção da luz / cor na pintura, às qualidades estéticas do 

meio e poluição visual, e efectua um apontamento que visa estabelecer princípios orientadores 

para a apreciação de referentes visuais (Betâmio, 1976). 

A intervenção de Madalena Perdigão (1923-1989) em defesa da promoção da 

Pedagogia Artística, através da Fundação Calouste Gulbenkian, assume particular relevância a 

partir dos anos 70. Promove acções que levam à formulação de projectos de reforma do 

Ensino Artístico, que chegariam até ao Ministro da Educação, Veiga Simão, que a nomearia 

para presidir à Comissão para a Reforma do Conservatório Nacional (Santos, 1992, p. 23). 

Desta Comissão haveriam de derivar indicações para constituição de uma Secção Pedagógica 

no Conservatório Nacional de Lisboa. De entre os seus colaboradores poder-se-ia distinguir, 

entre outros, Arquimedes Santos como interveniente activo na materialização dos intentos de 

reformulação do ensino. 

Arquimedes da Silva Santos (médico, investigador, ensaísta, pedagogo) tornar-se-ia 

uma referência na divulgação do modelo educativo baseado na Arte. Tal como Betâmio de 

Almeida, dá a conhecer as ideias de Herbert Read, que propõem o desenvolvimento 

harmonioso do indivíduo através de actividades de expressão artística (Perdigão, 1981, p. 

287), e integra no discurso pedagógico português conceitos relativos a “imaginação”, 

“espontaneidade”, e “sensibilidade”. De realçar o envolvimento activo no desenvolvimento de 

acções e projectos de investigação (nomeadamente no Centro de Investigação Pedagógica da 

Gulbenkian) de “psicopedagogia pela arte”, destinados a criar as bases científicas da 

Educação pela Arte em Portugal, e a alterar o panorama educativo nacional, integrando as 

Artes na Escola. Arquimedes Santos advogava uma formação integral e contínua 

(permanecendo ao longo da vida), que possibilitaria a realização plena – uma educação para a 

sensibilidade e para a criatividade, sustentada através da integração das obras de arte no 

quotidiano, começando pelas crianças na Escola. A mudança do paradigma das artes seria 
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consolidada com a declaração de intenções à Comissão Consultiva para a Reforma do Ensino 

no Conservatório, baseada numa Psicopedagogia pelas Artes, a qual se fundamenta numa 

Psicopedagogia da Expressão Artística propondo a criação de uma Secção Pedagógica no 

Conservatório Nacional, na qual haveria um Curso de formação de professores de ensino 

artístico e de educação pela arte (Santos, 1987, p. 119). Uma acção meritória de Arquimedes 

Santos cujo projecto receberia o aval do então Ministro da Educação Veiga Simão, que 

tentava realizar um projecto de «modernização» do sistema educativo (Grácio, 1995, p. 471), 

e que havia apelado à participação da opinião pública no projecto. Este determinaria que se 

iniciasse uma “experiência pedagógica” e fosse criada uma “Escola-Piloto de Educação pela 

Arte”, em 1971, (mais tarde denominada Escola Superior de Educação pela Arte) onde se 

ministrariam Cursos (bacharelato) destinados à formação de “Professores de Ensino Artístico” 

(Música, Dança, Teatro), e de “Professores de Educação pela Arte”. Arquimedes Santos 

aponta que: 

a actual transmutação da Pedagogia provém de se considerar a infância como uma fase da 

vida com significação própria (…) deve proporcionar-se à criança (…) através da 

espontaneidade das suas expressões, uma livre actividade pelas artes (…) concebe-se hoje a 

Educação pela Arte não como uma formação contemplativa da Beleza, mas activamente, 

procurando despertar a criatividade da criança (…)promovendo a formação humanística (…) 

pela integração e harmonia de experiências e aquisições, facilitando (…) o aproveitamento 

escolar (…) num equilíbrio físico e psíquico (Santos, 1987, p. 127).  

 

O plano curricular era estruturado na conexão estabelecida entre três eixos 

fundamentais – Pedagogia, Arte, Psicologia. A formação, da responsabilidade de Professores 

com preparação baseada nos projectos da Fundação Gulbenkian, no Centro de Investigação 

Pedagógica (Santos, 1987, p. 120), incluía, entre várias disciplinas, Pedagogia e Didáctica 

Gerais, Psicopedagogia da Expressão Artística, Pedagogia e Didáctica das Artes. São novas 

perspectivas que se apresentam à Educação Artística e Estética, com o reconhecimento da 

importância do papel das Artes na formação e desenvolvimento integral do aluno, 

contemplando dimensões cognitivas, motoras, expressivas e emotivas. As ideias de 

Arquimedes dos Santos repercutir-se-iam (após o 25 de Abril) em Estabelecimentos de 

Ensino Superior, e dariam origem a inúmeros projectos de investigação sobre o ensino e 

aprendizagem das Artes.  

O Plano Nacional de Educação Artística (1979), da responsabilidade de Madalena 

Perdigão, seria responsável pela inclusão das áreas de Expressão (Musical, Plástica, e 

Expressão Dramática e Movimento) no ensino pré-escolar (que influenciariam na década de 

80 a Lei de Bases do Sistema Educativo), cujos objectivos pretendiam desenvolver as 

capacidades de expressão e comunicação da criança, assim como a imaginação criativa, e 
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estimular a actividade lúdica (Santos, 1992, p. 26). Mas a partir do final da década de 70 

assistir-se-ia ao declínio do pioneiro projecto da Escola de Educação pela Arte, que viria a ser 

encerrada em 1981, tal como o Conservatório Nacional, por Decreto-Lei do Ministro da 

Educação Vítor Crespo. 

 

2.4.2 O ensino artístico na escolaridade obrigatória alargada 

Em 1983 inicia-se a reformulação do Ensino Básico (a escolaridade obrigatória, 

universal e gratuita – democratização do ensino – passaria a ter a duração de nove anos) que 

conduziria à aprovação da Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), pela Lei nº 46/86 de 

14 de Outubro.  

A LBSE institui o conjunto de princípios e valores reguladores que garantem o direito à 

educação, e o desenvolvimento global do indivíduo. Os seus princípios gerais, consignados 

neste diploma (Lei nº 46/86 de 14 de Outubro, pp. 3068-70), estabelecem:  

o direito à educação e à cultura para todos os portugueses (…); A educação promove o 

desenvolvimento do espírito democrático e pluralista (…) formando cidadãos capazes de 

julgarem com espírito crítico e criativo o meio social em que se integram e de se empenharem 

na sua transformação (artigo 2º).  

 

O sistema educativo passa a organizar-se de modo a: 

Contribuir para a defesa da identidade nacional (…) através da consciencialização 

relativamente ao património cultural do povo português (…); Contribuir para a realização do 

educando, através do pleno desenvolvimento da personalidade (…) preparando-o para uma 

reflexão consciente sobre os valores espirituais, estéticos, morais e cívicos (artigo3º).  

 

Estruturado em três ciclos sequenciais, o Ensino Básico contempla em todos os níveis 

o ensino das artes visuais (incluindo no pré-escolar, onde é promovido o desenvolvimento das 

capacidades de expressão e comunicação, e da imaginação criativa). Os objectivos da 

Educação pré-escolar prevêem desenvolver a capacidade de expressão e comunicação da 

criança, assim como a imaginação criativa. Os objectivos gerais do Ensino Básico 

estabelecem (artigo 7º) o assegurar de uma formação geral que garanta, entre outros aspectos, 

o desenvolvimento de espírito crítico, criatividade, (…) sensibilidade estética, (…) valorizar 

as actividades manuais e promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as 

diversas formas de expressão estética. No que concerne aos objectivos específicos de cada 

ciclo, que integram os gerais, encontra-se estabelecido (artigo 8º), a par de outras aquisições, 

para o 1º ciclo, o desenvolvimento e progressivo domínio da expressão plástica. Para o 2ºciclo 

refere-se (entre outras) a formação artística, visando habilitar os alunos a assimilar e 
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interpretar crítica e criativamente a informação, e para o 3º ciclo a aquisição sistemática e 

diferenciada da cultura moderna, nas suas dimensões (…) artística (…) e tecnológica. 

As finalidades expressas possibilitam o desenvolvimento de interesses, aptidões e 

capacidades nos domínios cognitivo, afectivo e psicomotor, sendo realçadas faculdades 

inerentes à comunicação e expressão criativa. Os objectivos do 2º Ciclo evidenciam a 

habilitação dos alunos para a obtenção de capacidades que envolvem a assimilação e a 

interpretação crítica e criativa da informação, facultando a interiorização de conhecimentos e 

métodos de trabalho necessários à progressão na aprendizagem, e essenciais ao 

desenvolvimento de atitudes sensíveis, activas e interventivas sobre questões que envolvem a 

comunidade local e global. 

A partir de finais de 1980 registar-se-iam inúmeras alterações nas políticas e no 

sistema educativo. Estas reformas procuravam adequar-se à contínua evolução e exigências da 

sociedade, reorganizando os processos de ensino-aprendizagem, e estabelecendo os objectivos, 

finalidades e competências a desenvolver pelos alunos, segundo um percurso articulado entre 

ciclos. 

Decorrente do Decreto-Lei nº 46/86 proceder-se-ia, em 1989, à Reforma Curricular do 

Sistema Educativo (Decreto-Lei nº 286/89 de 29 de Agosto), que determinaria uma 

reorganização curricular de carácter interdisciplinar, nos três ciclos. Esta reestruturação 

determinaria a criação da disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT), incluída na 

Área Pluridisciplinar de Educação Artística e Tecnológica (que abrangia ainda a disciplina de 

Educação Musical) (Decreto-Lei nº286/89 de 29 de Agosto, p. 3642). A nova disciplina viria 

a agregar as disciplinas de Educação Visual e Trabalhos Manuais (procedentes do anterior 

currículo do Ciclo Preparatório), estabelecendo um vínculo entre actividade cognitiva, 

sensibilidade estética, e operações técnicas e manuais. A implementação generalizada da 

disciplina efectuar-se-ia a partir de 1991, com o Despacho nº 124/ME/91 de 31 de Julho. 

A partir de meados da década de 1990 o governo eleito assume a Educação como 

vector primordial de actuação, visando assegurar uma educação básica de qualidade para 

todos. As alterações curriculares iniciadas neste período levariam à estruturação do Projecto 

de Gestão Flexível do Currículo, que objectivava, entre outras finalidades, uma maior 

autonomia das escolas (a mudança gradual das práticas de gestão curricular das escolas do 

Ensino Básico), adequar a acção educativa ao contexto escolar (por exemplo, atendendo aos 

diferentes modos e ritmos de aprendizagem), e desenvolver as competências fundamentais aos 

alunos, após conclusão do Ensino Básico.  
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O processo de reflexão sobre os currículos do Ensino Básico, iniciado em 1996, 

levaria, em 2001, à reorganização curricular e aprovação do Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais. Uma intervenção legislativa (Decreto-Lei 6/2001 de 6 de 

Janeiro) que procurava alcançar uma maior qualidade educativa, que contemplaria, entre as 

medidas aprovadas, o desenvolvimento da Educação Artística (Decreto-Lei nº6/2001 de 18 de 

Janeiro, p. 258). Os princípios orientadores estabelecidos, na organização e gestão curricular, 

encontram-se de acordo com os objectivos instituídos na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (CNEB), 

elaborado à luz dos objectivos, valores e princípios estabelecidos na LBSE, é o objecto de 

trabalho partir do qual se desenvolve o currículo, se formulam os Projectos Educativos de 

Escola, os Projectos Curriculares de Turma, e se concretiza a actividade docente. Um 

documento que sistematiza a reforma e enuncia as Competências consideradas essenciais, no 

âmbito do Currículo Nacional, para a promoção de um conceito alargado de literacia em 

diferentes domínios. A sua estrutura organizativa compreende informação de carácter global e 

específico, dos diferentes anos de escolaridade, das disciplinas, e do modo como se articulam 

as aprendizagens ao longo dos três ciclos de escolaridade. Este documento apresenta os 

saberes (conhecimentos, capacidades, atitudes e valores) essenciais ao desenvolvimento do 

perfil de aluno desejado, discrimina as competências a alcançar em cada um dos três ciclos, 

em disciplina ou área disciplinar, e indica o conjunto de experiências educativas a 

proporcionar aos alunos. 

O conceito competência é determinante no CNEB. Um conceito abrangente cuja 

significação, em contexto educativo, engloba aprendizagens de natureza cognitiva, 

psicomotora e afectiva. Uma concepção que se aproxima da noção de Literacia, atribuindo ao 

processo de ensino-aprendizagem um carácter dinâmico: a acção educativa tem como 

objectivo a apropriação de saberes entendidos como recursos. Isto é, a aquisição de 

aprendizagens que estimulam o desenvolvimento de capacidades e aptidões que promovem a 

utilização dos conhecimentos (saberes, técnicas e metodologias / processos) em diferentes 

áreas, favorecendo o desenvolvimento do pensamento, da autonomia, e a capacidade de 

adaptação a distintas situações ao longo da vida. Uma noção que se distancia da ideia de 

educação como processo de memorização, de acumulação e aplicação de conhecimento em 

áreas compartimentadas e em momentos pré-determinados, inexistindo a promoção e 

valorização da autonomia e de procedimentos que favorecem a construção do saber (ME-

CNEB, 2001, p. 9). 
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As competências gerais são referentes determinantes para desenvolvimento do 

currículo. São aquisições entendidas numa perspectiva globalizante e transdisciplinar, 

enunciadas segundo os pressupostos da LBSE, apoiam-se em princípios que consideram, por 

exemplo, o desenvolvimento do sentido da apreciação estética (ME-CNEB, 2001, p. 15). 

Estas competências gerais proporcionam o desenvolvimento de capacidades de pensamento e 

interiorização de metodologias favoráveis à aprendizagem. Referem-se essencialmente à 

aquisição de capacidades relacionadas com a comunicação, o estímulo da autonomia, o 

desenvolvimento de pensamento crítico, da criatividade e à interacção como meio e os outros 

(ME-CNEB, 2001, p. 15). O uso da linguagem é de extrema importância no processo 

comunicativo, pelo que se considera importante o conhecimento e domínio (ou habilitação) 

dos códigos linguísticos de diferentes áreas; seja da língua materna, não materna, das artes, 

ciências, ou tecnologias (linguagem verbal e não verbal). 

As competências específicas (ME-CNEB, 2001, p. 10) encontram-se referenciadas por 

capítulos, respeitantes aos saberes essenciais a desenvolver em cada disciplina e / ou área 

disciplinar que compõe o currículo do Ensino Básico. Cada um destes capítulos subdivide-se 

em vários pontos que disponibilizam informação sobre as grandes finalidades da disciplina ou 

área disciplinar, qual a sua função no currículo e de que modo se articulam as respectivas 

competências específicas com as competências gerais do Ensino Básico. 

A Arte adquire, com a reorganização curricular de 2001, um lugar central no 

currículo – A vivência artística influencia o modo como se aprende, como se comunica e 

como se interpretam os sinais do quotidiano (…) contribui para o desenvolvimento de 

diferentes competências e reflecte-se no modo como se pensa, no que pensa e no que se 

produz com o pensamento (ME-CNEB, 2001, p. 149). 

O âmbito disciplinar da Educação Artística (compreende as disciplinas de Educação 

Visual, Expressão e Educação Musical, Expressão Dramática / Teatro, Expressão Físico-

Motora / Dança) estabelece que as artes são elementos indispensáveis no desenvolvimento da 

expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que articulam imaginação, 

razão e emoção (…) (ME-CNEB, 2001, p. 149), e salienta a relevância da “vivência artística” 

no desenvolvimento de diferentes competências, saberes e capacidades, fundamentais a 

qualquer aprendizagem, que contribuem para a construção da identidade pessoal e social 

(ME-CNEB, 2001, p. 149). 

As competências artísticas contribuem para a operacionalização e para o 

desenvolvimento dos princípios e valores do currículo. Compreendem no seu enunciado 

referências ao seu contributo (essencial) na formação da identidade, do pensamento activo e 
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criativo, no desenvolvimento do sentido de apreciação estética, e na construção de uma 

consciência de valorização e preservação do património cultural (ME-CNEB, 2001, p. 15, p. 

150). São saberes que permitem formar estruturas de pensamento reflexivo sobre o meio, 

aceder a novos códigos, e desenvolver capacidades de resposta e intervenção às solicitações 

de um quotidiano sempre em mudança. 

A Literacia em Artes traduz um conceito inovador de significação alargada, inerente à 

nova concepção da Educação Artística, que se reporta à apropriação de capacidades essenciais 

para comunicar através das artes. Uma proficiência que implica mais que a enumeração e 

identificação de símbolos e regras do código; preconiza a aquisição de aptidões que permitem 

a descodificação de mensagens, a apreensão dos seus significados, a produção de registos 

codificados, e a estabelecer relações entre as obras e o respectivo período ou contexto 

histórico, social e cultural em que estas se inserem (ME-CNEB, 2001, p. 151).  

A Literacia em Artes (nas quatro áreas disciplinares) operacionaliza-se através da inter-

conectividade quatro eixos basilares, que se articulam entre si (ME-CNEB, 2001, p. 152): 

 Apropriação das linguagens elementares das artes 

 Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação 

 Desenvolvimento da criatividade 

 Compreensão das artes no contexto  

 

As aprendizagens intrínsecas a estes eixos prevêem, entre outras, a obtenção de 

capacidades relacionadas com a identificação de conceitos, técnicas, e linguagens em obras 

artísticas, a aplicação de vocabulário específico, a utilização de diferentes códigos, o 

desenvolvimento da percepção, da expressão individual, e do pensamento divergente − 

saberes que constituem as competências específicas em artes (ME-CNEB, 2001, pp. 153-54). 

O desenvolvimento desta “alfabetização em artes” processa-se de modo contínuo e 

progressivo, atendendo à especificidade de cada forma artística. 

A Obra de Arte é apontada como vector-chave a partir do qual decorrem, e se articulam, 

todas as aprendizagens na disciplina de Educação Visual e Tecnológica. O discurso procede 

da análise da Obra de Arte, o objecto de aquisição de conhecimentos que prepara o contexto 

para o desenvolvimento do acto criativo: 

 

O diálogo com a obra de arte constitui um meio privilegiado para abordar com os alunos 

diferentes modos de expressão, situando-os num universo alargado, que permite inter-

relacionar as referências visuais e técnicas com o contexto social, cultural e histórico, 

incidindo nas formas de arte contemporânea (ME-CNEB, 2001, p. 162).  
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Uma interacção entre sujeito e referente visual que despoleta um conjunto de acções que 

visam uma acção dinâmica, interrogativa e operativa, de aquisição de conhecimentos, de 

descoberta e de experimentação, intervindo, neste processo, a mobilização e a combinação de 

recursos cognitivos de natureza diversa. Um conhecimento necessário ao indivíduo, 

revelando-se fundamental na apreensão e percepção dos elementos do universo visual, na 

comunicação, na educação do olhar e do ver, prevenindo novas formas de iliteracia (ME-

CNEB, 2001, p. 155). 

As competências específicas na área das Artes Visuais, apontadas no CNEB, visam a 

consecução dos objectivos da LBSE, pretendendo o desenvolvimento de diversas dimensões 

do sujeito, integrando o sentir, agir e conhecer (ME-CNEB, 2001, p. 156).  

As Competências Específicas, a adquirir ao longo do Ensino Básico, articulam-se em 

três eixos estruturantes (ME-CNEB, 2001, p. 157): 

 Fruição – contemplação: consiste essencialmente no reconhecimento da importância 

das artes e do património artístico no desenvolvimento do Homem, na afirmação da 

identidade nacional, na necessidade de sensibilizar os indivíduos para a sua defesa e 

preservação, e no estabelecimento de relações entre as obras e o seu contexto. 

 Produção – criação: incide principalmente sobre a exploração de diferentes meios 

expressivos de representação, e a concretização de obras plásticas. 

 Reflexão – interpretação: alude a aspectos relacionados com a percepção da 

mensagem visual, salientando-se o desenvolvimento de capacidades relacionadas 

com o sentido de apreciação estética e artística, a integração de novos saberes na 

construção e descodificação das mensagens, promovendo o pensamento reflexivo e o 

espírito crítico. 

 

Encontra-se nesta estruturação uma analogia aos Eixos pedagógicos das Dimensões da 

Educação Artística constantes no documento da UNESCO, Roteiro para a Educação 

Artística, 2006. 

A materialização destas dimensões (os eixos estruturantes) efectua-se a partir da 

Comunicação Visual e Elementos da Forma – domínios das competências específicas –, 

visando-se, para a Comunicação Visual, o desenvolvimento de competências relativas à 

interpretação e produção de mensagens / narrativas visuais, utilizando os elementos 

específicos do código da linguagem visual (ME-CNEB, 2001, p. 158). No que concerne aos 

Elementos da Forma, estabelece-se, essencialmente, o desenvolvimento de competências 

respeitantes ao conhecimento, compreensão e representação da Forma (nomeadamente os 
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elementos inerentes à sua representação visual − ponto, linha, cor, textura, estrutura, etc.), os 

factores que condicionam a sua representação, à sua relação no espaço, aos materiais que a 

constituem, etc. Das intenções enunciadas, é ainda feita menção ao uso da observação e da 

imaginação na criação das composições plásticas, utilizando expressivamente os elementos da 

forma (ME-CNEB, 2001, pp. 159-60). 

A operacionalização dos desígnios estabelecidos para as Artes Visuais é concretizada 

através das Experiências de Aprendizagem (ME-CNEB, 2001, pp. 161-62) – dinâmicas 

desenvolvidas pelos professores (adequadas à comunidade escolar e às características dos 

alunos do grupo / turma) que constituem o cerne da abordagem pedagógica. Entrecruzam-se 

nestas dinâmicas competências específicas da disciplina, recursos, suportes, materiais e 

técnicas. Contextualizando, ainda, as temáticas, e processos de reflexão / interpretação, que 

possibilitam a apreensão dos códigos visuais e estéticos, e a realização de aprendizagens 

significativas, tendo sempre como base a interacção com a obra de arte. O Desenho apresenta-

se como uma área dominante de intervenção, sendo efectuada uma menção destacada à 

ambivalência deste recurso expressivo. São igualmente apontadas práticas que incidem sobre 

o estudo de aspectos expressivos, de metodologias para invenção de formas provenientes de 

pensamentos, de registos de observação, de registos para construção rigorosa de formas, e 

como meio de sintetização de informação. 

O desenvolvimento dos projectos curriculares e a aquisição de conhecimento deverá 

provir de enunciados que possibilitem ao aluno realizar aprendizagens significativas, que 

perdurem no seu interior. Situações de ensino-aprendizagem que envolvam domínios 

cognitivos, afectivos e psicomotores, através da abordagem de temáticas que se apresentem 

relevantes aos interesses dos alunos (motivadas sempre que possível pela relação com o meio). 

As acções devem proporcionar envolvimento e entusiasmo favorecedores da participação 

activa, e serem promotoras do sucesso, para uma educação de qualidade. Esta perspectiva 

enquadra-se nos parâmetros preconizados no Roteiro para a Educação Artística (UNESCO, 

2006, p. 8). 

As recentes Metas de Aprendizagem, aprovadas em 2011, integradas na Estratégia 

Global de Desenvolvimento do Currículo, do Ministério de Educação vieram concretizar e 

definir com maior precisão o âmbito de resultados a atingir. Apresentam-se como evidências 

de desempenho das competências que deverão ser manifestadas pelos alunos, sustentadas na 

aquisição dos conhecimentos e capacidades inscritos no currículo formal, constituindo por 

isso resultados de aprendizagem esperados a alcançar pelos alunos (Parecer nº2/2011 3 de 

Janeiro, p. 63). Os enunciados propostos servem de apoio à gestão do currículo, visando 
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operacionalizar, em termos de resultados de aprendizagens esperados, as competências (…) 

para cada ciclo e área ou disciplina (Parecer nº2/2011 de 3 de Janeiro, p. 63). As Metas de 

Aprendizagem de Educação Visual e Tecnológica (EVT) coadunam-se com os eixos 

estruturantes das competências de Literacia em Artes, enunciadas no CNEB (2001). 

Uma das alterações mais significativas deste projecto consiste na junção entre a 

Educação Visual e a Educação Tecnológica que, apesar de constituírem uma só disciplina, 

apareciam definidas separadamente no documento do CNEB de 2001. Desta mudança resulta 

uma articulação entre os eixos estruturantes estabelecidos para as duas áreas, e o entrecruzar 

de competências.  

As metas são ainda articuladas verticalmente, entre os diferentes ciclos, permitindo 

uma continuidade no processo de alargamento dos universos visuais, a aproximação às Artes, 

e o desenvolvimento do sentido estético.  

Na área de Educação Artística pretende-se desenvolver os saberes de modo 

globalizante, integrando dimensões (ME, 2011, pp. 2-3) relativas a: 

 Afirmação da cidadania (através do reconhecimento da importância dos patrimónios 

cultural e artístico nacionais); 

  Sentido estético (possibilitar o desenvolvimento da experiência visual, através do 

contacto com a obra de arte, despertando o gosto para apreciar e fruir diferentes 

contextos visuais);  

 Linguagem específica (aquisição de linguagem da comunicação visual);  

 Contacto com a obra de arte (utilização de obras de arte de diferentes épocas e 

culturas); 

  Produção plástica (experimentação de diferentes meios expressivos);  

 Linguagens digitais (importância das linguagens digitais na interpretação e produção 

de objectos plásticos). 

 

2.4.3 Educação Estética e Artística: debates contemporâneos 

No âmbito da promoção da Educação Artística será ainda de referenciar, em 1999, a 

Conferência Internacional – Educação Estética e Artística, Abordagens Transdisciplinares (F. 

C. Gulbenkian), cujos debates versaram sobre problematizações relativas à Educação Estética 

e Artística, em conexão e conjugação com outras áreas do saber, e o seu contributo para o 

desenvolvimento e compreensão da educação em artes visuais. Em 2002 destacar-se-ia o 

projecto de investigação Primeiro Olhar – Programa Integrado de Artes Visuais, da 

responsabilidade de Rui Mário Gonçalves, João Pedro Fróis, e Elisa Marques, que intentava 
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incrementar o desenvolvimento de acções educativas de desenvolvimento estético, a partir de 

fontes do património. O Programa, realizado com apoio das colecções de arte do Museu 

Gulbenkian e do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, orienta-se por uma 

intenção pedagógica da educação do olhar e do ver através do contacto com as obras de arte, 

promovendo, de uma forma sistematizada, o desenvolvimento da sensibilidade estética, 

estabelecendo a possibilidade da iniciação ao diálogo sobre a arte (Gonçalves, Fróis, 

Marques, 2002, p. 9). A proposta educativa deste Programa privilegia uma abordagem à obra 

de arte através de conjuntos de acções, considerando três vertentes complementares, que se 

interseccionam, e de que advém a aprendizagem e abertura ao “universo das artes” – o ver, o 

dialogar e o experimentar (Gonçalves, Fróis, Marques, 2002, pp. 13-14).  

No ano de 2006 realizar-se-ia a 1ª Conferência Mundial de Educação Artística, 

organizada pela UNESCO (Centro Cultural de Belém), sendo debatidas temáticas inerentes à 

importância da Educação Artística na construção de uma sociedade criativa e culturalmente 

consciente, na melhoria da educação, e à formação de educadores e parcerias no 

desenvolvimento da Educação Artística.  

Acrescenta-se a estas iniciativas o contexto dos novos cursos de mestrado e 

doutoramento, na área da Educação Artística, promovidos pelas Universidades do país. 
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                                                     Capítulo 3 

 

Projecto Bichos 

 

3.1 Introdução 

Apresenta-se, neste capítulo, o projecto de Educação Artística desenvolvido em 

contexto escolar. Uma proposta de ensino artístico, aplicada em sala de aula, alicerçada na 

observação e estudo da obra de arte – o objecto que corporaliza a linguagem visual, e de que 

procede a aquisição de saberes fundamentais à literacia em artes. 

A acção pedagógica exposta estabelece na expectativa, no estímulo do espírito da 

descoberta, e na experimentação, o fundamento basilar da aprendizagem. 

 

3.2 Justificação para a investigação 

 
Os desafios da sociedade do século XXI exigem indivíduos criativos, flexíveis, adaptáveis e 

inovadores (…) A Educação Artística permite dotar os educandos destas capacidades, 

habilitando-os a exprimir-se, avaliar criticamente o mundo que os rodeia e participar 

activamente nos vários aspectos da existência humana (UNESCO, 2006, p. 7), possibilita 

promover percepções e perspectivas, criatividade e iniciativa, reflexão crítica e capacidade 

profissional que são tão necessárias à vida no novo século (UNESCO, 2006, p. 18).  

 

De acordo com o Roteiro para a Educação Artística (2006), a Educação Artística, ou a 

Educação na Arte e pela Arte, procura uma Educação de qualidade, contribuindo para o 

estímulo do desenvolvimento cognitivo, podendo tornar aquilo que os educandos aprendem e 

a forma como aprendem, mais relevante (UNESCO, 2006, p. 6), favorecendo a construção de 

uma sociedade criativa e culturalmente consciente (UNESCO, 2006, p. 4); a abordagem 

pedagógica deverá considerar três eixos pedagógicos, ou dimensões complementares 

(UNESCO, 2006, p. 11): 

 o Estudo de trabalhos artísticos – em que o aluno adquire conhecimentos através da 

interacção com o objecto artístico, como artista e como professor; 

 o Contacto directo com trabalhos artísticos – em que o aluno adquire conhecimentos 

através da sua própria acção e prática artística; 

 a Participação em práticas artísticas – em que a aquisição de conhecimentos resulta 

da investigação e estudo da obra ou forma de arte, e da relação com a história. 
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As finalidades expressas na LBSE e os princípios orientadores do Currículo Nacional 

do Ensino Básico – Competências Essenciais preconizam o desenvolvimento de acções de 

valorização das Artes, da Cultura e da formação global do indivíduo, favorecendo o 

incremento do pensamento reflexivo, crítico, e criativo. As Metas de Aprendizagem clarificam 

os enunciados propostos em 2001 e estabelecem as apropriações, a efectuar pelo aluno, no 

processo perceptivo, criativo e analítico, no âmbito da linguagem visual, decorrendo estas 

aprendizagens e a aquisição de saberes do contacto com a obra de arte. 

A Educação Artística e a sensibilização para as diversas formas de expressão estética 

estabelece-se através do “diálogo com a obra de arte” (ME-CNEB, 2001, p. 162), a essência 

da disciplina de que procede o Currículo de Educação Visual e Tecnológica. A interiorização 

de saberes incide sobre e uso da linguagem (comunicação e expressão), a criação, e a 

percepção – componentes intrínsecos ao âmbito da comunicação, produção e fruição das artes 

visuais. Estes saberes aumentam os recursos interiores, e fornecem mais referentes, alargando 

o “campo semântico”, o acto perceptivo e criativo. O aluno amplia o seu universo visual, 

interioriza informação que será adicionada a saberes anteriormente acumulados, e será o 

instrumento de novas reorganizações e associações, favorecendo o pensamento divergente e a 

construção visual – a criatividade. Vygotsky (2009, p. 17) assinala que a riqueza e a 

variedade da experiência acumulada (…) é o material com que a fantasia erige os seus 

edifícios (…), e que quanto mais a criança veja, escute e experimente, quanto mais aprenda e 

assimile, quanto mais abundantes forem os elementos reais de que disponha na sua 

experiência, tanto mais importante e produtiva será (…) a actividade da sua imaginação 

(Vygotsky, 2009, p. 18). Através dos “materiais” assimilados (o que vê, ouve e experiencia), e 

por meio de complexos processos de reordenação necessários à criação – a dissociação (que 

consiste na fragmentação das informações percepcionadas e na selecção dos factores mais 

significativos) e a associação (entendida como a fase subsequente à segmentação anterior, 

traduzindo-se numa nova conjugação) (Vygotsky, 2009, pp. 30-33) – a criança cria novas 

imagens mentais e visuais – procedimentos operativos de grande importância no 

desenvolvimento mental, servindo de base ao desenvolvimento do pensamento abstracto e à 

compreensão figurada. Também David Best (1996, pp. 206-07) menciona que nas artes tal 

como na língua um vocabulário alargado, alarga as possibilidades de expressão linguística, 

apontando novas possibilidades expressivas, formais e estruturais. David A. Sousa (2001,pp. 

168-69), sobre o modo de aprendizagem do cérebro (especialização dos hemisférios), refere a 

importância das imagens no conhecimento, nomeadamente nos estímulos ao desenvolvimento 

da aprendizagem, na recepção, na interpretação e interiorização da informação. A utilização 
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destes referentes é determinante na percepção e processamento da informação, gerando 

combinações e associações, de natureza holística (em vez de literal), favorecedoras da 

aprendizagem e da criatividade.  

 

3.3 Objectivos do projecto Bichos 

Tendo por base estes pressupostos traçou-se uma Unidade e Trabalho, nas aulas de 

Educação Visual e Tecnológica, tendo por base a Obra de Arte. Um projecto que procurava 

concretizar a repercussão da obra de arte na aquisição de um léxico visual mais rico, no 

desenvolvimento da percepção e descodificação de mensagens visuais, na aquisição de 

conhecimentos sobre técnicas e características expressivas de materiais de expressão plástica, 

e no estímulo à criação.  

 

3.4 Contexto do projecto 

Projecto desenvolvido com uma turma do 6º ano de escolaridade, nas aulas de EVT, 

na Escola E.B. 2/3 D. Afonso - Conde de Ourém, pertencente ao Agrupamento de Escolas 

Conde de Ourém. Um estabelecimento de ensino localizado no concelho de Ourém, um 

município situado no extremo norte do distrito de Santarém, com proximidade a Fátima, 

Tomar e Leiria (apêndice A). 

A população escolar é maioritariamente oriunda de localidades próximas do centro 

urbano, de características rurais, com limitada oferta cultural (exceptuando-se a existência de 

algumas bandas filarmónicas, e pavilhões ou associações desportivas), onde se encontram 

situadas algumas indústrias relacionadas com a construção civil, e a transformação de madeira 

(serrações, carpintarias). Algumas destas unidades fabris, de maior notabilidade, têm vindo a 

encerrar, devido a dificuldades económicas resultantes da conjuntura do país. Esta situação 

tem vindo a afectar um número crescente de famílias, observando-se o aumento de número de 

alunos com atribuição de apoio escolar (subsídio). 

A organização e concretização do projecto foi possível devido à cooperação de um dos 

pares pedagógicos, que concordou com o projecto e não colocou qualquer impedimento ao 

desenvolvimento das acções e actividades necessárias à sua concretização, em sala de aula. 

A estruturação do projecto implicou um estudo prévio das características da turma, 

através da consulta (com autorização da Directora de Turma) do Projecto Curricular de Turma, 

das Actas de Conselho de Turma (do ano anterior), e processos individuais dos alunos. O par 

pedagógico (com o qual o projecto foi implementado), que havia sido professor desta turma 
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no ano transacto, forneceu algumas informações adicionais que possibilitaram conhecer um 

pouco melhor os alunos, e o trabalho que já havia sido desenvolvido. 

O projecto de trabalho foi direccionado para um grupo / turma de alunos do 6º ano de 

escolaridade, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos de idade (apêndice B). A 

turma, 6ºB, é composta por vinte e um alunos, sendo considerada reduzida por dela fazerem 

parte cinco alunos com necessidades educativas especiais, que se encontram ao abrigo do 

Decreto-Lei nº3/2008, dois dos quais integram o projecto Promoção à Inclusão. É um grupo 

formado no 5º ano de escolaridade, com fortes laços de amizade. Exceptuando duas alunas, a 

turma revela muitas dificuldades de aprendizagem, nomeadamente a nível da compreensão, 

interpretação, realização de operações que exijem observação, análise, reflexão, racíocinio e 

memorização. Alguns alunos revelam, ainda, muitas dificuldades na identificação das ideias 

essenciais do discurso (oral e escrito), pouca clareza, objectividade e correcção na expressão 

de enunciados (orais ou escritos), apresentam muitos erros ortográficos e na estrutura frásica 

(organização de ideias, encadeamento do discurso, clareza de linguagem, pontuação), sendo o 

vocabulário restrito. No que concerne à dinâmica em sala de aula o seu comportamento e 

atitudes perturbam, com muita frequência, as actividades; apesar de conhecerem as regras, 

relativas aos modos de estar, provocam situações de instabilidade, que se agravam em 

disciplinas de carácter teórico, e que exigem maior concentração. A nível do empenho nas 

actividades demonstram pouco autonomia, solicitando com frequência ajuda, não 

evidenciando espírito de iniciativa para ultrapassarem os obstáculos, revelando também falta 

de responsabilidade na apresentação dos materiais essenciais, no cumprimento de tarefas 

escolares, e falta de métodos e hábitos de trabalho e estudo (dentro e fora da sala de aula). 

 

3.5 Metodologia 

O projecto de investigação-acção, idealizado inicialmente (ainda sem ter contactado 

com a turma), seria desenvolvido durante o primeiro período (entre a última semana de 

Setembro a meados de Dezembro), considerando quatro fases nucleares, após diálogo com os 

alunos para a definição do tema ou assunto a abordar: 

 Observação de obras com conteúdo ou referências visuais relacionadas com o tema 

seleccionado, efectuando considerações relativas ao contexto da obra, autor, análise 

de conteúdo, aspectos formais relacionados com expressão, representação de formas, 

cor, técnicas. 
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 Realização de uma visita de estudo ao Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste 

Gulbenkian, tendo como objectivo proporcionar o contacto com obras originais e 

com a envolvência de um espaço cultural. 

 Desenvolvimento de registos de acordo com a temática seleccionada, com intuito de 

criar uma narrativa / composição visual que expressasse a mensagem que se 

pretendia veicular. 

 Reflexão e análise dos resultados obtidos. 

 

A selecção de obras de arte apresentar, como factor despoletador, ao grupo turma teve 

em consideração a faixa etária dos alunos (entre os 11 e os 14 anos), incidindo 

preferencialmente sobre representações de carácter realista.  



75 

Capítulo 4 

 

Resultados do projecto Bichos 

 

4.1 Desenvolvimento do projecto 

4.1.1 Fase I  

Após os primeiros contactos com os alunos estabeleceu-se um diálogo para selecção 

do tema ou assunto que a turma gostaria de abordar na primeira Unidade de Trabalho (UT). O 

diálogo foi estimulado através de técnicas de brainstorming ou “chuva de ideias”, no entanto 

os alunos não se mostraram muito participativos, pois não estavam habituados a tomar 

decisões, e por norma faziam actividades que lhes eram sugeridas. 

Para os auxiliar foi sugerido que poderiam basear-se no Projecto Educativo de Escola 

Por uma Escola de Valores – Educar para a Cidadania, em datas comemorativas, ou temas 

da actualidade que considerassem interessantes. As ideias (“O Natal”, “Poluição”, “Futebol”, 

“Desporto”, “Automóveis”, “Natureza”, “Reciclagem”, etc.) foram registadas no quadro, e de 

entre as sugestões apresentadas foi escolhida uma relativa à Natureza, tendo por base: 2010 – 

Ano Internacional da Biodiversidade. Após ter sido explicado o significado do termo 

“biodiversidade”, os alunos foram questionados sobre o modo de desenvolvimento desta 

temática, que seria muito abrangente, sendo-lhes pedido que tentassem especificar qual ou 

quais os assuntos que gostariam de abordar. As várias hipóteses apresentadas levaram à 

eleição da questão referente à protecção e respeito dos direitos dos animais, tendo por base 

uma pergunta colocada por um dos alunos:  Os animais têm sentimentos? – uma interrogação 

que foi adoptada para denominar a UT (apêndice C). 

Seguidamente debateu-se o modo de traduzir e expressar as diferentes ideias, e 

sensibilizar as pessoas para a necessidade de cuidar dos animais, tendo sido proposto a 

realização de trabalhos que explorassem uma hipotética inversão de papéis entre animais e 

humanos. Após estar definido o tema do projecto de trabalho, foi apontado que o mesmo se 

concretizaria por fases, iniciando-se a actividade com estudos gráficos relativos a um animal 

da sua preferência. Seguir-se-ia a identificação dos direitos ou problemas que afectavam a 

vida animal, a realização de estudos sobre personificação dos animais, e na fase final 

elaborar-se-ia uma composição visual. Foi ainda indicado, aos alunos, que para iniciarem o 

trabalho seria necessário efectuar uma pesquisa (em casa ou na Biblioteca) e recolha de 

imagens, sobre o animal que gostariam de estudar e de desenvolver o projecto individual. 
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4.1.2 Primeira Intervenção: Narrativa visual. Observação de obras de arte 

Foi necessário tentar clarificar o conceito de “narrativa / composição visual”, pois 

alguns alunos perguntaram se tinham de escrever e fazer uma composição escrita. Através de 

uma apresentação PowerPoint (apêndice D) sobre a Guernica (1937, Pablo Picasso) 

(encontrando-se um fragmento representativo da obra no livro de EVT) procurou-se 

esclarecer o significado desta noção. A apresentação incluía, numa primeira parte, fotografias 

ilustrativas do sucedido (bombardeamentos, destruição da povoação, medo e sofrimento da 

população), contextualizando o acontecimento que terá motivado P. Picasso a reagir contra as 

atrocidades cometidas; na segunda parte do PowerPoint apresentava-se a obra. A turma 

observou, com atenção, a representação da obra e as imagens relativas às circunstâncias em 

que a mesma se insere. No diálogo que se seguiu os alunos efectuaram a descrição e a 

enumeração dos elementos representados, identificando a cabeça do cavalo e do touro, 

bocados dos corpos das pessoas, um braço com uma espada, pessoas a gritar, etc., alguns 

fizeram ainda referência às cores, e um indicou que se calhar o pintor tinha escolhido usar 

muito o preto porque quando morre alguém as pessoas usam o preto, para mostrar o luto e a 

tristeza. Na análise da obra foi efectuada referência ao ponto de vista do autor, o momento 

que quis representar, e o modo pessoal como expressou as suas ideias e os seus sentimentos. 

Seguidamente foram projectados dois grupos de imagens (apêndice E) de Henri 

Rousseau e Paula Rego, e efectuada a análise das obras. De Henri Rousseau observou-se uma 

imagem da obra Franz Marc, 18--, outra da obra Tiger in a Tropical Storm (Suprised!), 1891, 

os alunos ficaram admirados com a quantidade de elementos que estavam representados, e 

com a diversidade de cores, tendo, alguns, comentado sobre Tiger in a Tropical Storm que: 

parecia mesmo que o tigre estava na selva, é difícil vê-lo porque se confunde com as plantas, 

por causa das cores, que estava um dia de tempestade porque parecia que as ervas e as 

árvores estavam a abanar, e o tigre estava a fugir, era preciso ter muitas cores para pintar 

aquele quadro. Sobre a obra Franz Marc foi comentado que: o tigre está num jardim com o 

dono, o tigre deve pertencer ao circo, porque está uma pessoa em cima dele que está a tocar 

uma viola, o tigre vê-se bem, mas parece que está um leão a espreitar entre as folhas, deve 

estar a ver o que estão a fazer!. Seguiu-se a projecção de duas criações de Paula Rego, The 

Vivian Girls as Windmills (1984), e The Vivian Girls with the China (1984). As obras 

atraíram a atenção dos alunos, que muito divertidos começaram a enumerar o que viam, 

fazendo referência “às figuras engraçadas”, “às cores vivas”, e ao facto de: os desenhos 

parecem bonecos das histórias, está tudo misturado, parece uma festa, mas devem de ter 

estado a tomar chá, porque estão lá chávenas e um bule. Após a observação das imagens foi 
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pedido que comentassem as principais diferenças e que indicassem as que tinham gostado 

mais, justificando a escolha. Não se mostraram muito abertos ao debate, mas os comentários 

incidiram sobre o facto de “umas pinturas (de Henri Rousseau) estarem bem feitas e iguais à 

realidade”, e “as outras (de Paula Rego) serem mais engraçadas porque eram divertidas, e as 

cores chamavam mais à atenção”. Durante a actividade observou-se que, apesar de as imagens 

cativarem a atenção, alguns alunos foram perdendo a concentração, mostrando-se inquietos. 

Esta constatação implicaria que a dinâmica de futuras intervenções fosse alterada, 

considerando um conjunto de acções  que intercalassem observação / diálogo / actividade 

prática. 

Aquando do início do projecto individual verificou-se que os alunos não possuíam as 

imagens solicitadas, pelo que lhes foi pedido que representassem, de memória, os animais que 

conheciam, ou que gostavam mais (Figs. 1 a 25) – constatou-se que a maioria mostrou alguma 

hesitação e dificuldades na representação (sempre a apagar). Alguns alunos começaram 

desenhar e a organizar os animais “em fila” junto às margens, e outros mostraram-se pouco 

motivados para o desenho dizendo que não sabiam, não tinham ideias, tendo-se ainda 

verificado que começaram a falar alto e a ficar mais agitados. 

 

 

    
Figuras 1 a 4. Exemplos de diferentes modos de expressão na página no exercício de 

memória. 
 

 

   
Figuras 5 a 7. Pormenores do exercício de representação de animais de memória. 
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    Figuras 8 e 9. Exemplos de diferentes modos de expressão na página, no exercício de 

memória. 

 

 

   
Figuras 10 a 12. Detalhes de alguns desenhos na página no exercício de memória. 

 

 

      
       Figuras 13 a 18. Detalhes de algumas representações de animais no exercício de memória. 
 

 

   
     Figuras 19 a 21. Detalhes de algumas representações de animais no exercício de memória. 



79 

 

  
    Figuras 22 e 23. Exemplos de representações de animais no exercício de memória. 

 

 

  
      Figuras 24 e 25. Exemplos de representações de animais no exercício de memória e sua 

distribuição na página. 

 

 

4.1.3 Reestruturação do projecto 

A ausência de imagens trazidas pelos alunos (em duas aulas), alguma relutância em 

desenhar, e alguma agitação, levaram à alteração e à reestruturação do projecto, passando este 

a incidir sobre a exploração de técnicas de expressão plástica.  

Estas experiências visavam a aquisição de conhecimentos sobre diferentes materiais e 

modos de representação, e de um modo indirecto objectivavam a tentativa de mudança de 

atitudes – estimular o interesse pelas aulas, criar maior autoconfiança, incentivar a 

participação activa e a criação, e a melhoria do comportamento. De acordo com Arnheim 

(Arnheim, 2010, pp. 57-58) o despertar da curiosidade da criança é essencial, para se 

efectuarem aprendizagens significativas, sendo importante cultivar os seus naturais impulsos e 

desejos para experimentar, criar e manipular objectos e materiais. 

O novo projecto passou a considerar dois momentos distintos em sala de aula: 

 O primeiro tempo dedicado à experimentação de uma técnica “surpresa” (termo 

adoptado para tentar cativar o interesse dos alunos, e conferir um carácter de diversão 
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às actividades, pois era divertido aprender), não sendo prestada qualquer ajuda 

individual . 

 O segundo tempo dedicado ao desenvolvimento do projecto pessoal – o estudo do 

animal que haviam escolhido. 

 

A diversidade de experiências tinha como finalidade disponibilizar aos alunos 

conhecimentos sobre representação e sobre o código visual. Através da experimentação e 

descoberta procurava-se desenvolver as capacidades de observação / percepção / análise, 

conhecer e explorar características expressivas de diferentes materiais, capacitando os alunos 

para a exploração do desenho como meio de representação e comunicação, traduzindo ideias e 

sentimentos. A este respeito Eisner (apud Arnheim, 2010, p. 19) regista que o conhecimento e 

experimentação de meios, de recursos, de materiais e técnicas de representação diversificadas 

contribuem para a melhor percepção das formas e das suas especificidades. Este 

conhecimento, indica o autor, faculta uma maior disponibilidade de possibilidades de registo e 

representação, cultivando diferentes modos de pensar, e abrindo vias para novas ideias. 

Arnheim reforça esta noção ao referir que a diversidade de práticas oferece ao jovem 

diferentes caminhos expressivos compatibles con sus proprias inclinaciones (Arnheim, 2010, 

p. 57). 

 

4.1.4 Segunda Intervenção: Representação de vida animal / Arte 

A libertação de constrangimentos para a representação visual envolveu um pequeno 

diálogo com os alunos, pretendendo-se que as afirmações: Não sou capaz, Não tenho jeito 

fossem abandonadas. Foi projectado uma apresentação PowerPoint (apêndice F) com imagens 

que traduziam o modo como diferentes artistas haviam representado animais: registo pré-

histórico, desenhos (científicos) de Pedro Salgado, desenhos e pinturas de Júlio Pomar e Júlio 

Resende, desenhos de H. Moore, desenhos e pinturas de P. Picasso, e pintura de M. Chagall. 

Com a observação destas imagens pretendeu-se transmitir aos alunos a noção que todos os 

indivíduos possuem um modo próprio de ver, de entender a realidade, e as formas do meio 

envolvente. Sublinhava-se, ainda, que cada um comunica as ideias, o que sente e o que vê de 

maneira diferente, utilizando e explorando diferentes materiais e técnicas. Seguidamente 

foram, ainda, mostrados livros com registos gráficos de Paula Rego (Rosengarten, 2004; 

Rosenthal, 2005), de P. Picasso (Fabre, 1981), e de Miguel Branco (2009) – Pintar (Animais), 

tendo os mesmos sido disponibilizados aos alunos para consulta.  
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4.1.5 Organização de actividades em sala de aula 

Após visualização da apresentação PowerPoint e contacto com as publicações, foi 

efectuada uma breve explicação, à turma, sobre o modo como as aulas passariam a ser 

organizadas, salientando-se que todas elas seriam compostas por dois momentos distintos: a 

primeira parte consistiria num desafio, em que teriam possibilidade de experimentar uma 

“técnica surpresa”, idêntica às dos artistas que haviam observado, e na segunda parte dedicar-

se-iam ao projecto pessoal. 

Para a dinamização do primeiro tempo da aula, onde se desenvolveria o “desafio e 

técnica surpresa” (apêndice G), foram seleccionadas fotografias de animais (apêndice H) 

(sendo uma das imagens utilizada só pelo professor para explicação e exemplificação da 

técnica) – os referentes visuais para as sessões. Foram utilizados, nestas actividades, 

diferentes materiais riscadores (lápis de cera, esferográfica, lápis de grafite, lápis de pastel), 

tintas, e tesoura. 

Procedimentos a adoptar em todas as sessões de exploração de técnicas de expressão 

plástica:  

 Preparar e distribuir os materiais; 

 Projectar a imagem, explicar e demonstrar a técnica, salientando a importância da 

observação, devendo esta ser analítica, procurando compreender a forma representada, 

tentando perceber a sua estrutura, observando o global e as partes, relacionando os 

diferentes elementos e o modo como se encontram distribuídos;  

 Projectar a imagem do animal durante três minutos – durante este tempo considerar 

um período para a observação (pelo menos 30 segundos) e só depois representar o 

animal, sem preocupações de “certo ou errado”, iniciando-se o registo do geral para os 

pormenores; 

 Após os três minutos projectar nova imagem, e repetir os mesmos procedimentos e 

técnicas; 

 Só utilizar os materiais indicados (para evitar a tentação de usar borracha). 
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4.1.6 Técnicas “surpresa”. Actividades de expressão plástica 

4.1.6.1 Técnicas exploradas na primeira sessão  

Foram exploradas na primeira sessão, durante a primeira parte da aula, as seguintes 

propostas, correspondentes a um total de 45 minutos:  

 

Técnica “manchar sem levantar” 

Nesta técnica a mancha resulta com lápis de cera deitado, sem levantar o lápis, e sem a 

procura de pormenores (Figs. 26 a 49). Propõe-se a compreensão da forma global do animal. 

Esta técnica foi explorada na 1ª sessão, durante 15 minutos.  

 

   
    Figuras 26 e 27. Exemplos de registos gráficos de animais, utilizando o lápis de cera 

deitado.  
 

 

  
     Figuras 28 e 29. Exemplos de registos gráficos da forma global dos animais, utilizando o 

lápis de cera deitado. 
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          Figuras 30 e 31. Exemplos de registos gráficos utilizando o lápis de cera deitado.  
 

 

   
        Figuras 32 a 34. Exemplos de registos utilizando o lápis de cera deitado.  

 
 

                
Figuras 35 a 37. Exemplos de detalhes de registo da forma global dos animais, utilizando o 

lápis de cera deitado.  
 

 

   

Figuras 38 a 40. Exemplos de detalhes da forma global utilizando o lápis de cera deitado. 
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     Figuras 41 a 43. Exemplos de registos gráficos de animais, utilizando o lápis de cera 

deitado. 
 

 

    
Figuras 44 a 46. Exemplos de detalhes de registos da forma global dos animais, 

utilizando o lápis de cera deitado. 

 
 

   
Figuras 47 a 49. Exemplos de detalhes de registos da forma global dos animais, utilizando o 

lápis de cera deitado. 
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Técnica “linha espiralada contínua”  

Esta técnica surpresa consiste no emprego de uma só linha espiralada contínua, com 

esferográfica. Sem levantar a esferográfica do papel percorre-se toda a superfície da forma, 

sem registar pormenores. (Figs. 50 a 81). Técnica explorada durante 15 minutos. 

 

 

  
       Figuras 50 e 51. Exemplos de registos gráficos através de uma linha espiralada contínua. 
 

 

  
Figuras 52 e 53. Exemplos de registos gráficos da forma global dos animais através de uma 

linha espiralada contínua, utilizando esferográfica. 
 

  
      Figuras 54 e 55. Exemplos de registos gráficos dos animais através de uma linha 

espiralada contínua. 
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Figuras 56 a 58. Exemplos de detalhes de registos gráficos através da exploração de uma 

linha espiralada contínua, utilizando esferográfica. 

 
 

  
   Figuras 59 e 60. Exemplos de registos gráficos da forma global dos animais através de uma 

linha espiralada contínua, utilizando esferográfica. 
 

 

  
Figuras 61 e 62. Exemplos de registos gráficos através de uma linha espiralada contínua. 

 

 

  
   Figuras 63 e 64. Exemplos de registos da forma dos animais através de uma linha 

espiralada contínua, utilizando esferográfica. 
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Figuras 65 e 66. Exemplos de registos gráficos através de uma linha espiralada contínua, 

utilizando esferográfica. 

 
 

  
   Figuras 67 e 68. Exemplos de registos gráficos através de uma linha espiralada contínua, 

utilizando esferográfica. 

 
 

    
   Figuras 69 a 72. Exemplos de registos gráficos através de uma linha espiralada contínua, 

utilizando esferográfica. 
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     Figuras 73 a 75. Exemplos de detalhes de registos gráficos dos animais, através de uma 

linha espiralada contínua. 
 

 

   
Figuras 76 a 78. Exemplos de detalhes de registos gráficos através dos animais, através de 

uma linha espiralada contínua. 

 
 

   
Figuras 79 a 81. Exemplos de pormenores de registos gráficos realizados através de uma 

linha espiralada contínua, utilizando esferográfica. 
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Técnica “Mancha a pincel”  

Nesta actividade propunha-se a exploração da mancha a pincel com aguada de tinta, 

representando a forma global do animal (Figs. 82 a 99). Técnica explorada durante 15 

minutos. 

 

  
Figuras 82 e 83. Exemplos de actividade em sala de aula. Realização de registos com pincel e 

aguada de guache, representando a forma global dos animais. 

 
 

  
Figuras 84 e 85. Exemplos de actividade em sala de aula. Realização de registos com pincel e 

aguada de guache. Registo da forma global através da mancha. 

 
 

   
  Figuras 86 a 88. Exemplos de detalhes de registos utilizando pincel e aguada de guache. 
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Figuras 89 e 90. Exemplos de manchas utilizando pincel e aguada de guache. 

 
 

  
Figuras 91 e 92. Exemplos de manchas utilizando pincel e aguada de guache. 

 
 

  
        Figuras 93 e 94. Exemplos de manchas, representativas da forma global dos animais, 

utilizando pincel e aguada de guache. 
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Figuras 95 a 97. Exemplos de manchas representativas da forma global dos animais, 

utilizando pincel e aguada de guache. 

 

 

  
 Figuras 98 e 99. Exemplos de detalhes representativos da técnica de mancha da forma global 

dos animais, utilizando pincel e aguada de guache. 
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4.1.6.2 Técnicas exploradas na segunda sessão  

Na segunda sessão as técnicas surpresa foram exploradas durante uma parte da aula, 

cerca de 60 minutos. Os alunos foram desafiados a utilizar um novo utensílio e material para 

representar os animais:  

“Desenho com tesoura” 

Neste exercício de expressão plástica os olhos seguem a linha de contorno do animal, 

e a tesoura acompanha o percurso dos olhos sobre a folha de papel, efectuando o recorte da 

forma global (por exemplo tal como quando se trabalha no computador, e se manuseia o 

cursor no com auxílio do rato). Propõe-se a coordenação visual e motora, uma grande 

concentração, e a realização do recorte por pequenos intervalos, observando-se com atenção a 

variação do sentido / orientação que a linha de contorno do animal toma (Figs. 100 a 113). 

 

 

  
   Figuras 100 e 101. Exemplos da actividade em sala de aula. Realização de “desenho com 

tesoura”. Recorte da forma global dos animais em folhas de papel de fotocópia de cor. 

 
 

   
 Figuras 102 a 104. Exemplos da actividade em sala de aula. Realização de “desenho com 

tesoura”. Recorte da forma global dos animais em folhas de cor. 
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Figuras 105 a 107. Exemplos da actividade em sala de aula. Realização de “desenho com 

tesoura”. Recorte da forma global dos animais. 
 

 

   
Figuras 108 a 110. Exemplos da actividade em sala de aula. Realização de “desenho com 

tesoura”. Recorte da forma global dos animais. 

 
 

   
Figuras 111 a 113. Exemplos da realização da técnica de “desenho com tesoura”. Recorte da 

forma global dos animais, em papel de fotocópia de cor. 
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Actividade de expressão plástica: Composição “positivo / negativo” 

Nesta actividade é explorado o potencial compositivo da colagem das formas / 

silhuetas recortadas – “positivo e negativo”, forma / fundo, contraste, e equilíbrio visual. 

Propõe-se a observação das formas recortadas, com as mesmas efectuar experimentações 

relativas à sua organização na folha, e efectuar a colagem da composição final (Figs. 114 a 

129). 

 

 

   
    Figuras 114 a 116. Exemplos de actividade em sala de aula. Realização de uma 

composição através da colagem das formas “positivo / negativo”. 
 

 

  
       Figuras 117 e 118. Exemplos de actividade em sala de aula. Composição com colagem 

das formas “positivo / negativo”. 
 

 

  
Figuras 119 e 120. Exemplos de actividade em sala de aula. Composição com colagem das 

formas “positivo / negativo”. 
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   Figuras 121 e 122. Exemplos de composição com colagem das formas “positivo / negativo”. 

Organização das formas e equilíbrio visual. 

 
 

 

  
Figuras 123 e 124. Exemplos de composição com colagem das formas “positivo / 

negativo”. Exploração de contraste de cor. 
 

 

   
            Figuras 125 a 127. Exemplos de detalhes da composição com colagem das formas 

“positivo / negativo”. Exploração de contraste de cor. 
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         Figuras 128 e 129. Exemplos da actividade de colagem de formas “positivo / 

negativo”. Organização do espaço e exploração de contraste de cor. 

 

 

4.1.6.3 Técnicas e procedimentos explorados na terceira sessão  

A terceira sessão teve a duração de 90 minutos (uma aula), tendo sido proposto a 

realização de: 

“Composição com linha de contorno” 

Nesta actividade de expressão propôs-se a inserção de mais três imagens, um pássaro, 

uma raposa juvenil, e uma rã. Sugeriu-se a representação dos animais através do desenho da 

linha de contorno, utilizando pincel e aguada de guache ou tinta-da-china. Aconselhou-se uma 

observação atenta das novas formas, visando um melhor conhecimento e compreensão das 

mesmas, e a aplicação de conhecimentos, já adquiridos, a novos referentes visuais (Figs. 130 

a 166). 

 

 

   
Figuras 130 a 132. Exemplos da actividade em sala de aula. Desenho da linha de contorno 

dos animais utilizando pincel e aguada de guache. 
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       Figuras 133 e 134. Exemplos da actividade em sala de aula. Desenho da linha de 

contorno dos animais, usando pincel e tinta-da-china ou aguada de guache. 
 

 

  
         Figuras 135 e 136. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos 

animais, usando pincel e aguada de guache ou tinta-da-china. 
 

 

  
         Figuras 137 e 138. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos 

animais, usando pincel e tinta-da-china. 
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        Figuras 139 e 140. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos animais, 

usando pincel e tinta-da-china. 
 

 

   
        Figuras 141 a 143. Exemplos dos registos, e detalhes do desenho dos animais, usando 

pincel e tinta-da-china. 
 

 

  
         Figuras 144 e 145. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos 

animais, usando pincel e tinta-da-china. 
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     Figuras 146 e 147. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos animais, 

usando pincel, tinta-da-china e aguada de guache. 

 
 

  
     Figuras 148 e 149. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos animais, 

usando pincel e tinta-da-china. 

 
 

  
       Figuras 150 e 151. Exemplos da actividade de desenho da linha de contorno dos 

animais, usando pincel e aguada de guache. 
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  Figuras 152 e 153. Exemplos de desenho, usando pincel e aguada de guache. 

 
 

         
       Figuras 154e 155. Exemplos de registos de animais, usando pincel e aguada de guache. 

 

 

   
  Figuras 156 a 158. Exemplos de detalhes de desenho da linha de contorno dos animais, 

usando pincel e aguada de guache. 
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Figuras 159 e 160. Exemplos de detalhes da actividade de desenho da linha de contorno dos 

animais, usando pincel e aguada de guache. 

 
 

    
    Figuras 161 a 163. Exemplos de detalhes da actividade de desenho dos animais, usando 

pincel e aguada de guache. 

 
 

   
    Figuras 164 a 166. Exemplos de detalhes da actividade de desenho da linha de contorno 

dos animais, usando pincel e aguada de guache. 
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Técnica: “Tingir folha com aguada” 

Nesta actividade sugeriu-se a experimentação de uma técnica para preparação de 

folhas necessárias à sessão seguinte. As folhas foram pintadas com a textura resultante da 

manipulação de tintas sobre a superfície da mesa (colocando a folha sobre essas manchas) 

(Figs. 167 e 168). (Foi preparada uma mesa com tintas e os alunos tingiram as folhas, um a 

um, à medida que iam finalizando o registo dos animais com pincel). 

 

  
  Figuras 167 e 168. Exemplos da actividade de “tingir” as folhas. 

 

 

4.1.6.4 Actividades de expressão plástica exploradas na quarta sessão  

Na quarta sessão, correspondente a uma aula de 90 minutos, explorou-se a actividade 

de expressão plástica: 

 “Desenho sobre a folha texturada / tingida” 

Nesta actividade de exploração expressiva desenha-se a linha de contorno, dos animais 

observados, sobre a folha preparada na sessão anterior. Utiliza-se pincel e tinta-da-china,  

(Figs. 169 a 194). Propõe-se um olhar mais atento, e cuidado na organização equilibrada do 

espaço / campo visual. 

 

  
  Figuras 169 e 170. Exemplos de actividade em sala de aula. Desenho de animais com pincel 

e tinta-da-china sobre folha tingida. 
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Figuras 171 e 172. Exemplos da actividade de expressão plástica. Desenho de animais, com 

pincel e tinta-da-china, sobre folha tingida. 
 

 

  
 Figuras 173 e 174. Exemplos de composição sobre folha tingida. Desenho de animais, com 

pincel e tinta-da-china. 
 

 

  
Figuras 175 e 176. Exemplos de composição sobre folha tingida. Desenho de animais com 

pincel e tinta-da-china. 
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  Figuras 177 e 178. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição com desenho 

de animais, realizado com pincel e tinta-da-china, sobre folha tingida. 
 

 

  
 Figuras 179 e 180. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição com desenho 

de animais, realizado com pincel e tinta-da-china, sobre folha tingida. 
 

 

  
Figuras 181 e 182. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição com desenho 

de animais, realizado com pincel e tinta-da-china, sobre textura de folha tingida. 
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   Figuras 183 e 184. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição com 

desenho de animais, realizado com pincel e tinta-da-china, sobre folha tingida. 
 

  
     Figuras 185 e 186. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho de 

animais com pincel e tinta-da-china, sobre textura da folha tingida. 
 

 

  
Figuras 187 e 188. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho de 

animais com pincel e tinta-da-china, sobre textura de folha tingida. 
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         Figuras 189 e 190. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho 

de animais com pincel e tinta-da-china, sobre textura de folha tingida. 
 

 

  
       Figuras 191e 192. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho de 

animais com pincel e tinta-da-china, sobre textura de folha tingida. 
 

 

  
    Figuras 193 e 194. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho de 

animais com pincel e tinta-da-china, sobre textura de folha tingida. 
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4.1.6.5 Técnica expressiva explorada na quinta sessão 

A quinta sessão correspondeu a duas aulas, 180 minutos. Foi proposto a realização de 

uma actividade expressiva, que consistiu na exploração de uma técnica mista: 

“Desenho sobre colagem”  

A actividade apresentada propõe uma intervenção sobre a colagem efectuada na 

segunda sessão. Sugere-se o desenho dos animais observados utilizando aguada de guache 

preto, tinta-da-china, lápis de grafite ou esferográfica. Aconselha-se uma observação atenta, a 

exploração das características plásticas dos materiais, a exploração do elemento da linguagem 

visual “Linha”, a organização das formas no campo visual, e atender ao contraste das formas e 

cores. (Figs. 195 a 232).  

 

       
           Figuras 195 e 196. Exemplos de actividade em sala de aula. Realização de desenho 

sobre colagem. 
 

 

  
           Figuras 197 e 198. Exemplo de actividade de expressão plástica de desenho sobre 

colagem. 
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 Figuras 199 e 200. Exemplos da actividade de expressão plástica. Composição com desenho 

dos animais observados, com caneta de feltro preta e tinta-da-china, sobre colagem. 

 
 

  
 Figuras 201 e 202. Exemplos da actividade de expressão plástica. Composição com desenho 

dos animais observados sobre colagem, utilizando pincel e tinta-da-china. 

 
 

  
   Figuras 203 e 204. Exemplos de detalhes da actividade de expressão plástica de desenho 

sobre colagem, utilizando tinta-da-china e esferográfica. 
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  Figuras 205 e 206. Exemplos de composição com desenho sobre colagem. Utilização de 

caneta preta e exploração da “linha” no registo de características de revestimento dos animais. 
 

 

  
    Figuras 207 e 208. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição e detalhe 

com desenho sobre colagem, utilizando pincel e tinta-da-china. 
 

 

  
      Figuras 209 e 210. Exemplos de actividade de expressão plástica. Composição e detalhe 

com desenho sobre colagem, utilizando pincel e tinta-da-china. 
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 Figuras 211 e 212. Exemplo de detalhe e composição com desenho sobre colagem, 

utilizando pincel e tinta-da-china. 

 
 

  
  Figuras 213 e 214. Exemplos de detalhes com desenho sobre colagem, utilizando pincel e 

tinta-da-china. 
 

 

  
Figuras 215 e 216. Exemplo de composição e detalhe com desenho sobre colagem, utilizando 

esferográfica preta. Exploração de valores plásticos da “linha” no registo do revestimento dos 

animais. 
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Figuras 217 e 218. Exemplo de composição e detalhe (da mesma) de desenho sobre colagem, 

explorando registos com esferográfica e lápis de grafite. 
 

 

  
  Figuras 219 e 220. Exemplo de composição e detalhe de desenho com esferográfica e lápis 

de grafite sobre colagem. 
 

 

  
Figuras 221 e 222. Exemplo de composição e detalhe (da mesma) de desenho com caneta de 

feltro sobre colagem. Exploração de características expressivas do elemento “linha”, no 

tratamento do revestimento do animal. 
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Figuras 223 e 224. Exemplo de composição e detalhe (da mesma) de desenho com 

esferográfica e lápis de grafite sobre colagem. Exploração de características expressivas do 

elemento “linha”, no tratamento do revestimento do animal, e destaque da forma. 
 

 

  
Figuras 225 e 226. Exemplos de composição de desenho com esferográfica sobre colagem. 

Exploração de características expressivas do elemento “linha”, no tratamento do revestimento 

do animal. 
 

 

  
Figuras 227 e 228. Exemplo de composição e detalhe (da mesma) de desenho com 

esferográfica sobre colagem. Exploração de características expressivas do elemento “linha”, 

no tratamento do revestimento do animal. 
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 Figuras 229 e 230. Exemplo de composição e detalhe (da mesma) de desenho com 

esferográfica sobre colagem.  
 

 

  
Figuras 231 e 232. Exemplos de detalhes de actividade de expressão plástica. Desenho com 

esferográfica sobre colagem. Exploração de características expressivas do elemento “linha”, 

no tratamento do revestimento do animal e destaque da forma. 
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4.1.6.6 Técnicas expressivas exploradas na sexta sessão  

Na sexta sessão foram exploradas técnicas mistas. A actividade correspondeu a uma 

aula de 90 minutos, tendo sido colocado um novo desafio: 

“Desenho sobre mancha a pincel” 

Nesta actividade sugere-se o desenho dos animais observados, utilizando diferentes 

materiais, sobre as manchas de aguada de guache efectuadas (com pincel) na 1ª sessão. 

Propõe-se a realização de actividades de descoberta de diferentes características plásticas dos 

materiais disponibilizados, quando utilizados em simultâneo, e reflexão sobre os efeitos 

expressivos alcançados (Figs. 233 a 263). 

 

 

  
 Figuras 233 e 234. Exemplos de actividade de expressão plástica. Desenho de animais sobre 

aguada, utilizando pincel e tinta-da-china. 

 
 

  
 Figuras 235 e 236. Exemplos de actividade de expressão plástica. Desenho de animais sobre 

aguada, utilizando lápis de cera, lápis de grafite, e tinta-da-china 
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  Figuras 237 e 238. Exemplos de actividade de expressão plástica. Desenho de animais sobre 

aguada, utilizando lápis de cera. 
 

 

  
  Figuras 239 e 240. Exemplos de actividade de expressão plástica. Desenho de animais sobre 

aguada, utilizando tinta-da-china, lápis de cera e lápis de grafite. 
 

 

  
Figuras 241 e 242. Exemplos de composições resultantes da actividade de expressão plástica. 

Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, lápis de cera aguarelável, e tinta-

da-china. 
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  Figuras 243 e 244. Exemplos composições resultantes da actividade de expressão plástica. 

Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera e tinta-da-china. 
 

 

  
 Figuras 245 e 246. Exemplos de composições resultantes da actividade de expressão plástica. 

Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, lápis de cera aguarelável, e tinta-

da-china. 
 

 

  
 Figuras 247 e 248. Exemplo de composição e detalhe, resultantes da actividade de expressão 

plástica. Desenho de animais sobre aguada utilizando pincel e tinta-da-china. 
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 Figuras 249 e 250. Exemplo de composição e detalhe resultantes da actividade de expressão 

plástica. Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de grafite e lápis de cera. 

 
 

  
  Figuras 251 e 252. Exemplo de composição e detalhe resultantes da actividade de expressão 

plástica. Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, e tinta-da-china. 

 
 

  
Figuras 253 e 254. Exemplo de composição e detalhe resultantes da actividade de expressão 

plástica. Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, lápis de grafite, e tinta-

da-china. 
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Figuras 255 e 256. Exemplo de detalhes resultantes da actividade de expressão plástica. 

Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera e lápis de pastel seco. 
 

 

  
   Figuras 257 e 258. Exemplo de detalhe e composição resultantes da actividade de 

expressão plástica. Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, lápis de cera 

aguarelável e tinta-da-china. 
 

 

  
Figuras 259 e 260. Exemplo de detalhes resultantes da actividade de expressão plástica. 

Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera. 
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Figuras 261 a 263. Exemplo de composição e detalhes resultantes da actividade de expressão 

plástica. Desenho de animais sobre aguada, utilizando lápis de cera, lápis de grafite, e tinta-

da-china. 
 

 

4.1.6.7 Técnicas e actividades desenvolvidas na sétima sessão  

Na sétima sessão, durante duas aulas correspondentes a 180 minutos, foi colocado aos 

alunos um novo desafio de expressão plástica: 

“Descobre e inventa”  

As acções sugeridas na sétima sessão colocam os alunos perante a necessidade de 

efectuarem escolhas, de um modo autónomo. Nesta actividade os alunos efectuam exercícios 

de descoberta de possibilidades expressivas dos materiais. Escolhem as técnicas e materiais a 

utilizar (Figs. 264 a 301), desenvolvendo um processo “exploratório” e de pesquisa individual. 

 

 

  
Figuras 264 e 265. Exemplo de actividade individual de pesquisa, de possibilidades 

expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de cera e corrector líquido de 

caneta sobre mancha de tinta da china. 
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Figuras 266 e 267. Exemplo de actividade individual de pesquisa, de possibilidades 

expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de grafite e pastel seco sobre 

mancha de guache. 
 

 

  
  Figuras 268 e 269. Exemplo de actividade individual de pesquisa, de possibilidades  

expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de grafite, e pastel seco. 

 

 

  
Figuras 270 e 271. Exemplo de actividade individual de pesquisa, de possibilidades 

expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pastel seco e lápis de cera 

aguarelável sobre aguada de guache. 
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Figuras 272 e 273. Exemplo de actividade individual de pesquisa, de possibilidades 

expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pastel seco. 

 

 

  
Figuras 274 e 275. Exemplo de composições resultantes da actividade individual de pesquisa 

e exploração de possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando 

pastel seco, e lápis de cera aguarelável sobre aguada de guache. 

 

 

  
Figuras 276 e 277. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa e 

exploração de possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis 

de cera aguarelável, e lápis de grafite sobre aguada de guache. 
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Figuras 278 e 279. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais sobre mancha de tinta-da-

china, utilizando lápis de cera aguarelável, e corrector líquido de caneta. Recorte e colagem de 

passe-partout em cartolina (ideia de um dos alunos, tendo outros repetido este procedimento). 

 
 

  

Figuras 280 e 281. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de cera 

aguarelável, esferográfica, e corrector líquido de caneta sobre mancha de guache e de tinta-da-

china. Recorte e colagem de passe-partout em cartolina. 

 

 

  
Figuras 282 e 283. Exemplo de detalhe e composição resultantes da actividade individual de 

pesquisa, sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando tinta-

da-china, corrector líquido de caneta e lápis de cera sobre aguada de guache, e mancha de 

tinta-da-china. Recorte e colagem de passe-partout em cartolina. 
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  Figuras 284 e 285. Exemplo de registos resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando corrector 

líquido de caneta e lápis de cera sobre mancha de tinta-da-china. 
 

 

  
  Figuras 286 e 287. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de cera 

aguarelável, e lápis de grafite sobre aguada de guache. 

 

 

  
Figuras 288 e 289. Exemplo de detalhes resultantes da  actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pincel e tinta-

da-china (pura e diluída). 
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    Figuras 290 e 291. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pincel e tinta-

da-china (pura e diluída). 
 

 

  
  Figuras 292 e 293. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pincel e tinta-

da-china. 

 

 

  
Figuras 294 e 295. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando pincel e tinta-

da-china. Registo de elementos lineares na caracterização do revestimento do animal. 
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  Figuras 296 e 297. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando caneta de feltro, 

e lápis de cor. Exploração do “ponto” na caracterização da superfície. 

 

 

  
  Figuras 298 e 299. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de cera e 

pastel seco, sobre, e mancha de guache. 

 

 

  
Figuras 300 e 301. Exemplo de detalhes resultantes da actividade individual de pesquisa, 

sobre possibilidades expressivas dos materiais. Desenho de animais utilizando lápis de cera, 

pastel seco, e tinta-da-china sobre mancha de guache. 
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4.1.7 Projecto individual: estudo gráfico 

O segundo tempo da aula (trabalho interpolado entre as sessões de experimentação e 

exploração das técnicas “surpresa”) foi destinado ao desenvolvimento do projecto individual – 

o estudo do animal escolhido, que incluía numa primeira fase a representação gráfica através 

de desenho de observação (a partir de imagens), seguindo-se o estudo de cor real, o estudo de 

características do revestimento, o estuda da relação forma / fundo, o estudo de padrão e 

textura visual, repetição e sobreposição de formas (Figs. 302 a 350). Nesta fase do projecto 

foram ainda observadas fotografias de pormenores de criações de Júlio Pomar e Júlio Resende, 

sobre representações de animais (em azulejo), presentes nas estações de metro de Alto dos 

Moinhos e Jardim Zoológico em Lisboa (apêndice I1, I2). 

Na segunda fase propunha-se a identificação de um problema que afectava a existência 

desse animal, e a criação de uma composição visual para chamar a atenção para essas 

situações, através de uma situação de inversão de papéis Homem/animal, levando os 

indivíduos a reflectir sobre o que sentiriam se estivessem no lugar desses seres. A segunda 

fase do projecto não foi concretizada no primeiro período, devido ao trabalho interpolado ter 

diminuído o tempo e número de horas de aula destinado ao projecto individual.  

A situação de ensino-aprendizagem que se havia desenvolvido nas actividades práticas 

alterou substancialmente a postura dos alunos em sala de aula, constatando-se uma maior 

motivação, e ansiedade para saber qual seria a “técnica surpresa”. A maioria apresentou as 

imagens de animais anteriormente solicitadas (para outros alunos foram disponibilizados 

livros), demonstrando ainda alegria por estarem em aula, sendo que por vezes alguns 

comentavam que a aula tinha passado muito depressa e que preferiam estar ali a ter de sair. 

O envolvimento e empenho dos alunos no trabalho individual foi-se intensificando, à 

medida que decorriam as sessões, observando-se um maior à vontade na realização dos 

diferentes estudos gráficos, mais autonomia e liberdade na tentativa de fazer novas 

experimentações com os materiais (tal como experimentavam nos exercícios práticos). Nas 

solicitações de ajuda verificou-se que os alunos ao verbalizarem o tipo de dúvida que tinham, 

ou o esclarecimento sobre determinado efeito e procedimento (por exemplo a representação 

das características de revestimento dos animais, “as pernas do outro lado”, mistura de cores 

para obtenção de tons, etc.), eram mais objectivos (em vez de simplesmente dizerem não sei, 

não sou capaz, não sei que fazer – afirmações anteriormente utilizadas como “recurso” para 

não efectuarem as actividades, ou atrasarem o início do trabalho). Alguns começaram, ainda, 

a utilizar alguns termos específicos da linguagem visual, tal como “expressão” e “efeito” 
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(vocábulos aplicados com mais frequência), “distribuição das formas”, “contraste das cores”, 

“tom de cor”, “proporção”. 

 

 

  
Figuras 302 e 303. Exemplos de actividade em sala de aula. Estudo do animal 

escolhido. Desenho a partir da observação de imagens. 

 
 

  
         Figuras 304 e 305. Exemplos de actividade em sala de aula. Estudo do animal escolhido. 

Desenho a partir da observação de imagens. Estudo de cor usando lápis de cor. 

 
 

   
         Figuras 306 e 307. Exemplos de actividade em sala de aula. Estudo do animal escolhido. 

Estudo de cor usando canetas de feltro e lápis de cera, e registo de características do 

revestimento dos animais, através da exploração do elemento da linguagem visual “linha”. 
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       Figuras 308 e 309. Exemplos de actividade em sala de aula. Estudo do animal escolhido. 

Estudo de cor usando lápis de cor, e registo de características do revestimento dos animais, 

através da exploração do elemento da linguagem visual “linha”. 
 

 

   
Figuras 310 a 312. Exemplos de actividade em sala de aula. Estudo do animal escolhido. 

Estudo de cor usando pincel e tinta-da-china, esferográfica, lápis de cor, e registo de 

características do revestimento dos animais, através da exploração do elemento da linguagem 

visual “linha”. 
 

 

  
Figuras 313 e 314. Exemplos de registos do animal escolhido utilizando lápis de grafite, 

pincel e tinta-da-china. Estudo de características do revestimento dos animais / textura visual. 
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Figuras 315 e 316. Exemplos de registos do animal escolhido utilizando caneta de feltro 

(ponta fina), lápis de grafite. Estudo de características do revestimento dos animais através da 

exploração do elemento da linguagem visual “linha”. 
 

 

  
Figuras 317 e 318. Exemplos de registos do animal escolhido utilizando caneta de feltro. 

Estudo de características do revestimento dos animais através da exploração do elemento da 

linguagem visual “linha”. Noção de “padrão” e “textura visual”. 
 

 

  
Figuras 319 e 320. Exemplos de registos do animal escolhido utilizando caneta de feltro e 

lápis de grafite. Estudo de características do revestimento dos animais através da exploração 

dos elementos da linguagem visual “linha” / “ponto”. Noção de “padrão” e “textura visual”. 
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Figuras 321 e 322. Exemplos de detalhe de registos do animal escolhido, utilizando lápis de 

grafite no estudo de características do revestimento do animal. Exploração dos elementos da 

linguagem visual “linha”. Noção de “textura visual”. 
 

 

  
Figuras 323 e 324. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. Registos com 

lápis de grafite, e aplicação de técnicas experimentadas nas sessões (transferência de saberes). 
 

 

  
Figuras 325 e 326. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. Registos com 

lápis de grafite, lápis de cor, e desenho com pincel e tinta. Observa-se a transferência de 

saberes com a aplicação de técnicas já experimentadas. 
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Figuras 327 e 328. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. Registos com 

lápis de grafite e lápis de cor no estudo do “padrão”, e desenho com pincel e tinta. Observa-se 

transferência de saberes com a aplicação de técnicas já experimentadas. 
 

 

  
   Figuras 329 e 330. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. Desenho 

com pincel e tinta, e lápis de grafite. Observa-se a aplicação de técnicas já experimentadas. 
 

 

  
Figuras 331 e 332. Exemplos de detalhe e composição com estudo do animal escolhido. 

Composição com repetição e sobreposição da forma, destaque forma / fundo. Desenho com 

lápis de grafite. 
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Figuras 333 e 334. Exemplos de detalhes de estudos do animal escolhido. Registo de padrão 

e pormenores. Desenho com lápis de grafite e lápis de cor. 
 

 

  
Figuras 335 e 336. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. Desenho com 

pincel e tinta. Observa-se a transferência de saberes com a aplicação de técnicas já 

experimentadas. 
 

 

  
Figuras 337 e 338. Exemplos de composição e detalhe de registos do animal escolhido, 

utilizando lápis de grafite no estudo da forma, e das características do revestimento do animal. 

Exploração dos elementos da linguagem visual “linha”. Noção de “textura visual”. 
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Figuras 339 e 340. Exemplos de detalhes de estudos do animal escolhido. Repetição e 

sobreposição da forma, destaque forma / fundo, exploração do elemento da linguagem visual 

“linha”. Desenho com pincel, tinta-da-china e aguada de guache. Observa-se a aplicação de 

técnicas e materiais já explorados. 

 

 

  
Figuras 341e 342. Exemplos de detalhe e composição com de estudos do animal escolhido. 

Repetição e sobreposição da forma, destaque forma / fundo, exploração do elemento da 

linguagem visual “linha”. Desenho com lápis de grafite e lápis de cor. 
 

 

  
Figuras 343 e 344. Exemplos de composição de estudos do animal escolhido. 

Repetição e sobreposição da forma, destaque forma / fundo, exploração do elemento da 

linguagem visual “linha”. Desenho com pincel, aguada de guache, e caneta de feltro. Observa-

se a aplicação de técnicas e materiais já explorados. 
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Figuras 345 e 346. Exemplos de composição com estudos do animal escolhido. 

Desenho com lápis de grafite, lápis de cor, pincel e aguada de guache. Observa-se a aplicação 

de técnicas já experimentadas. 
 

 

  
Figuras 347e 348. Exemplos de composição e detalhes de estudos do animal escolhido. 

Desenho com lápis de grafite e lápis de cor. Repetição e sobreposição da forma, destaque 

forma / fundo, estudo do padrão e textura visual através da exploração do elemento da 

linguagem visual “linha”.  
 

 

  
Figuras 349 e 350. Exemplos de composição de estudos do animal escolhido. Desenho com 

pincel e aguada de guache. Detalhe com colagem e desenho com lápis de grafite. Observa-se a 

transferência de aprendizagens com a aplicação e exploração de técnicas e materiais já 

experimentados.  
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4.1.8 Terceira Intervenção: Visita de estudo – Interacção com obra de arte 

A visita de estudo ao Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, que 

procurava a interacção com obras de arte originais e a fruição do espaço cultural, foi alterada, 

devido a constrangimentos de natureza económica da maioria dos agregados familiares 

(encontrando-se já prevista, pelo grupo de Língua Portuguesa uma deslocação, de todas as 

turmas do 6º ano, a Lisboa, para assistir a uma peça de Teatro, sendo inviável pedir dinheiro 

para uma segunda visita). A alternativa mais acessível (em termos de custo de transporte) foi 

(por sugestão do Professor João Paulo Queiroz), o Núcleo de Arte Contemporânea – Colecção 

de José-Augusto França em Tomar, uma cidade que dista de Ourém cerca de 22 Km. A 

reorganização e planeamento da actividade (contacto com empresas de transporte, estimativa 

de preços, contacto com a instituição, contacto com Encarregados de Educação) provocaria 

um atraso considerável na data de concretização da mesma, que inicialmente (a visita de 

estudo à Gulbenkian) se encontrava programada para fins de Outubro. Assim, tendo em 

consideração as diversas circunstâncias e a disponibilidade de dias (que era limitada devido a 

marcação de fichas de avaliação das diferentes disciplinas), só seria possível efectuar a 

deslocação na última semana de aulas do 1º Período; atendendo à importância do contacto 

directo com obras de arte foi decidido (em conjunto com o par pedagógico) concretizar a 

acção.  

A visita ocorreu a 15 de Dezembro, tendo sido observada a Colecção de José-Augusto 

França, no Núcleo de Arte Contemporânea, e a Exposição de Fotografia de Cruz-Filipe Os 

Bichos, patente na Galeria dos Paços do Concelho. Aquando dos contactos estabelecidos com 

a divisão do Núcleo de Arte Contemporânea havíamos sido informados que se encontrava em 

preparação uma mostra de registos fotográficos de Cruz-Filipe, cuja temática se enquadrava 

no projecto dos alunos. A actividade foi recebida com entusiasmo pelos alunos, pois nunca 

tinham ido ver uma exposição (à excepção de uma aluna que já tinha ido ao Museu do Prado). 

Estes demonstraram muito interesse nas explicações efectuadas pelas orientadoras das visitas, 

e interagiram activamente nos diálogos (apêndice J). Após a visita foi dinamizado um 

pequeno diálogo com intuito de partilha de ideias sobre a experiência, tendo os alunos 

referido que haviam gostado muito, que deveria de haver mais visitas, e que tinham aprendido 

“coisas novas”, nomeadamente sobre a “Barbie”, “Coca-Cola”, “abstracto”, “arte moderna e 

contemporânea”, “expressão”, “os sentimentos serem importantes para os pintores”, e que 

haviam gostado por exemplo do “desenho com a linha”, “do auto-retrato sem a imagem da 

autora”, em que ela dizia que “era bonita, feia, etc.”. 
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4.1.9 Fase II – Inversão de papéis: Os animais têm sentimentos? 

O segundo período não permitiu dar continuidade ao trabalho, devido à planificação 

anual de conteúdos da disciplina estabelecer, para essa fase, o estudo da Geometria e traçados 

geométricos; um estudo considerado necessário ao Plano de Acção da Matemática (PAM), e 

à preparação para a prova aferida da referida disciplina. No terceiro período foi perguntado 

aos alunos se estariam interessados em retomar, e concluir, o projecto que já haviam 

começado a trabalhar, sobre o tema Os animais têm sentimentos? A turma mostrou-se 

receptiva à ideia, tendo-se dado início à realização de actividades que levariam à 

concretização do projecto. 

A segunda fase do trabalho foi estruturada considerando seis momentos: 

1. Estudo da complementaridade entre cores primárias e secundárias, noção de contraste. 

2. Uma sessão para observação de imagens de obras de obras de Henri Rousseau e Paula 

Rego - criações já visualizadas na primeira intervenção (no fim de Setembro). 

3. Identificação de problemas que afectam a vida animal – listagem de situações no 

quadro. 

4. Realização de estudos sobre o direito ou a inversão de papéis, desenho dos animais 

assumindo posição vertical e adoptando comportamentos humanos. 

5. Selecção do estudo e realização da composição final – pintura da composição com 

guache, explorando conhecimentos sobre o contraste e complementaridade de cor. 

6. Análise dos trabalhos e diálogo sobre os resultados alcançados – reflexão crítica. 

 

Na observação das obras constatou-se que os alunos reconheceram as imagens, alguns 

souberam identificar um dos autores (Paula Rego), e aplicaram termos relativos a “expressão 

do autor”, “transmitir a ideia de”. A análise foi essencialmente descritiva, sendo enumeradas 

as formas e acções observadas. Foi ainda pedido que fosse dada atenção à cor nas 

representações de Paula Rego, nomeadamente à intensidade dos contrastes. 

Após identificados alguns problemas que atingem a vida animal (destruição do habitat, 

incêndios, caça, maus tratos, etc.), os alunos efectuaram estudos dos animais na posição 

vertical, assumindo o modo de locomoção do Homem, as suas acções, e expressando algumas 

emoções (alegria, tristeza, medo, etc.) (Figs. 351 a 361). 
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 Figuras 351 e 352. Exemplos de estudos sobre inversão de papeis Homem / Animal. 

Representação de emoções. Desenho com lápis de grafite. 
 

 

  
Figuras 353 e 354. Exemplos de estudos sobre inversão de papeis Homem / Animal. Os 

animais assumem atitudes humanas. Desenho com caneta de feltro e lápis de grafite, e de cor. 

 
 

  
Figuras 355 e 356. Exemplos de estudos sobre inversão de papeis Homem / Animal. Os 

animais assumem atitudes humanas. Desenho com caneta de feltro e lápis de grafite. 
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Figuras 357 e 358. Exemplos de estudos sobre inversão de papeis Homem / Animal. Os 

animais assumem as atitudes humanas. Desenho com lápis de grafite e caneta de feltro. 
 

 

     
Figuras 359 a 361. Exemplos de detalhes sobre o estudo de inversão de papeis Homem / 

Animal. Os animais assumem atitudes humanas. Desenho com lápis de grafite e caneta de 

feltro. 
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Após a realização de diferentes estudos os alunos seleccionaram alguns registos, e com 

auxílio de papel vegetal transferiram esses desenhos para uma nova folha. Criaram uma 

composição visual que expressasse as suas ideias, e desse ênfase à mensagem que pretendiam 

transmitir. É de assinalar que dois alunos preferiram trabalhar sobre o habitat natural dos 

animais, encontrando uma maior ligação às imagens de obras de Henri Rousseau (Figs. 392 e 

393).  

Na pintura da composição foi indicado que deveriam escolher duas cores 

complementares entre si (primária / secundária), uma para o fundo e a outra para as formas, 

podiam utilizar outras cores, mas deveriam dar destaque às primeiras (Figs. 362 a 393). 

 

 

  
Figuras 362 e 363. Exemplos da actividade de pintura de composição final, com guache, 

sobre a inversão de papeis Homem / Animal. 

 

 

  
Figuras 364 e 365. Exemplos da actividade de pintura de composição final, com guache, 

sobre inversão de papeis. 
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  Figuras 366 a 368. Exemplos da actividade de pintura de composição final, com guache, 

sobre inversão de papeis.  
 

 

  
         Figuras 369 e 370. Exemplos da actividade de pintura da composição final, com guache, 

sobre inversão de papeis. 

 

 

  
      Figuras 371 e 372. Exemplos da actividade de pintura da composição final, com guache, 

sobre inversão de papeis. 
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      Figuras 373 e 374.  Exemplos de actividade de pintura, com guache, da composição final 

sobre inversão de papeis. 
 

 

                  
Figuras 375 e 376.  Exemplos de detalhe e de composição final sobre inversão de papeis, 

Homem / Animal, tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com 

guache.  

 

 

   
Figuras 377 a 379. Exemplos de composição final sobre inversão de papeis Homem / Animal, 

tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com guache.  
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Figuras 380 a 382. Exemplos de composição final sobre inversão de papeis Homem / Animal, 

tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com guache.  

 
 

    
Figuras 383 a 385. Exemplos de composição final sobre a inversão de papeis Homem / 

Animal, tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com guache.  

 

 

   
Figuras 386 a 388 Exemplos de composição final sobre inversão de papeis Homem / Animal, 

tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com guache.  
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Figuras 389 a 391. Exemplos composição final e detalhe sobre inversão de papeis Homem / 

Animal, tendo por base a pergunta: Os animais têm sentimentos?. Pintura com guache.  

 
 

  
Figuras 392 e 393. Exemplos de composição final sobre direitos dos animas. Dois alunos 

preferiram trabalhar sobre o habitat natural dos animais, tendo como referência temática de 

obras de H. Rousseau.  

 

A actividade de desenho, a personificação dos animais, mostrou-se muito apelativa 

para os alunos, tendo alguns dado especial destaque à perseguição e agressão dos humanos 

pelos animais.  

A actividade de pintura com guache foi muito bem recebida pela turma, observando-se 

um grande empenho e especial dedicação ao trabalho. Demonstraram ainda muita autonomia, 

cuidado no manuseamento dos materiais, e na aplicação das cores, tendo-se verificado que se 

esforçavam para pintar “respeitando os limites / contornos das formas”, argumentando que 

queriam que “o trabalho ficasse bonito e bem feito” – algo que não fora indicado – ficando 

aborrecidos quando entendiam que “o trabalho não estava bonito”, e as margens do 

enquadramento ficavam manchadas de tinta, querendo começar tudo de novo. A nível do 

respeito pelas regras de comportamento (cumprimento das indicações para se levantarem e 

mudarem a água, lavar os pincéis, respeito pelo trabalho dos colegas, e limpeza da sala) 
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registou-se uma grande melhoria, sendo as chamadas de atenção pontuais, motivadas pelo 

grande entusiasmo da actividade. 

 

4.1.10 Os alunos interagem reflectindo sobre as suas narrativas  

Após conclusão dos trabalhos os mesmos foram expostos, e desenvolveu-se um 

pequeno diálogo sobre as representações e os resultados obtidos. Foi pedido que 

considerassem a mensagem, e que tentassem justificar se a composição visual traduzia a 

informação que pretendiam transmitir. Foi ainda solicitado que fizessem referência a aspectos 

de natureza plástica, tal como por exemplo a organização do espaço, e a aplicação de cor (as 

noções e conteúdos estudados com esta proposta de trabalho). A maioria das observações 

incidiu sobre “gosto mais deste” ou “está muito giro”, e a análise das composições foi 

essencialmente descritiva, sendo indicado o que as cenas representavam. Em termos da 

análise de valores plásticos, nomeadamente o equilíbrio visual e a selecção e exploração da 

cor, verificou-se que de um modo geral, os alunos conseguiram alcançar o pretendido. Alguns 

alunos comentaram que “gostavam de ter pintado como os pintores e os artistas numa tela, 

como estava no Museu”, e uma aluna referiu que haveria de ficar “mesmo giro” o “trabalho 

em grande”. 

 

4.1.11 Sugestão dos alunos 

Aquando da observação dos resultados dos projectos individuais fora feita alusão “ao 

trabalho em grande”, esta ideia foi aproveitada para fazer uma composição em grande formato 

(160 x 170cm), uma pintura colectiva, que seria uma recordação da turma, e que ficaria no 

espaço escolar. Após providenciados os materiais organizaram-se grupos de trabalho com 

funções distintas – preparação da grade para a tela (em colaboração com o CEF de 

Marcenaria), preparação do pano-cru, realização da composição visual, e ampliação do 

desenho. A composição foi realizada com registos de diferentes alunos (selecção efectuada 

pelos próprios), utilizando papel vegetal para decalcar e organizar as formas no espaço visual. 

Posteriormente foi efectuada a ampliação do registo, com auxílio de acetato e retroprojector 

(devido ao aproximar do fim do período). A pintura da tela efectuou-se em pequenos grupos 

(Figs. 394 a 397), tendo sido necessário dividir a turma – metade ficava na sala para pintar, 

auxiliar na preparação das tintas, na limpeza dos pincéis e da sala, acompanhados por um dos 

professores. O outro grupo de alunos ficava no exterior a fazer registos de observação, de 

elementos existentes no espaço escolar, acompanhado pelo outro professor – as actividades e 
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os grupos eram rotativos. A obra final foi colocada no espaço escolar, tendo a comunidade 

escolar elogiado os alunos pelo seu trabalho (Fig. 398). 

 

     
Figuras 394 a 397. Exemplos da actividade de pintura da tela colectiva. Uma sugestão dos 

alunos, realizada a partir de diferentes elementos das composições individuais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figuras 398. Composição final (160 x 170cm).  
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Capítulo 5 

 

Conclusão 

 

O retrato não é um objecto mas uma troca silenciosa de afectos, falas de sombras, de cores e luzes. 

Todos estes bichos só se tornaram visíveis porque eles autorizaram que os inventássemos, 

redesenhados numa outra natureza. Não olhamos: trocamo-nos, almas acendidas, visíveis pelo 

mágico toque de um construtor de beleza. 

− Mia Couto 

 

Se este desenho 

lhe diz qualquer coisa,  

o que é que lhe diz? 

Uma coisa ou «outra coisa»? 

− António Ramos Rosa 

 

5.1 Introdução 

Este capítulo expõe uma reflexão sobre os resultados do projecto Bichos, focando 

aspectos relacionados com a sua materialização em sala de aula. Observam-se as alterações de 

atitudes registadas nos alunos, salientando-se a inversão de comportamentos relativos ao 

modo de estar em sala de aula, o gosto pela participação activa, o desenvolvimento da 

autonomia e auto-estima. 

Sublinha-se ainda, nas considerações efectuadas, que a aproximação ao diálogo com a 

obra de arte e a interiorização de aprendizagens significativas deve considerar acções 

ajustadas / decorrentes dos interesses dos alunos, proporcionar a interiorização de recursos 

facilitadores do acto criativo, e do sucesso. 

 

5.2 Projecto Bichos: a acção em sala de aula 

A realidade e o contacto directo com os alunos, mostrou a necessidade de repensar o 

projecto. As dificuldades económicas, a ausência de hábitos de contacto com produtos 

culturais, as dificuldades de expressão (oral e escrita), de concentração, e de aprendizagem, a 

ausência e falta de responsabilidade na apresentação de materiais, a resistência ao trabalho em 

sala de aula, a falta de autonomia e persistência, assim como a obstinação ao cumprimento de 

regras de sala de aula, foram os constrangimentos que impulsionaram a reformulação do 

estudo. A criação de um clima favorável à aprendizagem tornara-se na condição prioritária de 

intervenção, sendo fundamental cativar o interesse da turma – o leitmotiv da aprendizagem. 
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A reestruturação do projecto alicerçou-se na implementação de actividades 

estimulantes de natureza prática (actividades de agilização), que proporcionavam 

experimentação e descoberta, assim como contacto com diferentes materiais e aprendizagem 

de novas técnicas de expressão – uma estratégia que se revelou eficaz, tendo atraído a atenção 

dos alunos, suscitando, progressivamente, o gosto pela aprendizagem.  

Alguma limitação a nível de acesso e disponibilidade de recursos materiais, assim 

como a não apresentação dos materiais pela maior parte dos alunos, determinou a selecção 

dos mesmos, na organização e dinamização das sessões das “técnicas surpresa”. A maioria 

dos recursos fazia parte de alguns materiais existentes no Grupo de EVT – restos de lápis de 

cera, guache (que foi muito diluído para as aguadas), tinta-da-china, folhas de fotocópia 

coloridas, lápis de cor, lápis de pastel seco, restos de lápis de cera aguarelável (pertencentes 

ao par pedagógico), e pincéis. Os outros materiais pertenciam aos alunos – esferográfica, lápis 

de grafite, tesoura, cola, e folhas de papel cavalinho A3. Apesar de alguns condicionalismos 

relativos aos recursos, foi importante que os mesmos se encontrassem disponíveis em sala de 

aula, pois se fossem pedidos aos alunos eles esqueciam-se, o que inviabilizaria as actividades 

(tal como aconteceu por exemplo quando foram solicitados recipientes para a água, tendo sido 

necessário pedir, ao bar escolar, garrafas de plástico de água). 

Após as primeiras sessões, de exploração das técnicas de expressão plástica, a atitude 

de alguma resistência à actividade de sala de aula alterou-se profundamente, observando-se 

mais receptividade, expectativa e entusiasmo nas diferentes experimentações. Decorrente 

desta motivação observou-se, gradualmente, a alteração e a melhoria do comportamento, uma 

maior aceitação e cumprimento das regras, maior moderação nos comentários e nas 

“provocações” que destabilizavam o funcionamento da aula, assim como uma maior 

responsabilidade na apresentação dos materiais pedidos. De registar a rápida interiorização 

dos procedimentos (preparação do local de trabalho, organização dos materiais, organização 

da sala) que antecediam as sessões, não sendo necessário a intervenção dos docentes, e em 

especial o silêncio que por vezes se instalava na aula, durante o período em que decorria a 

experimentação das técnicas “surpresa”. Foi igualmente evidente a transformação a nível da 

satisfação e alegria com que os alunos se apresentavam nas aulas, e durante o decorrer do 

projecto pessoal. 

A nível do trabalho individual foi notório o efeito positivo dos estímulos 

proporcionados aos alunos. Estes demonstraram grande envolvimento nas actividades, 

empenho na concretização e na exploração das técnicas, assim como grande espontaneidade 

nos registos, e evolução a nível da motricidade fina, observando-se ainda o aumento da 
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autoconfiança e da autonomia, na maioria deles. Com frequência, durante a aula, mostravam 

aos outros o que tinham “descoberto” (sobre efeitos de mistura de materiais), explicavam o 

modo de realizar tais efeitos, demonstrando orgulho no trabalho pessoal, e no que conseguiam 

fazer e desenhar. Um sucesso individual (pelos resultados alcançados) que se repercutia na 

melhoria da auto-estima, propiciando disposições facilitadoras da aprendizagem, e que se 

tornara benéfico ao incentivo, e à dedicação ao trabalho de sala de aula. 

No que concerne à actividade de representação e expressão gráfica, além da relevante 

fluidez e do grande aumento a nível da produção, constatou-se uma melhoria acentuada a 

nível das capacidades perceptivas / acuidade visual e representativas. Foi notório o cuidado 

que dedicavam à observação e análise das formas, procurando perceber o modo como o todo e 

as partes se relacionavam, e em especial representar características específicas do 

revestimento dos animais, explorando o elemento “linha”, para obtenção de texturas visuais 

(anteriormente representavam o animal a través de uma linha de contorno, como se fosse o 

limite da forma). Observou-se ainda uma maior autonomia e gosto na exploração de efeitos 

plásticos dos materiais, e a aplicação dos mesmos ao animal que estavam a estudar (sendo que 

previamente pintavam as formas com uma aplicação de cor “lisa”). Constatou-se, igualmente, 

durante a realização dos estudos, do projecto pessoal, a transferência e aplicação de 

conhecimentos e aprendizagens (das técnicas exploradas) para as novas experimentações. 

Uma atitude e iniciativa de experimentação individual, fomentada pelas actividades das 

sessões práticas, que atesta uma certa evolução face às primeiras aulas, em que os alunos 

estavam sempre a pedir ajuda para fazer o trabalho. 

Em termos de produção e criação registou-se uma assinalável mudança 

(nomeadamente quando se compara a aula em que foi pedido aos alunos que efectuassem, de 

memória, registos dos animais que conheciam), nas actividades que decorreram no terceiro 

período, onde foi concretizado o projecto final sobre a inversão de papéis. Inicialmente 

demoravam algum tempo a iniciar e a envolverem-se no trabalho, demonstravam insegurança, 

falta de autonomia, e solicitavam frequentemente ajuda, afirmando que não sabiam desenhar. 

No último período, após identificação dos problemas que afectam a vida animal (provocados 

por acção humana), e selecção (individual) do assunto a abordar, observou-se uma dedicação 

imediata à realização de diferentes estudos. Os alunos efectuaram diferentes registos gráficos, 

na tentativa de encontrar uma ideia para representar a mensagem que pretendiam transmitir, 

sendo ainda de registar um maior interesse e empenho no trabalho, assim como uma evolução 

a nível da autonomia. Observou-se, ainda, um maior à vontade no uso e exploração do 
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desenho como meio de estudo, projecto, representação e comunicação, traduzindo ideias e 

sentimentos.  

Durante as sessões de visualização das obras, em sala de aula, constatou-se que 

durante as apresentações em PowerPoint, relativas a criações de H. Rousseau e Paula Rego, os 

alunos mostravam interesse (na observação das imagens), mas quando se tentava dinamizar o 

diálogo, em torno das imagens, e era solicitada a participação, os mesmos demonstravam (de 

um modo geral) alguma relutância em intervir, começando a surgir alguma agitação e 

instabilidade em aula.  

Aquando da visita às Exposições, (Os Bichos, de Cruz-Filipe) na Galeria Municipal, e 

ao Núcleo de Arte Contemporânea (Colecção José-Augusto França) em Tomar, os alunos 

manifestaram, muito interesse no contacto directo com as obras em exposição, ouvindo com 

atenção as explicações dadas pelas orientadoras das visitas. Facto que será necessário levar 

em consideração, testemunhando a abertura dos alunos ao contacto com a arte.  

Os resultados obtidos com a da implementação do projecto são considerados positivos, 

verificando-se que os alunos conseguiram desenvolver e concluir com sucesso o projecto 

individual, observando-se uma clara evolução entre o primeiro registo e a composição final. 

No entanto, será de valorizar essencialmente, em nosso entender, todo o processo que levaria 

à modificação de atitudes, decorrentes da dinâmica implementada em sala de aula. Uma 

constatação a ter em conta, que sublinha a necessidade de estar alerta, e encontrar os centros 

de interesse e / ou estratégias, que se revelam determinantes na atracção da atenção e 

motivação do sujeito para a aprendizagem. 

 

 

 

− Who dares to teach must never cease to learn 

 John Cotton Dana  

 

5.3 Considerações finais  

O projecto de trabalho Bichos, assim como a temática abordada (ambiente, direitos dos 

animais, preservação do habitat), e as acções que levaram à sua concretização (observação de 

obras de arte, reflexão crítica, experimentação, exploração de técnicas e materiais, etc.), 

revelaram-se pertinentes e uma mais-valia na formação dos alunos, indo de encontro aos 

princípios da LBSE estabelecidos para o 2º ciclo (Lei nº 46/86, artigo 7º). A actividade 

proporcionou situações de ensino-aprendizagem favorecedoras do desenvolvimento de 
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cidadãos responsáveis e intervenientes, incrementou o espírito crítico, a criatividade, a 

sensibilização para as diversas formas de expressão, e promoveu o conhecimento da valores 

da identidade e cultura portuguesa. A dinâmica implementada e os saberes veiculados (de 

modo directo e indirecto / currículo oculto) proporcionaram, na nossa opinião, aprendizagens 

significativas, repercutindo-se positivamente no modo de estar em sala de aula, levando a uma 

participação activa na aprendizagem, e a um maior envolvimento pessoal no trabalho proposto.  

As estratégias adoptadas encontram-se igualmente em concordância com os 

enunciados da LBSE, tendo sido fomentado uma relação equilibrada entre o “saber” e “o 

saber fazer” (teoria e prática), visando criar condições de promoção do sucesso escolar e 

educativo (Lei nº 46/86, 14 de Outubro p. 3070). O projecto aglutinou acções de natureza 

diversa, contextualizando o problema de estudo, e compreendendo experiências de 

aprendizagem que abrangeram oralidade, reflexão, pesquisa, mostras audiovisuais, actividade 

prática, e visitas de estudo, favorecendo o desenvolvimento da percepção, da comunicação e a 

criação, utilizando o código visual. 

A intervenção pedagógica, formulada de acordo com as competências definidas para a 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica (procedentes da LBSE), decorreu da interacção 

com a obra de arte – o cerne da aprendizagem que despoletou a abordagem de conteúdos 

inerentes à observação, análise, reflexão, representação, conhecimento de materiais e técnicas 

de expressão, e construção de mensagens visuais. Procurou-se através da mediação com a 

obra de arte alcançar uma cognição sensível, suscitando no interior do aluno predisposições 

de aproximação às artes visuais.  

A operacionalização da acção (dadas as características do grupo / turma) foi orientada, 

preferencialmente, para o desenvolvimento de competências inerentes à dimensão Produção-

Criação, incidindo sobre o uso de diferentes materiais, a exploração de características 

expressivas, e diferentes modos de representação (CNEB, 2001, p. 157). Em simultâneo 

foram abordadas competências inerentes aos conteúdos da Comunicação Visual, 

nomeadamente a interpretação e produção de narrativas visuais, a produção de objectos 

plásticos explorando temas e ideias, aplicação de regras da comunicação visual (composição, 

relação forma / fundo, equilíbrio visual, etc.) (CNEB, 2001, p. 158). Sobre os Elementos da 

Forma foram desenvolvidas competências relativas ao uso de elementos definidores da forma 

(ponto, linha, plano, cor, textura, padrão), à compreensão da forma relacionando o todo e as 

partes, à organização do espaço, e à criação de composições a partir da observação e 

imaginação (CNEB, 2001, p. 159). A abordagem e estudo de conteúdos foi contextualizada e 

articulada de acordo com o evoluir do projecto e as diferentes fases do trabalho; por exemplo, 
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a abordagem da relação entre as partes e o todo, foi analisada, essencialmente, na fase de 

representação gráfica. Posteriormente, aquando da realização de registos gráficos sobre o 

revestimento dos animais, efectuou-se o estudo da textura visual, do padrão e da cor. 

A temática estudada (relacionada com a vida animal / Natureza) enquadra-se nas 

competências específicas – Intervir em iniciativas para a defesa do ambiente (CNEB, 2001, p. 

153), sendo considerada relevante, actual, e estabelecendo relações de proximidade com o 

meio envolvente (CNEB, 2001, p. 161). 

No que concerne à selecção dos autores e das obras de arte, a apresentar aos alunos, a 

mesma foi justificada, essencialmente, pela natureza da temática (e pela faixa etária do grupo 

de alunos), encontrando-se nas criações de Henri Rousseau, Paula Rego (principais obras de 

estudo), Júlio Pomar, e Júlio Resende referentes que remetem para o universo da vida animal, 

para a natureza, e para o imaginário. 

O “diálogo com a obra de arte”, proporcionado pelas apresentações em PowerPoint, 

em sala de aula, e a visita às Exposições da Galeria Municipal e Núcleo de Arte 

Contemporânea, em Tomar, revelaram-se complementos fundamentais ao desenvolvimento 

da percepção, à mobilização da atenção, e à aproximação do sujeito à obra de arte. Apesar das 

dificuldades de desenvolvimento de enunciados orais, e de verbalização, perante as imagens 

visualizadas, constatou-se que os alunos gostaram de conhecer e observar as representações, 

tendo igualmente mostrado curiosidade na consulta de algumas publicações que lhes foram 

disponibilizadas. No contacto directo com os originais (durante a visita de estudo) confirmou-

se o interesse, o entusiasmo pela “convivência” com o objecto artístico, o desejo e abertura à 

aquisição de conhecimentos sobre Arte, as obras e os artistas. A realização de acções de 

continuidade (de interacção com originais em espaços culturais) seria, assim, desejável para 

promover o desenvolvimento hábitos de contemplação, de percepção, de pensamento, e de 

interiorização de conhecimentos relativos à linguagem codificada. Estas acções seriam 

importantes para a apropriação de informação inerente à Arte, e ao universo artístico, assim 

como à predisposição do indivíduo para o consumo, reconhecimento e valorização das 

manifestações culturais. A emoção e as modificações que ocorrem nas “estruturas” internas 

do indivíduo, ao se encontrar frente a frente com o objecto artístico, e ao vivenciar o espaço 

museológico, revelam-se determinantes à fruição e à literacia em artes. No entanto, a 

inexistência de estruturas de apoio aos transportes escolares inviabiliza projectos que 

envolvem deslocações desta natureza (contínua), um custo que se revela incompatível à 

situação económica da maioria dos agregados familiares.  
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Será necessário, ainda, nestas intervenções de análise de obras de arte, atender às 

dificuldades de aprendizagem (nomeadamente no funcionamento da Língua) do grupo / turma, 

e à ausência de hábitos de contacto com produtos e manifestações culturais. Estes factos 

revelaram-se, de algum modo, condicionantes no tempo dedicado à observação (diminutos 

períodos de concentração), e no desenvolvimento de reflexões sobre os referentes visuais. 

Para alteração destes constrangimentos revelava-se fundamental incrementar actividades de 

um modo constante e progressivo, propiciadoras de momentos de observação, diálogo, e 

partilha de ideias sobre registos artísticos, possibilitando uma crescente habituação, 

sensibilização, e interiorização de saberes sobre o código e simbolismo da linguagem visual. 

Segundo David Perkins (fundador e co-director do Project Zero) poderemos aprender a 

pensar e a olhar para a arte através do “acto de olhar”, devendo ser-lhe dado “tempo”, e 

progressivamente começar a tornar o “olhar amplo e aventureiro” (dirigindo a percepção para 

propriedades específicas), seguindo-se um “olhar claro e profundo” (uma abordagem analítica, 

em que se começa a deslindar alguns aspectos), e posteriormente um olhar “organizado” (em 

que cada “passo” prepara o seguinte) (Fróis, 2000, p. 118). Poderemos ilustrar esta noção 

relembrando as palavras de Almada Negreiros: Não esperes, porém, que os quadros venham 

ter contigo, não! Eles têm um prego atrás a prendê-los. Tu é que irás ter com eles. Isto leva 

trinta dias, dois meses, um ano mas, se tem prazo, vale a pena seres persistente porque depois 

saberás onde está a Felicidade (Almada Negreiros, apud Júdice, 1994, p. 98). 

A conclusão desta acção alerta-nos para a pertinência da inclusão e exploração do 

objecto artístico em contexto de sala de aula. Uma determinação que, apesar de consagrada na 

LBSE e no CNEB, é pontualmente observável. Poder-se-á referir como constrangimento a 

esta abordagem, a ausência de formação específica, e a falta de investimento político no 

incremento de acções de formação / actualização, que nos últimos anos têm privilegiado a 

creditação, por exemplo, nas áreas de novas tecnologias (TIC) e a Matemática. Será ainda de 

considerar que apesar de serem desenvolvidos alguns projectos formativos, em instituições / 

organismos públicos e privados, os mesmos decorrem maioritariamente nos grandes centros 

urbanos (por exemplo Lisboa e Porto), inviabilizando a participação alargada da comunidade 

docente. 

Os resultados do projecto Bichos sublinham a relevância do incremento de projectos 

pedagógicos centrados no estudo da obra de arte. Uma aproximação que estabelece no objecto 

artístico e no acto de criação o centro da aprendizagem, descobrindo na sua multiplicidade de 

referentes conceptuais, os vectores de estudo que despoletam a aprendizagem. A intervenção 

deverá ser “aberta”, considerando inúmeros factores (inesperados) que interferem na acção 
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educativa, possibilitando o reajuste e reestruturação de estratégias, às características e 

solicitações dos alunos e do meio.  

Revelou-se determinante neste projecto educativo atender ao factor “suspense”, ao 

“espírito da descoberta”, à “expectativa”, à “surpresa”, o “não saber que o iria acontecer em 

sala de aula” – os agentes e condições que se revelaram imprescindíveis para cativar a atenção 

dos alunos, fomentar o gosto pela actividade em sala de aula, propiciar sucesso, e atenuar 

situações de desmotivação, e comportamento perturbador. Uma “conquista” proporcionada 

pela exploração de técnicas de expressão (desconhecidas dos alunos), pela experimentação 

(“aprender agindo”), e pela diversidade de estratégias (agregando aprendizagens de natureza 

diversa), durante a realização de exercícios práticos, (abordados de um modo “lúdico”). 

António Quadros Ferreira aponta que os contextos de aprendizagem predeterminam o 

processo de aprendizagem, sendo fundamental o envolvimento absoluto do aluno. Estes 

contextos, entendidos como uma coreografia didáctica positiva, deverão privilegiar o 

processo e uma estratégia que permita aos alunos compreenderem as suas capacidades e os 

seus interesses – levando-os a aprender-a-aprender (2007, pp. 74-5). O interesse suscitado, 

por estas dinâmicas, repercutiu-se no processo de trabalho, e na atitude de participação activa 

na construção do conhecimento. Foram acções de ensino-aprendizagem que enfatizaram o 

carácter processual e experimental da actividade artística, tendo-se revelado benéficas à 

melhoria da auto-estima, da autonomia, da percepção e da criação, e no estabelecimento de 

relações acção / pensamento / reflexão / acção, necessárias ao desenvolvimento de novas 

actividades. De acordo com S. Fontanel-Brassart e A. Rouquet (1977, p. 19) há que fazer com 

que os primeiros resultados sejam sentidos como positivos, a fim de que nasça a vontade de 

prosseguir e que o interesse (…) se desenvolva e arraste para novas experimentações (…). 

Assim, pouco a pouco, forjar-se-á um espírito que muito naturalmente conquistará a sua 

autonomia.  

Para a mobilização da atenção dos alunos, e para a criação de um envolvimento 

favorável ao desenvolvimento do projecto, havia, ainda, sido planeado a organização de 

pequeno “centro recursos” em sala de aula. Este “centro” seria entendido como local de 

consulta de informação, (por exemplo publicações, catálogos, ou folhetos de exposições), 

sobre os autores Júlio Pomar, Júlio Resende e Paula Rego, contendo documentação sobre 

algumas das suas criações (obras exemplificativas de representações de animais). Para isso 

efectuaram-se contactos (via telefone, e-mail, e via postal) com algumas instituições (F. C. 

Gulbenkian, Fundação Júlio Pomar, Fundação Júlio Resende, e sede do Metro de Lisboa – 

sobre os azulejos das estações de Alto dos Moinhos e Jardim Zoológico), no entanto não 
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foram obtidas respostas. A ideia do “centro de recursos” visava acrescer informação e 

referentes visuais (“impregnar” o espírito) aos alunos, possibilitando a “multiplicação” do 

conhecimento, originar novas associações, e ampliar os “recursos e materiais interiores”. 

O âmbito do projecto Bichos centra-se numa diminuta hipótese, da possível, 

abordagem pedagógica à obra de arte e aos processos que envolvem a criação artística. No 

entanto constitui um “objecto de estudo” que corporaliza uma intervenção que se revelou 

eficaz, aglutinadora de aprendizagens vinculadas à linguagem visual (favorecendo a 

interiorização de saberes inerentes ao pensar, sentir e fazer artístico), à formação de valores 

morais, sociais e culturais. É um projecto que ofereceu ao aluno meios de se conquistar, e de 

organizar as suas acções, de se conhecer e se explorar, de desenvolver o seu eu (…) 

tornando-o consciente das finalidades dos seus esforços e do seu trabalho, cultivando-lhe a 

imaginação, permitindo-lhe «ser» (Fontanel-Brassart, Rouquet, 1977, p. 24), renovando-lhe o 

seu pensamento, e facultando novos “materiais” e competências para se readaptar, e gerar 

novas possibilidades de criação. Esta semente, agora partilhada, propiciou aprendizagens 

significativas, e se espera, seja geradora de novas dinâmicas benéficas ao estímulo da 

criatividade. Um legado que poderá ser entendido como um “fio orientador”, susceptível de 

originar novas pesquisas, levando à delineação de futuros projectos, possibilitando adaptação 

e experimentação, em função das necessidades observáveis e fins educativos, em áreas, 

temáticas, e actividades de estudo diversas. 

 

5.4 Sugestões para projectos futuros 

Esta acção educativa deixa em aberto o desejo de desenvolvimento de futuros 

projectos educativos, idealizados a partir do estudo da obra de arte. Intervenções promotoras 

do espírito da descoberta e da imaginação, que poderão incidir, por exemplo, sobre temáticas 

relacionadas com metamorfose da figura humana / animal e a criação de figuras fantásticas. 

Um universo que parece suscitar o interesse dos alunos, e se encontra presente nos jogos 

electrónicos, nos filmes, nos livros, e nas figuras coleccionáveis, do agrado dos mesmos, 

fazendo parte da sua cultura diária. O imaginário presente nestas efabulações parece 

proporcionar situações de ensino-aprendizagem favorecedoras do desenvolvimento da 

criatividade, podendo levar ao enunciado de unidades didácticas, que a par da representação 

gráfica bidimensional, poderá incluir a modelação de figuras em volume, oferecendo novos 

campos de exploração, e manuseamento de distintos materiais. Encontra-se na análise de 

obras vinculadas ao movimento Surrealista (por exemplo com Cruzeiro Seixas), uma 

multiplicidade de referências que poderão consubstanciar tal projecto. O contributo de H. 



155 

Matisse poderá igualmente ser aprofundado, nomeadamente na exploração da fase dos 

gouaches / papiers découpés: observou-se algum apreço pelas técnicas de expressão plástica 

que envolvem o recorte e colagem. Uma sugestão que parece oferecer múltiplas 

possibilidades de contextualização de conteúdos e aprendizagens. 

Pode-se concluir sugerindo o desenvolvimento de acções educativas que tomem como 

motivo a relação homem natureza, explorando as relações com o ecossistema e a 

sustentabilidade, que, quando enquadradas de modo motivador, parecem desencadear 

torrentes de expressividade e criatividade. A exploração de outras “técnicas surpresa,” 

diferentes das aqui apresentadas, poderá contribuir para um cada vez maior acervo de recursos 

pedagógicos que poderão enriquecer a actividade do professor, possibilitando a comunicação 

nos contextos escolares mais adversos, junto dos alunos mais traumatizados ou mais difíceis, 

permitindo recuperar a energia e a alegria que cada criança guarda dentro da sua infinita 

possibilidade de crescer. 
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Apêndice A 

Ourém - Caracterização do concelho / Caracterização da Escola EB 2/3 D. Afonso, 

Conde de Ourém 

 

Caracterização geográfica 

Ourém – Concelho com 417km
2 

de área situado no extremo norte do Distrito de 

Santarém (Fig.1). Município constituído por dezoito freguesias, possuindo duas cidades 

(Ourém e Fátima) e quatro vilas (Caxarias, Freixianda, Olival e Vilar dos Prazeres). 

Os seus limites geográficos fazem ligação a norte com Pombal; a nascente (este) com 

Alvaiázere, Ferreira do Zêzere, Tomar e Torres Novas; a sul com Alcanena e a poente (oeste) 

com Porto de Mós, Batalha e Leiria (Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 - Situação geográfica      Fig.2 – Limites geográficos 

 

 

Património natural, histórico e paisagístico 

Uma parte do concelho (sul) está abrangida pelo Parque natural das Serra de Aire e 

Candeeiros (PNSAC), um recurso de grande riqueza natural, geológica e histórica, podendo-

se destacar a jazida paleontológica das pegadas de dinossauros da “Pedreira do Galinha” 

(Fig.3).  

Na povoação de Formigais, na margem esquerda do rio Nabão (local de separação dos 

concelhos de Ourém e Tomar) encontra-se a nascente do Agroal (Fig.4). Importante zona 

balnear que foi recentemente alvo obras de requalificação, disponibilizando à população uma 

zona de recreio (com uma praia fluvial, um parque aventura, etc.) e o Centro de Interpretação 

Ambiental do Agroal (CIAA).  
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       Fig.3 - Pegadas de Dinossauro                                 Fig.4 - Agroal (Formigais) 

        “Pedreira do Galinha” (Bairro) 

 

Na cidade de Ourém destaca-se na paisagem o conjunto de edifícios do castelo, 

formado pelo Paço do Conde, dois Torreões (erigidos cerca do ano de 1450) (Fig.5), o Castelo 

Medieval (do século XII), a Igreja da Colegiada de Nossa Senhora da Misericórdia (fundada 

em 1455 e reconstruída após o terramoto de 1755), a Cripta (que se encontra sob a capela mor 

igreja, onde se encontra o túmulo do Conde D. Afonso) (Fig.6), a Fonte Gótica (datada de 

1434) e o Pelourinho. 

 

 

 

 

 

           

 

                    Fig.5 - Paço do Conde                               Fig.6 - Cripta – túmulo do Conde D. Afonso 

 

Caracterização demográfica  ( De acordo com informações do Censos de 2001) 

O índice populacional do município sofreu algumas oscilações ao longo do tempo, 

verificando-se na década de 60 um grande êxodo para países da Europa (em especial França, 

Alemanha, e Suíça). Actualmente tem-se registado um aumento demográfico, devido ao 

regresso de muitos emigrantes, e ao afluxo de emigrantes de países de Leste, constatando-se 

que o número, aproximado, de habitantes é de 49 763. 

Caracterização socioeconómica 

A actividade económica predominante do concelho foi, durante muito tempo, a 

agricultura; nomeadamente a silvicultura através do cultivo e exploração do pinheiro e 

eucalipto. O envelhecimento da população, a emigração dos anos 60 e os incêndios são 
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factores que provocaram a diminuição da área ocupada pela floresta, constatando-se que esta 

actividade tem vindo, progressivamente, a perder a importância que outrora tinha na 

economia da região. 

A indústria existente, que assume maior destaque, relaciona-se, principalmente, com a 

transformação de madeiras (serrações e fábricas de móveis em Vilar dos Prazeres e 

localidades próximas), a construção civil, e a actividade hoteleira (em Fátima). No entanto, 

actual situação económica do país tem tido tem-se repercutido nestas empresas, tendo-se 

vindo a registar o encerramento de muitas delas. 

Tendo por base informação dos Censos de 2001 observava-se que cerca de 96,8% da 

população activa se encontrava empregada, e a taxa de desemprego se situava nos 3,2%. Este 

ratio de empregabilidade havia proporcionado uma melhoria de condições de vida, no entanto 

o fecho de muitas empresas tem vindo a alterar esta situação, observando-se que muitas 

famílias começam a manifestar necessidades económicas. 

Apesar do desenvolvimento, anteriormente alcançado, ainda se constata a existência 

de algumas carências nas condições de vida dos habitantes. Segundo dados dos Censos de 

2001, verifica-se que 3.199 habitações não possuem electricidade, 1.351 não possuem 

condições sanitárias básicas, 2.272 não têm instalação de banho/duche e 1.636 água 

canalizada. Algumas destas circunstâncias (de pobreza) devem-se ao facto de parte da 

população envelhecida ter a agricultura como fonte de rendimentos. Actividade cujas 

características de cultivo não sofreram investimento adequado, mantendo um modo de 

exploração de características artesanais e de subsistência. 

No que se refere à escolaridade as informações constantes nos Censos de 2001 

indicam que 12% da população não sabe ler nem escrever, 520 pessoas frequentaram a escola 

mas não possuem grau de ensino (não concluíram o ciclo de escolaridade) e cerca de 813 

possuem um curso médio ou superior. 

 

Caracterização da população escolar da Escola EB 2/3 D. Afonso, Conde de Ourém 

Estabelecimento educativo inaugurado em 1982, funcionando inicialmente como 

escola preparatória (5ºe 6º anos), tendo posteriormente alargado o seu funcionamento a 

turmas do 3º ciclo. No ano lectivo de 1998/99 é constituído o Agrupamento de Escolas de 

Ourém, passando em 2004 a designar-se Agrupamento de Escolas Conde de Ourém. À data 

da sua criação foram reunidos neste grupo sete Jardins de Infância, treze escolas do 1º Ciclo e 

a Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos, sede do agrupamento. 
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Esta forma de organização surgiu com o intuito de favorecer um percurso sequencial e 

articulado dos alunos abrangidos pela escolaridade obrigatória, superar situações de 

isolamento de estabelecimentos de ensino, e reforçar o aproveitamento dos recursos. 

 

População escolar no ano lectivo 2010/2011 

Matricularam-se no ano lectivo de 2010/2011 um total de 1506 alunos nas escolas do 

Agrupamento, distribuídos pelos vários ciclos e anos de escolaridade: 

 Ensino Pré-escolar – 278 alunos 

 Ensino do 1ºciclo – 689 alunos 

Ano de 

Escolaridade 

1º Ano 2º ano 3º ano 4ºano 

Nº de Alunos 146 196 182 165 

 

 Ensino do 2º ciclo – 212 alunos 

Ano de 

Escolaridade 

5º Ano 6º Ano 

Nº de Alunos 99 113 

  

 Ensino do 3º ciclo – 284 alunos 

Ano de 

Escolaridade 

7º Ano 8º Ano 9ª Ano 

Nº de Alunos 105 100 79 

 

 CEF‟s – 42 alunos 

Projecto educativo: Por uma Escola de Valores – Educar para a Cidadania 

O pensamento presente no Projecto Educativo desenvolve-se em torno de objectivos 

que visam auxiliar a formação de cidadãos activos e responsáveis. Indivíduos cujos valores e 

referências que lhes possibilitem a integração plena na sociedade, caracterizada pela constante 

mudança e pluralidade de culturas/modos de pensar e agir. 

Este é um enunciado aberto, permite abranger inúmeros temas, tais como solidariedade, 

respeito, liberdade, tolerância, saúde, igualdade, ambiente, que pela natureza do seu âmbito 

contribuem para a identificação, interiorização e valorização de atitudes, direitos e deveres, 

fundamentais ao desenvolvimento do aluno, e à participação na sociedade.
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Apêndice B          Caracterização da turma – 6º B 

Turma constituída por vinte e um alunos, onze do sexo feminino e dez do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os onze e os catorze anos de idade. 

 

 

 

 

 

 

A maioria destes alunos tem as suas raízes 

familiares no Concelho, com excepção do aluno nº6 Evaristo M., natural de Cascais e nº11, 

Joaquim G., natural de Paredes. Nove alunos residem em Ourém e os restantes habitam em 

povoações nos arredores da cidade. Localidades de meio essencialmente rural com oferta 

limitada de infra-estruturas sociais, culturais e desportivas. De entre os equipamentos 

disponibilizados encontram-se pavilhões para prática desportiva, Associações recreativas, 

Bandas Filarmónicas e Centros de Dia para apoio a Idosos. 

Os alunos ocupam os tempos livres em actividades ao ar livre (andar de bicicleta, 

jogos de futebol com os amigos) ou com jogos de computador. Três praticam desporto de 

uma forma mais organizada, estão inscritos em Associações Recreativas, dois praticam 

Futebol e uma aluna Patinagem; outros dois alunos frequentam o Instituto de Línguas 

(Inglês). 

A ocupação profissional das famílias está, maioritariamente, relacionada com as 

actividades económicas predominantes na região – operários fabris de indústria 

transformadora de madeiras (carpintarias), mecânica, construção civil e auxiliares 

domésticas. Dois agregados familiares têm profissões relacionadas com serviços e 

Educação (Bancário/Educadora de Infância, Contabilista/Empregada de comércio). 

O nível económico da maioria dos agregados familiares é baixo, constatando-se que 

três têm uma situação de emprego precária e a Encarregada de Educação de uma aluna 

(família monoparental) encontra-se desempregada. Dados os baixos rendimentos de 

algumas famílias verifica-se que catorze alunos recebem apoio da Acção Social Escolar 

(ASE), sendo que sete têm Escalão A e sete Escalão B. Neste ano lectivo não foi 

Idades Nº de alunos 

11 anos 11 

12 anos 8 

13 anos 1 

14 anos 1 
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necessário efectuar reforço de alimentação (a meio do período da manhã e da tarde), aos 

alunos que no ano lectivo anterior revelaram carências alimentares. 

O nível de escolaridade da maioria dos Encarregados de Educação está 

compreendido entre o 2º e 3º ciclos. 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º ciclo E. 

Secundário 

E. superior 

Pai 3 3 3 (7º ano) 

6 

3 __ 

Mãe 4 6 2 (7º ano) 

4 

3 2 

 (nota: alguns alunos não souberam dizer qual o nível de escolaridade dos E.E., e o processo 

individual encontra-se incompleto) 

A Turma provém do 5ºano de escolaridade, e no presente ano lectivo (6ºano), foram 

incluídos quatro novos alunos. Uma aluna provém do 5ºD e os outros três foram 

integrados, após ficarem retidos no sexto ano de escolaridade, um dos quais com retenção 

repetida. 

É um grupo de alunos com fortes laços de amizade, bem integrados no espaço 

escolar e assíduos; no entanto em sala de aula revelam uma dinâmica que perturba o 

desenvolvimento de actividades e a aquisição de conhecimentos. Não cumprem regras 

básicas relativas a modos de estar (por exemplo permanecer sentado ou manter silêncio), 

provocam situações que destabilizam o decorrer de actividades e fazem intervenções 

(constantes) cujo teor é exterior ao contexto de aula. Estas atitudes agravam-se nas 

disciplinas de carácter mais teórico – Língua Portuguesa, Inglês, História e Geografia de 

Portugal, Matemática, Ciências da Natureza e na área de Estudo Acompanhado. 

A nível educativo, com excepção de duas alunas, revelam muitas dificuldades na 

concentração, compreensão, interpretação e na realização de operações que exijem 

observação, análise, reflexão, racíocinio e memorização. Alguns revelam muitas 

dificuldades na identificação das ideias essenciais do discurso (oral e escrito); na expressão 

de enunciados (orais ou escritos) demostram pouca clareza, objectividade e correcção, 

apresentam muitos erros ortográficos e na estrutura frásica (organização de ideias, 
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encadeamento do discurso, clareza de linguagem, pontuação), sendo o vocabulário restrito. 

São pouco autónomos, solicitam frequentemente ajuda para realização das 

actividades e não demonstram espírito de iniciativa para ultrapassarem os obstáculos. 

Verifica-se, ainda, que de um modo geral a turma revela falta de métodos e hábitos de 

trabalho e estudo, falta de responsabilidade na apresentação dos materiais essenciais (livro, 

caderno diário, esferográfica) e no cumprimento de tarefas escolares (dentro e fora da sala 

de aula).  

O aproveitamento escolar da Turma é considerado pouco satisfatório e reflecte o 

desinteresse pelas actividades desenvolvidas em sala de aula, a falta de acompanhamento 

por parte dos Encarregados de Educação, o pouco valor atribudo à entidade Escola e à 

Aprendizagam. Três alunos têm Plano de Acompanhamento, nove têm Plano de 

Recuperação, por apresentarem três ou mais níveis inferiores a três e oito têm apoio a 

Língua Portuguesa. As estratégias definidas nos Planos educativos, para minimizar as 

dificuldades de aprendizagem reveladas e obter um maior sucesso educativo, não têm sido 

eficazes. Verifica-se que as medidas de apoio, da responsabilidade dos alunos e 

Encarregados de Educação não estão assumidas pelos mesmos. 

É uma turma reduzida (vinte e um elementos) porque estão integrados cinco alunos 

com necessidades educativas especiais. Alunos com muitas dificuldades cognitivas, alguns 

problemas emocionais, psicológicos e de saúde que beneficiam de medidas de apoio ao 

abrigo do Decreto-Lei nº3/2008: 

 Nº três, Ana F. – alíneas a), e), f), Currículo Específico Individual, projecto 

"Promoção à Inclusão" 

 Nº cinco, Cristóvão M. – alíneas a), b), d) 

 Nº oito, Gisela R. – alíneas a), b), d) 

 Nº dez, Janine M. – alíneas a), e), f), Currículo Específico Individual, 

projecto "Promoção à Inclusão" (aluna submetida a uma lobotomia, na 

infância, que afectou a área do cérebro relativa à aprendizagem da leitura, 

escrita e cálculo, mas que se destaca pela aptidão na expressão plástica – 

nomeadamente no desenho de observação). 

 Nº onze, João G. – alíneas a), b), d) 

Alguns destes alunos são acompanhados regularmente pelo médico de família e 

pediatras, tomam medicação diária para tentar diminuir o excesso de agitação e evitar 

alguns episódios em que se descontrolam. Dois alunos encontra-se indicados para receber 
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apoio do Serviço de Psicologia e Orientação escolar (SPO); um devido à sua instabilidade 

emocional, originada pelas agressões físicas e psicológicas que sofreu no passado, e outro 

pelo falecimento recente (Dezembro) da Mãe. Não foi possível providenciar tal 

acompanhamento, devido à falta de colocação de um técnico especializado na Escola (mais 

tarde, no final de Maio, foi integrado um Psicólogo no Agrupamento). 

Tendo em conta as características do grupo / turma o Projecto Curricular de Turma 

definiu estratégias que incidiram sobre as dificuldades detectadas. Assim, as prioridades de 

intervenção recairam sobre items: 

 comportamentais – maior consciencialização das normas de sala de aula; 

 de aprendizagem – reconhecimento da importância das vivências e 

aprendizagens escolares, incentivar a aquisição de hábitos de leitura; 

proporcionar situações de diálogo e interpretaçaõ de textos, valorizar a 

participação oral, sempre que possível reforçar o acompanhamento 

individual, realizar exercícios de memorização; 

   e sócio-afectivo – dinamização de acções de trabalho individual e de grupo, 

favorecedoras do desenvolvimento de bom relacionamento dentro da sala de 

aula. 

As competências transversais previligiaram o desenvolvimento de capacidades 

relacionadas com a aquisição de métodos de trabalho e estudo, pesquisa e tratamento de 

informação, comunicação e relacionamento de grupo.  

Foram ainda desenvolvidas acções para dar a conhecer actividades dinamizadas 

pelos Clubes existentes na Escola (Desporto Escolar: Futsal, Orientação, BTT, Andebol, 

Escalada, Tiro com Arco; Street Dance; Amigos da Biblioteca; Jornal; Ambiente; Clube de 

Música e Artes) e incentivar a inscrição nos mesmos. Esta estratégia teve como objectivo 

promover um maior gosto pela frequência da Escola e por todas as aprendizagens 

efectuadas no espaço escolar. Os alunos mostraram-se muito receptivos a esta sugestão e 

têm participado com muito interesse nas actividades. 

Os Encarregados de Educação foram envolvidos neste processo para tentar uma 

maior aproximação ao diálogo e desenvolver modos de actuação conjuntos. No entanto 

estes não se mostraram muito receptivos e poucos compareceram nas reuniões, realizadas 

reuniões em horário pós-laboral. A maioria só se desloca à Escola quando convocada ou 

para assinar alguns documentos; os contactos são feitos por registo escrito, em caderneta, 

ou via telefone. 
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Apêndice C – Unidade de Trabalho/Planificação          Escola Básica 2/3 D. Afonso, Conde de Ourém 
6ºB 2010-Ano Internacional da Biodiversidade  

 Unidade de Trabalho: Os animais têm sentimentos? 

Período de desenvolvimento: 1º e 3º Período 

Enquadramento: O diálogo com os alunos relativo a possíveis temas (do seu interesse) ou datas comemorativas a abordar, na primeira Unidade de Trabalho, 

levou ao enunciado de várias ideias. Entre as ideias apresentadas foi seleccionada: “2010-Ano Internacional da Biodiversidade”. Questionados sobre o modo 

de desenvolvimento desta temática foram sugeridas várias hipóteses, tendo sido eleita a referente à questão de protecção dos animais, sendo proposto a 

realização de trabalhos sobre inversão de papeis entre os animais e os humanos, e colocada a questão que de base de que decorreriam todas as actividades – 

Os animais têm sentimentos? 

I Fase: Enunciado do tema para o projecto 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat. 

/humanos 

Materiais/ 

alunos 

Avaliação 

Intervir oralmente, 

partilhando ideias 

sobre o tema 

proposto. 

 

Tomar consciência 

da necessidade de 

protecção e 

preservação do 

património natural. 

 

Entender as inter-

relações existentes 

entre o ambiente e a 

qualidade de vida. 

 

Intervir em 

iniciativas de defesa 

do ambiente. 

 

Pesquisar e 

seleccionar 

informação de 

acordo com o tema 

em estudo. 

 

Comunicação 

Brainstorming: como sensibilizar as pessoas para a 

necessidade de proteger os animais e o seu habitat? Que 

aspectos abordar? – Debate e apresentação de várias 

ideias. 

 

Selecção e definição do tema. 

Tema eleito: “Os animais têm sentimentos?” 

Estruturação do projecto – definição das fases de 

trabalho. 

 

Na Biblioteca da Escola, os alunos pesquisam 

informação sobre perigos que afectam a Vida Animal. 

Individualmente seleccionam um animal, sobre o qual 

gostariam de trabalhar. Requisitam os livros para 

fotocopiarem as imagens escolhidas e/ou imprimem a 

informação retirada da Internet. 

1tempo 

(45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1tempo 

(45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca 

Escolar: 

Publicações 

Internet 

Impressora 

Fotocopiador

a 

 

 

 

 

 

 

 
Publicações 

sobre 

animais 

 

Participação 

oral: 

interacção no 

diálogo, 

apresentação 

de ideias 

relacionadas 

com o assunto 

em discussão. 

 

Participação 

respeitando as 

regras 

estabelecidas 

 

Pesquisa/ 

Recolha/ 

Apresentação 

de informação 

- imagens 
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IIª Fase – Representação Visual 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Interiorizar noção 

relativa a 

narrativa/composiçã

o visual. 

 

Desenvolver a 

percepção.  

 

Identificar e 

relacionar diferentes 

manifestações das 

Artes Visuais no seu 

contexto histórico e 

sociocultural.  

 

Interpretar 
narrativas visuais. 
 

Reconhecer a 

importância da 

imagem na 

transmissão de 

mensagens visuais. 

 

Comunicação 

 

Linguagem 

Verbal 

 e Não Verbal 

 

Património 

Artístico e 

Cultural 

 

 

 

 

Desenho 

 

Noção de Narrativa Visual/Composição Visual: 

apresentação PowerPoint Guernica, Pablo Picasso. 

(Apêndice D) 

Observação. Diálogo sobre o contexto que esteve na 

origem da criação da obra. 

 

Observação de obras de H. Rousseau e Paula Rego - 

Apresentação PowerPoint (Apêndice E).  

Análise das imagens/diálogo. Assunto representado, 

elementos, características da representação (realista), 

imaginário, cor, etc. 

 

Como transmitir/expressar as nossas ideias utilizando 

imagens? Que meios utilizar? – O Desenho como meio 

de comunicar ideias e pensamentos. 

 

Representação gráfica de animais. Registo de memória. 

1tempo 

(45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

1tempo 

(45 min.) 

 

 

 
PowerPoint 

Projector 

multimédia 

Computador 

Papel 

Cavalinho 

A3 

 

Lápis de 

grafite nº1 

 

Imagem 

do animal 

escolhido 

Participação 

oral: interacção 

no diálogo, 

apresentação de 

ideias 

relacionadas 

com o assunto 

em discussão. 

 

Representação 

Gráfica/ 

Animais 

 

 

 

 

 

(Apresentação 

de imagens de 

animais). 

 

Observações/Notas: Alguma resistência à realização das representações gráficas dos animais, indicaram “não sei desenhar”. Não apresentação das 

imagens/referentes visuais solicitados (imagens do animal escolhido). Necessidade de reajustar/reestruturar o projecto. 
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IIª Fase (cont.) - (Reestruturação do projecto) Representação Visual / Diferentes modos de ver, sentir, representar 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Entender o desenho 

como processo de 

representação, 

registo de ideias e 

registo de 

observações. 

 

Identificar os 

elementos que 

definem e 

caracterizam uma 

forma: ponto, linha, 

volume, superfície, 

textura, estrutura, 

cor. 

 

Interiorizar noções 

relativas à expressão 

individual da 

mensagem. 

 

Entender as artes 

visuais como uma 

atitude expressiva 

que deixa perceber 

diferentes modos de 

ver, sentir e ser. 

 

 

Forma 

 

Desenho 

 

Elementos da 

Linguagem 

Plástica. 

 

Diálogo com os alunos – Como resolver alguns 

problemas relacionados com o desenho. Desmistificar as 

ideias relativas ao “ter/não ter jeito” Alguns princípios 

essenciais no desenho de observação – ver analisando as 

formas, procurando compreender o que se está a 

observar: 

 ter percepção da forma global, do todo e das partes; 

percepção das proporções, relações entre elementos 

constituintes da forma, percepção dos contrastes, 

dos contornos, elementos característicos da forma 

(estrutura, volume, textura, cor, etc.) (consult. livro 

EVT,p.32, 33, 36). 

 

No quadro (tendo por base uma imagem) efectuar um 

exercício exemplificativo de um registo de observação, 

atendendo aos aspectos referidos. (Prof.) 

 

Apresentação PowerPoint: visualização de imagens 

sobre o modo como diferentes artistas expressaram 

visualmente as suas ideias – represent. de animais: Pré-

história, Desenho científico, H. Rousseau, J. Resende, J. 

Pomar, Picasso, H. Moore, M. Chagall. 

Análise das imagens/diálogo sobre as várias figurações. 

O Real, a expressão individual do autor. A Forma, a 

Expressão do traço e da cor. Técnicas e materiais. 

 

Consulta/Observação publicações sobre alguns artistas. 

 

 

 

 

1tempo 

(45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1tempo 

(45 min.) 

Livro EVT  

p. 32, 33, 36 

 

 

 

PowerPoint 

Projector 

multimédia 

Computador 

 

 

Publicações 

Picasso,  

P. Rego, 

Miguel 

Branco 

 

Livro 

EVT 

 

Interiorização 

de 

aprendizagens 

relativas ao 

processo de 

observação/ 

Análise das 

formas 

 

Identificação de 

diferentes 

elementos que 

caracterizam 

uma forma. 

 

Identificação de 

diferentes 

características 

do Ponto e da 

Linha.  

 

 

Interiorização 

de 

aprendizagens 

relativas à 

noção de 

expressão 

individual 
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IIIª Fase - Trabalho interpolado: Técnica “surpresa”/Estudo do animal escolhido 
Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Desenvolver a 

percepção. 

 

Interiorizar 

aprendizagens 

relativas à expressão 

visual. 

 

Adquirir 

conhecimentos sobre 

características 

expressivas dos 

materiais. 

 

Utilizar diferentes 

meios expressivos de 

representação. 

 

Desenvolver a auto-

confiança. 

 

Desenvolver a 

autonomia. 

 

 

Forma 

 

Desenho 

 

Meios de 

expressão 

plástica 

Explicação do método de trabalho a adoptar nas aulas. 
Trabalho interpolado, com dois momentos distintos:  

1. realização de um desafio através de uma técnica 
surpresa; 

2. trabalho no projecto individual – estudo do 
animal escolhido. 

 
No início de cada aula efectuar a experimentação e 
exploração de uma técnica de expressão plástica. 
Exercícios, de curta duração, que facilitam a “libertação 
da mão”, geram maior fluidez na representação, e 
permitem conhecer novas possibilidades 
expressivas/técnicas dos materiais (apêndice G). 
 

Após criadas as condições necessárias, transmitir 
informações sobre a técnica a experimentar, explicar as 
características dos materiais e efectuar um exercício 
exemplificativo. 

 Projectar a imagem de um animal (apêndice H). 
Durante 3 minutos representar o animal 
observado, de acordo com as indicações. Repetir 
o procedimento em cada imagem (três imagens).  
 

 

Trabalho 

interpolad

o – 7 

sessões: 

Aproxima

damente 1 

tempo 

(45min.) 

para a 

técnica  

(sempre 

que 

necessário 

a aula 

inteira) 

 

1 tempo 

(45 min.) 

para o 

estudo do 

animal 

 

PowerPoint 

Projector 

multimédia 

Computador 

 

Lápis de 

cera, 

esferográfica 

Tintas 

guache, 

Tinta-da-

china, 

Pincéis 

Lápis de 

pastel seco, 

Lápis de cera 

aguarelável, 

Folhas de 

papel de 

fotocópia de 

cor 

 

 

Papel 

cavalinho 

A3 
 

Esferográfi

ca, 

Tesoura, 

Cola, 

Pano de 

limpeza 

 

 

 

 

 

Imagem do 

animal 

escolhido, 

Lápis de 

grafite nº1, 

Lápis de 

cor, 

Canetas de 

feltro 

 

Aplicação de 

aprendizagens 

relativas ao 

processo de 

observação/ 

Análise das 

formas 

 

Percepção da 

proporção 

forma global/ 

partes. 

 

Experimentação

/exploração de 

diferentes 

técnicas/ 

materiais de 

expressão 

plástica. 

 

Interiorização 

de regras de sala 

de aula. 

Aquisição de 

modos de 

trabalho 

autónomo. 

Observações/Notas: Os exercícios das diferentes sessões utilizam as mesmas imagens dos animais - o referente visual. A primeira imagem da apresentação PowerPoint 
é destinada ao Professor para explicação e demonstração da técnica. 
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IIIª Fase – (cont.) Trabalho interpolado: Técnica “surpresa”/Estudo do animal escolhido 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Desenvolver a 

percepção. 

 

Compreender as 

formas 

percepcionadas 

relacionando as partes 

com o todo e entre si. 

 

Utilizar/explorar os 

elementos definidores 

da forma, nas 

representações dos 

animais. 

 

Conhecer o 

património artístico e 

cultural da região. 

 

Desenvolver o sentido 

de apreciação estética 

e artística, recorrendo 

ao contacto com obras 

de arte. 

 

Promover o gosto 

pela frequência e 

vivência de espaços 

culturais. 

Forma 

 

Desenho 

 

Meios de 

Expressão 

Plástica 

 

Padrão natural 

 

Textura/Textura 

visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Património 

artístico e 

cultural 

(Observação de algumas fotografias de registos de 

animais (azulejo) existentes nas estações de metro de 

Alto dos Moinhos e J. Zoológico – J. Pomar e J. 

Resende) (apêndice I1 e I2). 

 

O 2º momento da aula é destinado ao estudo gráfico do 

animal escolhido: 

- registo da formal global, registo de pormenores; 

- estudo de características específicas do revestimento 

dos animais (cor, padrão, textura visual); 

-realização de estudos de cor, exploração de misturas de 

cor (lápis de cor). 

 

Revisões sobre a noção Padrão e Textura (Livro EVT, 

p.76 a 79). O Ponto e a Linha enquanto elementos 

geradores de texturas visuais (Livro EVT, p.72 a 75).  

 

Realização de uma composição visual através da 

repetição e sobreposição. Utilizar o papel vegetal para 

transferir o desenho do animal para outra folha, repetir o 

motivo, efectuar algumas sobreposições. 

Explorar os elementos Ponto ou Linha no tratamento do 

fundo da composição/não intervir na representação do 

animal. 

 

Visita de estudo ao Núcleo de Arte Contemporânea Col. 

José-Augusto França, e Exposição Bichos,de Cruz-

Filipe, na Galeria Municipal de Tomar (Tomar) 

Trabalho 

interpolad

o com a 

exploraçã

o da 

técnica 

surpresa, 

durante 7 

sessões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de 

Dezembro 

Livro da 

disciplina  

 

Publicações 

Picasso,  

P. Rego, 

Miguel 

Branco 

H. Rousseau 

 

Publicações 

de vida 

animal 

 

Fotografias 

de azulejos 

da estação de 

Metro Alto 

dos Moinhos, 

Sete Rios 

 

 

 

 

 

 

Serviços 

Pedagógicos 

do Pelouro 

da Educação 

e Cultura 

C.M. Tomar 

 

 

Livro da 

disciplina 

 

Papel 

cavalinho 

A3 
 

Imagem do 

animal 

escolhido, 

Lápis de 

grafite nº1, 

Lápis de 

cor, 

Canetas de 

feltro 

 

Percepção da 

proporção 

forma global/ 

partes. 

 

Representação 

atendendo aos 

itens 

estudados. 

 

Exploração de 

elementos da 

linguagem 

visual 

(aplicação na 

representação 

de 

características 

específicas do 

revestimento 

dos animais) 

 
Empenho nas 
actividades. 
Realização de 
actividades de 
modo 
autónomo. 
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IVª Fase – Concretização do projecto Os animais têm sentimentos? 3º Período 

O projecto final (realização da composição visual sobre a inversão de papéis Homem/Animal) não foi concretizado no 1º período devido à necessidade de 

reestruturação do projecto. No 2º período encontrava-se estabelecido a abordagem do conteúdo Geometria (devido ao PAM e à preparação dos alunos para a 

prova aferida da Matemática). No 3º período foi perguntado, aos alunos, se gostariam de concluir o projecto, os mesmos mostraram interesse na ideia. 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Intervir em acções de 

protecção da 

Natureza/Sensibilizar 

a comunidade para a 

necessidade de 

respeitar os animais e 

o seu habitat natural. 

 

Interpretar narrativas 
visuais. 
 

Procurar soluções 

originais para a 

construção da 

mensagem/Criar 
composições a partir 
da imaginação. 
 

Conceber narrativas 

visuais, traduzindo a 

mensagem que se 

pretende veicular 

 

Interiorizar 

conhecimentos 

relativos ao contraste/ 

complementaridade 

de cor. 

Comunicação 

 

Forma 

 

Meios de 

expressão 

plástica 

 

Desenho 

 

Pintura 

Revisões sobre a Cor – cores primárias e secundárias. 

Noção de contraste/complementaridade de cor: 

1. Cores quentes/cores frias 

2. Cores primárias/cores secundárias(Livro de EVT, 

p.91 a 93). 

Apresentação PowerPoint – obras de H. Rousseau e P. 

Rego (imagens já observadas no 1º período). Análise e 

diálogo sobre aspectos de natureza plástica e expressiva 

das obras. 

Diálogo grupo/turma: identificação/listagem de 

problemas que afectam os animais. 

Selecção do direito ou problema que afecta os animais, 

que cada aluno pretende abordar. 

Realização de estudos gráficos sobre a mensagem que se 

pretende veicular. Inversão de papéis Homem/Animal 

(personificação). Registo dos animais assumindo o 

modo de locomoção dos humanos, e adoptando as suas 

atitudes (de perseguição, destruição do habitat, e falta de 

respeito dos direitos). 

Realização de estudos de cor valorizando os contrastes 

estudados. 

Selecção de alguns estudos, transferência com papel 

vegetal para outra folha e realização da composição 

final. 

Pintura da composição final com guache. 

Exposição dos trabalhos e reflexão sobre os resultados. 

Análise da representação visual em relação à mensagem 

pretendida. 

1 tempo 

(45 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 tempos 

(2 aulas) 

 

 

 

2 tempos 

(1aula) 

 

1 tempo 

(45min.) 

6 tempos 

(3aulas) 

 

 

Livro da 

disciplina 

 

Guaches 

Livro da 

disciplina 

 

Papel 

cavalinho 

A3 

Lápis de 

grafite nº1 

Lápis de 

cor 

Papel 

vegetal  

 

Tintas de 

guache 

Pincéis 

nº2, 3, 5 

Panos de 

limpeza 

Bata ou 

avental 

Recipiente

s para as 

misturas 

de tintas 

Recipiente 

para a 

água 
 

Interiorização 

de 

conhecimentos 

relativos à 

noção de 

contraste. 

 

Exploração do 

desenho como 

recurso de 

transmissão de 

ideias e 

pensamentos. 

Apresentação 
de soluções 
originais e 
diversificadas. 
Equilíbrio 
visual da 
composição. 
 
Empenho nas 
actividades. 
 
Realização de 
actividades de 
modo 
autónomo. 
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Vª Fase – Trabalho colectivo 

Actividade desenvolvida a partir de uma ideia dos alunos: fazer o trabalho em grande, e pintar numa tela como os artistas pintores. 

Objectivos Conteúdos/Áreas 

de exploração 

Estratégias/Actividades Duração 

prevista 

Rec. Mat./ 

humanos 

Materiais 

alunos 

Avaliação 

Intervir em acções 

de melhoria/ 

embelezamento do 

espaço escolar. 

 

Participar em 

realizações artísticas 

que proporcionem o 

desenvolvimento de 

actividades em 

grupo. 

 

Ter em conta a 

opinião dos outros, 

numa atitude de 

construção de 

consensos como 

forma de 

aprendizagem em 

comum. 

 

Cumprir normas 

estabelecidas para o 

trabalho de grupo. 

 

Responsabilizar-se 

pela organização da 

actividade, gerir 

materiais e 

equipamentos. 

Comunicação 

 

Forma 

 

Meios de 

expressão 

plástica 

 

Desenho 

 

Pintura 

Trabalho colectivo, representativo da turma - realizar 

uma pintura em grande formato, a partir de alguns 

registos dos alunos. 

 

Organização da actividade, levantamento das 

necessidades/recursos materiais. 

 

Organizar grupos de trabalho e funções de cada grupo. 

Alunos: Seleccionar elementos de diferentes trabalhos. 

Transferir com auxilio de papel vegetal e efectuar o 

estudo da composição final.  

Construir a grade de madeira para a tela, em 

colaboração com alguns alunos da turma de CEF de 

Marcenaria.  

Esticar o pano cru na grade de madeira e esticá-lo. 

Transferir a composição para a tela, com auxilio de 

acetato e retroprojector par efectuar a ampliação. 

 

Dividir a turma em dois grupos de trabalho, rotativo: 

- um grupo fica na sala com um professor, para a 

pintura, preparação das tintas e limpeza; 

- o outro grupo realiza desenho de observação no 

exterior – recinto escolar – acompanhado de outro 

professor. 

 

Colocação da obra no espaço escolar. 

 

10tempos 

(5 aulas) 

 

Barrotes de 

madeira de 

secção 

quadrada – 

5cm. 

Serrotes 

Pregos 

Agrafador, 

Alicate 

2m pano crú 

 

Papel vegetal 

Acetato 

Retroproject

or 

 

Tintas 

acrílicas (de 

parede) 

aquosas 

Pincéis, 

trinchas 

Recipientes 

para as  

mistura de 

cores 

Panos de 

Limpeza 

Lápis de 

grafite 

Lápis de 

cor 

Bata ou 

avental 

Panos de 

limpeza 

 

Bloco de 

papel 

cavalinho 

A4 

Materiais 

riscadores 

diversos  

Cumprimento 

das regras 

estabelecidas. 

 

Aceitação de 

ideias/opiniões 

dos outros. 

 

Colaboração na 

organização das 

actividades. 

 

Realização das 

actividades de 

modo 

responsável. 
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Apêndice D – Apresentação PowerPoint 
- Noção de Narrativa / Composição Visual  
Guernica, 1937, Pablo Picasso  
Diapositivo 1 

Pablo Picasso 1881 -1973 

 
Diapositivo 2 

A 26 de Abril de 1937 a cidade de Guernica, capital  da província Basca, foi alvo de 

bombardeamentos por parte dos aviões alemães, a mando do general Franco. 

A cidade, sem defesas, foi praticamente toda destruída. Dos 7000 habitantes, 1.645 

foram mortos e 889 feridos.

Sobre Guernica foram lançadas bombas e rajadas de metralhadora que atingiram, 

indiscriminadamente, homens, mulheres , crianças; novos, idosos e destruíram 

habitações e edifícios públicos – a cidade foi arrasada.

 
 
Diapositivo 3 

 
 
Diapositivo 4 

 

 
 
 
Diapositivo 5 

 
Diapositivo 6 

 
 
Diapositivo 7 

 
 
Diapositivo 8 

Pablo Picasso, a residir em Paris, toma conhecimento através dos jornais, dos

actos desumanos e brutais praticados contra o povo da cidade de Guernica.

Para demonstrar o seu sentimento de repúdio, ao bombardeio da cidade, cria

uma composição que alerta o mundo para o sofrimento e injustiças cometidas

contra uma população indefesa.
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Diapositivo 9 

Pablo Picasso – “Guernica”, 1937 (350x782cm)

 
 
Diapositivo 10 

 
 
Diapositivo 11 

Cavalo, símbolo da mitologia espanhola.

 
 
Diapositivo 12 

Mãe com o filho inerte nos braços. A angústia da mãe que grita, desesperada, 

perante a morte do filho.

 
 
 
 

Diapositivo 13 

Por cima da cabeça do cavalo, está um candeeiro eléctrico

aceso, em forma de sol, que sugere o "olho de deus" que

tudo vê.

Picasso utiliza formas dramáticas, violentas e

fragmentações para exprimir a agonia e a dor insuportável.

 
 
Diapositivo 14 

Todas as figuras do quadro aparecem distorcidas, atormentadas por uma força 

opressora.

Braço cortado com espada símbolo da resistência?

 
 
Diapositivo 15 

No lado direito do quadro, duas mulheres

olham horrorizadas para o cavalo ferido.

A figura à direita do quadro

parece estar a ser consumida

pelas chamas de um edifício a

arder.

 
 
Diapositivo 16 
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Apêndice E – Apresentação PowerPoint - Diálogo em torno da Obra de Arte  

Henri Rousseau  

Diapositivo 1 

Henri Rousseau, 1884 - 1910 

Self-portrait of the Artist with a Lamp, 1903

 

Diapositivo 2 

Franz Marc, H. Rousseau, 18??

 

Diapositivo 3 

Tiger in a Tropical Storm (Suprised!), H. Rousseau, 1891
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Paula Rego 

Diapositivo 4 

Paula Rego, 1935

 

Diapositivo 5 

The Vivian Girls as Windmills (1984)

 

Diapositivo 6 

The Vivian Girls with the China 

(1984);
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Apêndice F – Apresentação PowerPoint: Representação de Animais/Arte 

Diapositivo 1 

Representação de animais – Artes 

 

Diapositivo 2 

Pintura rupestre – grutas de Lascaux

 

Diapositivo 3 

Sheep Sektchbook – Henri Moore, 1980 
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Diapositivo 4 

Sheep Sektchbook – Henri Moore, 1980 

 

Diapositivo 5 

Sheep Sektchbook – Henri Moore, 1980 

 

 

Diapositivo 6 

Maternidade V, Júlio Pomar, 1998
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Diapositivo 7 

Pássaro, Júlio Pomar

 

Diapositivo 8 

Os Tigres, Júlio Pomar, 1983

 

Diapositivo 9 

Sargo (pormenor) , Pedro Salgado

 

 



184 

 

Diapositivo 10 

Bicharoco, Pedro Salgado

 

Diapositivo 11 

Pablo Picasso

 

Diapositivo 12 

Pablo Picasso
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Diapositivo 13 

Pablo Picasso

 

Diapositivo 14 

Pablo Picasso

 

Diapositivo 15 

Pablo Picasso
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Diapositivo 16 

Pablo Picasso

 

Diapositivo 17 

Pablo Picasso

 

Diapositivo 18 

            

Tiger in a Tropical Storm (Suprised!), H. Rousseau, 1891
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Diapositivo 19 

Pablo Picasso, 19    

 

 

Diapositivo 20 

Júlio Resende – fragmento de azulejos da Estação de metro de Sete Rios, Lisboa.

 

Diapositivo 21 

M. Chagall, 19…

 



188 

 

Apêndice G: Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 
Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 
Tema: “Os animais têm sentimentos?”  
6º Ano   Turma B 

Período de 
desenvolvimento: 
1 tempo – 45 minutos 

1ª sessão: 1 - Técnica – “Manchar sem levantar”, desenho com lápis de cera. 
                   2 - Técnica – “Linha espiralada contínua”, desenho com esferográfica. 
                   3 - Técnica – “Mancha a pincel”, desenho com aguada de guache e pincel. 

Procedimentos/Actividades: 
Após criadas as condições necessárias, distribuir o material, transmitir 
informações sobre a técnica a experimentar, explicar as características 
dos materiais e efectuar um exercício exemplificativo (procedimentos 
iniciais que se repetem em todas as sessões). 

 Projectar a imagem de um animal durante 3 minutos; durante 
aproximadamente 30 segundos observar o animal, de acordo com 
conhecimentos transmitidos anteriormente (análise da forma 
global, relação das partes com o todo, proporção, distribuição dos 
elementos, e características específicas), representar o animal 
observado, de acordo com as indicações. Repetir o procedimento 
em cada uma das três imagem.  

1 – Representar a silhueta do animal utilizando um bocado de lápis de 
cera deitado, sem levantar a mão. Cada vez que se olha para a imagem a 
mão pára, e depois orienta-se o lápis de cera para onde se deseja. Iniciar 
pela zona de maior volume e depois distribuir os outros elementos. 
 
2 – Representar a silhueta do animal usando esferográfica, fazendo uma 
linha “espiralada” contínua, sem levantar a mão. 
 
3 – Representar, através de uma mancha, a silhueta do animal. Iniciar a 
representação a partir dos maiores volumes. 

Recursos/ Materiais: 
Alunos: Papel cavalinho 
formato A3  

 
 

Projector Multimédia 
Computador 
PowerPoint – imagens de 
animais 
 

Restos/bocados de lápis de 
cera partidos 
 
 

Esferográfica 
 

Aguada de guache 
Pincéis 
Recipientes para a aguada 
Panos de limpeza 

Exemplos:  
 
 
 
 
 
 
 
              
                        
                                  1    1                                            
 

 

                                    1                                                             2                                                  3      



189 

 

Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 
Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 
Tema: “Os animais têm sentimentos?”  
6º Ano   Turma B 

Período de 
desenvolvimento: 
1 tempo – 45 minutos 

2ª sessão: 1 - Actividade – “Desenho com Tesoura” 
                   2- Actividade –  Composição “Positivo / negativo” 

Procedimentos/Actividades: 
Após criadas as condições necessárias, distribuir duas folhas de cor distinta 
(de acordo com o gosto dos alunos), transmitir informações sobre a técnica a 
experimentar, e efectuar um exercício exemplificativo. 
 
1 – “Desenhar com tesoura” a forma do o animal observado. Os olhos seguem 

a linha de contorno exterior do animal, e a tesoura faz o percurso dos olhos 

(tal como quando trabalham no computador e manuseiam o cursor com 

auxílio do rato), efectuar o “percurso” e o recorte da silhueta devagar.  
 

2 – Colagem das formas “positivo e negativo” (silhuetas recortadas). 

Observar as formas recortadas e o fundo ou espaço de onde estas foram 

retiradas. Efectuar a colagem destas formas na folha A3, tendo em atenção a 

sua distribuição no espaço (equilíbrio visual) e o contraste de cor e da forma 

fundo (nota: não encaixar os recortes como se fossem um puzzle). 

Recursos/ Materiais: 
Alunos: Papel 
cavalinho formato A3  

Tesoura 
Cola 
 
Projector Multimédia 
Computador 
PowerPoint – 
imagens de animais 
 
 

Folhas de papel de 
fotocópia de cor 
(cores disponíveis - 
vermelho, azul, 
amarelo alaranjado) 
 

Panos de limpeza 

Exemplos 
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Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 
Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 

Tema: “Os animais têm sentimentos?”  

6º Ano   Turma B 

Período de 

desenvolvimento: 

2 tempo – 90 minutos 

3ª sessão: 1 Actividade – “Composição com linha de contorno”.  

                   2 Actividade – “Tingir folha com aguada”. 

Procedimentos/Actividades: 

Nota: inserir mais três imagens – pássaro, raposa juvenil, rã. 

Após criadas as condições necessárias, distribuir o material, transmitir 

informações sobre a técnica a experimentar, explicar as características dos 

materiais e efectuar um exercício exemplificativo (registo de diferentes 

linhas com o pincel). 

 – Repetir o procedimento em cada uma das seis imagens.  

1 – Desenho da linha de contorno dos animais utilizando pincel e aguada de 

guache ou tinta da china, e, representação de alguns pormenores e 

características do revestimento do animal. 

 

2 – Preparação de uma folha tingida com aguada de guache – molhar um 

pouco duas mesas (última fila) e sobre a superfície deitar aguadas de guache 

(azul e verde), misturar um pouco as cores e colocar a folha sobre a tinta, 

levantar e deixar secar (identificar as folhas previamente). Os alunos 

preparam as folhas um a um, à medida que concluem a actividade anterior. 

Recursos/ Materiais: 

Alunos: Papel cavalinho 

formato A3  

 

Projector Multimédia 

Computador 

PowerPoint – imagens 

de animais 

 

Aguada de guache e/ou 

tinta da china 

Pincéis 

Recipientes para a 

aguada e para a tinta da 

china 

Panos de limpeza 

Exemplos 

 

 

 

 

                                                     1                                                                                           2        
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Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 

Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 

Tema: “Os animais têm sentimentos?”  

6º Ano   Turma B 

Período de 

desenvolvimento: 

1 aula – 90 minutos 

4ª sessão: Actividade – “Desenho sobre folha texturada / tingida”. 

Procedimentos/Actividades: 

Após criadas as condições necessárias, distribuir o material, transmitir 

informações sobre a técnica ou procedimentos a experimentar.  

 

1 – Utilizar a folha preparada na sessão anterior (folha tingida). 

Desenho/representação dos animais através da linha de contorno, 

utilizando pincel e tinta da china.  

 

Recursos/ 

Materiais: 

Alunos: Papel 

cavalinho formato 

A3  

 

Projector 

Multimédia 

Computador 

PowerPoint – 

imagens de animais 

 

 

Aguada tinta da 

china 

Pincéis 

Recipientes para a 

tinta da china 

Panos de limpeza 

Exemplos  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              1 
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Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 

Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 
Tema: “Os animais têm sentimentos?”  
6º Ano   Turma B 

Período de 
desenvolvimento: 
2 aulas – 180 minutos 

5ª sessão: Actividade – “Desenho sobre colagem”. 

Procedimentos/Actividades: 
Após criadas as condições necessárias, distribuir o material, transmitir 
informações sobre a técnica a experimentar, explicar as características dos 
materiais e efectuar um exercício exemplificativo. 
 
 – Desenhar os animais observados sobre a composição/colagem efectuada 
na 2ª sessão, utilizando lápis de grafite, esferográfica ou tinta da china (ou 
aguada de guache preto), demonstrando cuidado na organização dos 
registos, que irão interagir com as colagens (“não encaixar” os desenhos de 
cada animal sobre o respectivo recorte, como se fosse um puzzle). 

Recursos/ Materiais: 
Alunos: Papel 
cavalinho formato A3  

Lápis de grafite 
Esferográfica 
 
Projector Multimédia 
Computador 
PowerPoint  
 imagens de animais 
 

Aguada de  
tinta da china ou 
aguada de guache 
preto 
Pincéis 
Recipientes para a 
tinta da china 
Panos de limpeza 

Exemplos  
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Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 

Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 

Tema: “Os animais têm sentimentos?”  

6º Ano   Turma B 

Período de 

desenvolvimento: 

1 aula – 90 minutos 

6ª sessão: Actividade – “Desenho sobre mancha a pincel”. 

Procedimentos/Actividades: 

Após criadas as condições necessárias, distribuir o material, transmitir 

informações sobre a técnica a experimentar, explicar as características 

dos materiais e efectuar um exercício exemplificativo. 

 

 – Sobre as formas efectuadas com aguada na primeira sessão (técnica 

3) desenhar os animais observados, utilizando pincel e aguada de 

guache preto ou tinta da china, ou escolher outros materiais (nota: não 

delimitar a mancha da aguada, efectuar a representação de acordo com 

a observação). 

 

Recursos/ 

Materiais: 

Alunos: Papel 

cavalinho formato 

A3  

Lápis de grafite 

Projector 

Multimédia 

Computador 

PowerPoint – 

imagens de animais 

 

Lápis de cera 

Pastel seco 

Lápis de cera 

aguarelável 

Aguada de guache 

preto e/ou tinta da 

china 

Pincéis 

Recipientes para a 

aguada e para a tinta 

da china 

Panos de limpeza 

Exemplos 
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Experimentação e exploração de técnicas de expressão plástica 

Unidade de Trabalho: “2010 – Ano Internacional da Biodiversidade” 
Tema: “Os animais têm sentimentos?”  
6º Ano   Turma B 

Período de 
desenvolvimento: 
2 aulas – 180 minutos 

7ª sessão: Actividade – “Aventura da descoberta”.  

Procedimentos/Actividades: 
Após criadas as condições necessárias, disponibilizar o material numa 
das mesas, e transmitir informações sobre a actividade.  
– Trabalho autónomo. Os alunos são responsáveis por todas as decisões: 
pela escolha das técnicas e dos materiais a utilizar, assim como pela 
projecção das imagens dos animais, e no final pela limpeza. Podem 
circular livremente pela sala para ir buscar os materiais que precisam, 
desde que o façam respeitando as regras de comportamento já 
definidas. Dada a limitada quantidade de recursos devem de colocar de 
novo na mesa aqueles que já não precisam, dando possibilidade a que 
todos tenham acesso aos mesmos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos/ Materiais: 
Alunos:  
Papel cavalinho formato 
A3  

Lápis de grafite 
Esferográfica 
Lápis de cor 
Tesoura  
Cola 
 
Projector Multimédia 
Computador 
PowerPoint – imagens de 
animais 
 

Lápis de cera 
Lápis de cera aguareláveis 
Pastel seco 
Aguada de guache Tinta 
da china 
Pincéis 
Recipientes para a 
aguada e para a tinta da 
china 
Panos de limpeza 
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Apêndice H – Apresentação PowerPoint: Animais – Referentes visuais para exploração de técnicas de 
Expressão Plástica 

Diapositivo 1 (imagem para exemplificação - Professor) 

Animais  - referentes visuais para exploração de técnicas

 
Diapositivo 2 

 
Diapositivo 3 

 
Diapositivo 4 
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Diapositivo 5 

 

Diapositivo 6 

 

 

Diapositivo 7 
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Apêndice I1 – Apresentação PowerPoint 
Júlio Pomar - Azulejos Est. Metro Alto dos 
Moinhos, Lisboa 

Diapositivo 1 

Júlio Pomar, 1926-/

Azulejos da estação de Metro de 

Alto dos Moinhos, Lisboa

 
Diapositivo 2 

 
 
Diapositivo 3 

 
 
Diapositivo 4 

 
 

 
 
 
Diapositivo 5 

 
Diapositivo 6 

 
 
Diapositivo 7 

 
 
Diapositivo 8 
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Diapositivo 9 

 
 
Diapositivo 10 

 
 
Diapositivo 11 

 
 
Diapositivo 12 

 
 
 

 
Diapositivo 13 

 
 
Diapositivo 14 

 
 
Diapositivo 15 
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Apêndice I2– Apresentação PowerPoint 
Júlio Resende - Azulejos da Estação de Metro 
de J. Zoológico, Lisboa 
Diapositivo 1 

Júlio Resende, 1917- 2011

Azulejos da estação de Metro de 

J. Zoológico, Lisboa

 
Diapositivo 2 

 
 
Diapositivo 3 

 
 
Diapositivo 4  

    

 
 
 
Diapositivo 5 

 
Diapositivo 6 

 
 
Diapositivo 7 

 
 
Diapositivo 8 
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Diapositivo 9 

 
 
Diapositivo 10 

 
 
Diapositivo 11 

 
 
Diapositivo 12 

     

 
 
Diapositivo 13 

 
 
Diapositivo 14 

 
 
Diapositivo 15 
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Apêndice J 

Visita de Estudo ao Núcleo de Arte Contemporânea – Colecção do Historiador José-Augusto 

França e à Galeria dos Paços do Concelho – Exposição de fotografia “Os Bichos”, de Ricardo 

Cruz-Filipe                                                                                                   15 de Dezembro 2010 

 

Nota: A turma foi dividida em dois grupos, acompanhados por um professor, de modo a possibilitar a 

visita, intercalada, aos dois espaços e criar condições mais favoráveis à observação das obras.  

 

Núcleo de Arte Contemporânea – Colecção do Historiador José-Augusto França 

O grupo foi acolhido no hall de entrada do rés-do-chão (fig.1) e foi-lhes proposto de 

imediato que se sentassem no chão, no meio da sala de exposições (piso 0) e que num dos 

pequenos papeis coloridos que tinham à disposição escrevessem a primeira coisa que lhes 

viesse à cabeça, para completar a frase – “Arte é…”. O que quer que escrevessem estaria 

certo e o comentário seria anónimo. As folhas foram dobradas, colocadas num saco e este foi 

guardado numa pequena caixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 – Recepção aos alunos, e diálogo sobre “Arte é” - Galeria do Núcleo de Arte 

Contemporânea – Col. José-Augusto França 

 

Iniciou-se um pequeno diálogo; a responsável pela visita colocou os alunos em 

discussão e tentou que estes dessem a sua opinião sobre “o que é a Arte?, o que significam as 

palavras “Contemporânea”, “Arte Contemporânea” e que começassem a chegar a algumas 

conclusões. Estes proferiram enunciados com ideias relativas a ser “o tempo de agora”, 

“coisas sobre o tempo em que estamos”, “o tempo e as coisas dos nossos dias”, “sobre ser a 

arte moderna” e “ser arte da moda e não a pintura de sempre". 

Seguidamente foram confrontados com alguns objectos que saíram de uma “mala 

mágica”: uma garrafa de “Coca-Cola” e uma boneca “Barbie” e foi-lhes perguntado se 
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aqueles objectos seriam contemporâneos ou antigos. Todos acharam que eram objectos 

modernos, novos e pertenciam ao nosso dia a dia, o século XXI. Ficaram muito admirados 

quando descobriram que afinal tinham sido criados no século XIX (“Coca-Cola”) e meados 

do século XX (“Barbie”). Para tentar esclarecer algumas dúvidas sobre este conceito 

(Contemporâneo) e já que estavam no local ideal – um Centro de Arte Contemporânea – foi 

pedido a um aluno que escolhesse algumas obras, lesse o nome dos seus autores, o ano de 

realização, a data de nascimento e morte (se assim tivesse indicado) – decerto seria mais fácil 

chegar a uma ideia mais precisa, sobre o que significa ser moderno ou contemporâneo. Pela 

leitura das datas (das obras escolhidas pelo aluno: Almada Negreiros – desenho (duas 

mulheres falando), 1951; Mário Eloy – desenho (violinista e anjo), c. 1937; António Dacosta, 

desenho (mulher e criança) – c.1940; António Pedro – escultura (bronze), 1952; Vespeira, 

Parque dos insultos, 1949; José de Guimarães – Escultura Exterior (maqueta) 2003 ) das 

obras, verificaram que afinal a maioria das criações ali expostas pertenciam a meados do 

século XX e à primeira década do século XXI. Chegaram à conclusão que a Arte 

Contemporânea pode ser a Arte do século XX e XXI, mas algumas obras são mais actuais e 

outras um pouco mais antigas. 

Depois observaram algumas obras expostas e foi-lhes pedido que comentassem o que 

estavam a observar. Uma aluna referiu (sobre Vespeira – Parque dos insultos, 1949) que “não 

percebia, nem sabia bem o que estava a ver e que o desenho era abstracto”. Uma colega 

respondeu que “não se sabe mas que podiam imaginar, e na Arte Antiga não era assim, 

olhava-se e viam-se coisas”. A monitora mencionou que se a Arte Contemporânea representa 

os nossos dias, o que é novo e actual, talvez aqueles artistas estivessem a tentar descobrir algo, 

a fazer as coisas de modo diferente, a quebrar regras. Um dos alunos chegou à conclusão que 

“então a Arte Contemporânea é estar a inovar”.  

O grupo subiu ao terceiro piso, sentaram-se no chão, e aí desenrolou-se um novo 

diálogo sendo o conteúdo do assunto em discussão direccionado para os materiais e técnicas 

de expressão.  

A responsável pela orientação da visita começou por perguntar aos alunos quais os 

materiais necessários para criar. Tintas, pincéis, telas e lápis de cor, foram os materiais 

indicados. Da “mala mágica” foi retirada uma paleta com vestígios de tinta seca, pincéis, 

espátulas, tubos de tinta e uma tela de pequenas dimensões (Fig.2); foi referido o nome de 

cada objecto e as suas características. Foi pedido aos alunos que olhassem em volta e 

tentassem identificar outros materiais – que observassem a pintura que estava mais perto deles 

(Noronha da Costa – Pintura, c. 1970), a obra que estava na parede atrás deles (Noronha da 
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Costa – Pintura, 1971-72) e a escultura que estava na parede do lado (João Cutileiro – D. 

Sebastião (maqueta), 1970). Foram informados que na primeira tela tinha sido usado spray, na 

outra tinta acrílica e que o material da escultura era a pedra (mármore) e que os autores 

procuravam e escolhiam os materiais que melhor se adequavam ao que queriam expressar 

(Fig.3). Por exemplo, Noronha da Costa tinha estudado questões relacionadas com o modo 

como vemos, a distância a que observamos as formas e o efeito que isso provoca nas imagens. 

Se olhassem o quadro o que conseguiam ver? Os alunos disseram que “a imagem parecia 

desfocada”. Foi-lhes pedido que semicerrassem os olhos – um aluno disse que “parecia uma 

luz ou uma vela a iluminar, mas que parecia que estava uma porta à frente”; outro comentou 

que “então ele tinha inovado e que o pintor tinha feito aquela pintura mais rápido porque a 

tinta de spray pinta mais depressa”. Sobre a pintura de Noronha da Costa foi perguntado o 

que achavam que estava representado. As opiniões dividiram-se, uns disseram que “parecia 

uma pintura de uma “mica” (bolsa arquivo de plástico A4)” outros que “parecia uma pintura 

de uma tela branca”. Foi comentado que nesse caso a representação incidiu sobre os materiais 

que lhe dão origem. Relativamente à peça de João Cutileiro os alunos foram questionados 

sobre as características do material utilizado, que utensílios e instrumentos eram usados para 

trabalhar o mármore, o que achavam que representava. Estes mencionaram que “é mais difícil 

fazer uma escultura que pintar, porque é um material muito duro, pesado, que se pode partir 

e que é preciso máquinas e muita força para cortar a pedra”. Sobre o que representava, 

disseram que fazia “lembrar um cavaleiro do tempo dos reis porque ele tinha um capacete no 

chão e o corpo estava coberto com uma armadura, feita de diferentes peças”. Foi-lhes 

explicado que o escultor talvez tivesse optado por representar assim o D. Sebastião porque ele 

era muito novo e que as diferentes partes talvez lhe dessem um ar mais jovem e frágil do que 

a solidez e robustez de um só bloco de pedra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 e Fig.3 – Diálogo sobre os materiais utilizados nas artes plásticas 
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Deslocaram-se para outra área da sala onde se desencadeou um diálogo em torno da 

expressão individual dos criadores. Perante as obras que já tinham observado foi colocada 

uma questão relativa ao modo de pintar de cada autor; se o tipo de registo era igual ou se era 

possível constatar que cada um tinha um estilo próprio. Um dos alunos comentou que “cada 

pessoa tinha um maneira de se expressar e que as obras não podiam ser copiadas”. A 

orientadora da visita solicitou que dirigissem a sua atenção para a obra de Ana Vidigal 

Espelho Meu (2001). e que um deles lesse as palavras aí constantes (“gira”, “boazita”, 

“leão”, “cruel”, “má”, “tonta”, “meiga”, “temperamental”, “doce” etc.). Nesta obra a 

autora fez o seu auto-retrato e deu a conhecer aspectos que a caracterizavam e diferentes 

estados de espírito, o que pode ser mais difícil do que fazer uma pintura com o seu retrato 

físico. Os criadores expressam os seus pensamentos, ideias, sentimentos, modos de ver o 

mundo, o que acontece em seu redor. Essa representação por vezes é fácil de interpretar, 

outras vezes temos que nos colocar no lugar do artista ou procurar informação que nos ajude a 

descobrir aquilo que ele nos quis transmitir.  

O grupo dirigiu-se de seguida para o segundo piso, observaram alguns desenhos. E 

foi-lhes pedido que explicassem o que era um desenho. Nas respostas os alunos referiram que 

“um desenho era fazer uma ideia em imagens com linhas”, “é o que representa qualquer 

coisa”, “é fazer um projecto”. Observaram um registo de Helena Almeida (desenho, 1970) e 

perante aquela obra poderiam afirmar que era um desenho? Uma aluna disse que “era um 

desenho diferente e que com a linha era como se ela (a autora) fizesse uma coisa no papel e 

ela saísse para fora”. A monitora comentou que com aquele trabalho a autora tinha tentado 

responder ao que entendia ser o desenho. 

Por fim regressaram ao piso do rés-do-chão e leram algumas das frases que tinham 

escrito no inicio da visita, por exemplo: “Arte é fazer coisas com tintas”, “Arte é fazer coisas 

importantes e valiosas que depois são colocadas nos Museus ”, “Arte é inventar coisas e 

pintar como ainda ninguém fez”, “Arte é ser capaz de pintar e espantar os outros”. 
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Galeria dos Paços do Concelho – Exposição de fotografia “Os Bichos” de Cruz-Filipe 

 

O grupo foi recebido à entrada da Galeria e a responsável pela visita, iniciou a sua 

intervenção por explicar o que é uma “Galeria de Exposições” e que actividades se realizam 

neste espaço. 

Os alunos entraram e por alguns minutos puderam observar o espaço e algumas das 

obras expostas. Seguidamente foram convidados a sentarem-se no centro da Galeria e a 

monitora efectuou uma breve apresentação do Autor, da sua formação e da temática das obras. 

Deu especial às razões que levaram Cruz-Filipe a interessar-se por fotografia e porque motivo 

gostava de temas relacionados com animais. Os alunos ficaram muito interessados nesta 

história; ficaram a saber que quando o autor era pequeno, tal como eles, gostava muito de 

bichos, de ir ao Jardim Zoológico ver os animais exóticos e que também gostaria de vir a ser 

caçador. Mas, percebeu que gostava demasiado destes seres e nunca conseguiria dar um tiro. 

Assim, pensou que se disparasse com a máquina iria ficar para sempre com esse animal. 

Após estes esclarecimentos, o grupo foi percorrendo a exposição e foram sendo dadas 

informações sobre as fotografias e respondendo a algumas questões, colocadas pelos alunos. 

A monitora fez referência ao (s) animal (ais) representado (s), como foi tirada a fotografia, 

exemplificou diferentes tipos de enquadramento, chamou a atenção para o equilíbrio, a luz, as 

formas e os pormenores, as texturas, o modo como os animais se misturam com a natureza, o 

padrão, as cores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 - Jogo Peddy Paper - Galeria dos Paços do Concelho – Exposição de fotografia de Cruz-

Filipe “Os Bichos”. 

Por fim dividiu os alunos em duas equipas, realizou um jogo de memória, um jogo de 

adivinhas Peddy Paper (Fig.4, Fig.5, Fig.6), tendo por base algumas particularidades das 
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fotografias (enquadramento, ponto de vista, planos da imagem, etc.) e características dos 

animais representados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 e Fig.6 - Jogo Peddy Paper - Galeria dos Paços do Concelho – Exposição de fotografia 

de Cruz-Filipe “Os Bichos”. 

 

Após a visita às exposições realizou-se um pequeno lanche no jardim à beira rio 

(enquanto se aguardava o transporte), e efectuou-se um breve diálogo sobre a actividade, com 

intuito de os alunos emitirem a sua opinião sobre o que tinham observado e sobre a 

experiência. A maioria (exceptuando uma aluna) referiu que tinha sido a primeira vez que 

tinham ido a uma exposição, que haviam gostado muito e que gostariam de fazer mais visitas. 

Alguns referiram que tinham gostado de ver as fotografias de Cruz-Filipe, sobre os Bichos, 

porque apresentavam “animais livres na selva que se confundiam com o que estava à volta”, 

e que tinham aprendido “algumas coisas sobre como tirar as fotografias” (enquadramento, 

equilíbrio), outros comentaram que o jogo (peddy-paper) foi divertido, e ajudou a descobrir, e 

a ver coisas que não tinham observado bem nas fotografias. Relativamente à visita à Galeria do 

Núcleo de Arte Contemporânea – Col. José-Augusto França, mencionaram que tinham aprendido 

“coisas novas”, destacando-se as menções à “Barbie” e à “Coca-Cola”; fizeram ainda alusão à 

explicação que havia sido efectuada sobre “abstracto”, a “arte moderna e a arte 

contemporânea”, “o desenho”, “os materiais”, “expressão, ideias novas e sentimentos dos 

pintores”, e indicaram que haviam gostado do “desenho com a linha”, do “auto-retrato sem 

a imagem da autora”, da “pintura que era preciso de afastar-se para se poder ver”, etc. 

Após a partilha de ideias observou-se que os alunos mostravam-se muito ansiosos para irem 
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brincar para os diferentes equipamentos do Parque Infantil (Fig.7), algo que não costumavam 

fazer apesar de brincarem com frequência na rua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.7 - Lanche no Parque, junto ao “Mouchão”  (beira do Rio Nabão), e diversão no parque infantil 
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