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RESUMO 

O presente estudo teve como objectivo avaliar um programa de educação artística 

construído a partir da obra e experiências educativas de Bruno Munari e da teoria de 

desenvolvimento de Lev Vygotsky, entre outros autores que se debruçaram sobre o 

desenvolvimento da criança e os conceitos de aprendizagem, imaginação e criatividade. 

Neste contexto, desenhou-se um estudo de investigação acção com a aplicação do 

programa denominado “A brincar com a luz criei uma história”, constituído por seis 

oficinas. Este foi aplicado a grupos heterogéneos de crianças e jovens em ambientes formal 

(um grupo de uma escola privada) e não formal (três grupos de uma Instituição de 

Solidariedade Social), num total de 53 participantes. Genericamente, as metodologias 

utilizadas procuravam uma desconstrução do uso de materiais e técnicas convencionais e a 

promoção de uma postura criativa e investigativa na construção de produtos visuais 

baseados na projecção da luz. 

O programa aplicado revelou benefícios diversos salientando-se os seguintes: a) a 

criação de produtos visuais de qualidade que os participantes identificaram como artísticos; 

b) a criação de estratégias de construção individuais e colectivas; c) o desenvolvimento de 

capacidade de diálogo e partilha; d) a aquisição de competências para leitura e 

interpretação de imagens; e) o desenvolvimento da expressão estética e artística, e f) o 

aumento da capacidade de resolver problemas criativamente. 

O mesmo método mostrou-se versátil e de desejável plasticidade já que foi 

passível de aplicação em contextos formais e não formais, com grupos heterogéneos, sendo 

a sua planificação ajustada às necessidades dos indivíduos e dos grupos que deste 

beneficiaram. 

Conclui-se que um programa de educação artística que abrange várias áreas do 

conhecimento humano e que respeita o processo de pensamento individual e colectivo 

conduz a realizações sérias, criativas e enriquecedoras do processo de educação de crianças 

e jovens. 

 

Palavras-chave: Educação artística, criatividade, novos materiais, oficinas, 

educação interdisciplinar. 

 



ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate an educational program constructed on 

the basis of Bruno Munari’s work and educational experiments as well as on Lev 

Vygotsky’s development theory. These two theorists, among others, addressed child 

development and concepts of learning, imagination and creativity. 

In this context we designed an action research type study which consisted in the 

application of a program entitled “Whilst playing with light I created a story” during six 

workshops. This program was applied to heterogeneous groups of children and youth in 

formal learning environments (one group from a private school) and in non-formal learning 

environments (three groups from a social solidarity institution), making up a total of 53 

participants. Generally speaking the methodologies sought to deconstruct the use of 

materials and conventional art techniques as well as to promote a creative and investigative 

approach in the construction of visual products based on light projections. 

The program revealed diverse benefits which we choose to highlight as follows: a) 

the creation of visual products which the participants identified as artistic; b) the creation 

of building strategies on an individual and collective level; c) the development of capacity 

for dialog and sharing; d) increased competency in reading and image interpretation; e) the 

development of aesthetic and artistic expressive qualities, and f) increased capacity to 

resolve problems creatively. 

This same method also proved to be adequately versatile and adaptable since it 

was possible to apply it successfully to heterogeneous groups in both formal and informal 

contexts. The planning of each workshop was adjusted to the needs of the individuals in 

each of the groups who benefited from them. 

We conclude that an artistic educational program which includes various areas of 

human knowledge and respects individual and collective thinking leads to serious creative 

and enriching accomplishments in the process of educating children and youth. 

 
Keywords: Art education, creativity, new materials, workshops, and 

interdisciplinary education. 
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Não devemos esquecer que a lei fundamental 

da arte criadora infantil deve ser a de que o 

seu valor não reside no resultado, no produto 

da obra criadora, mas no próprio processo. 

Lev Vygotsky  

 

A fantasia, a invenção e a criatividade pensam, 

a imaginação vê. 

Bruno Munari 
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INTRODUÇÃO 
 

Através da arte, tanto do seu conhecimento como através dos seus processos de 

construção, promove-se a interiorização de valores educativos essenciais ao 

desenvolvimento individual, como por exemplo: a sensibilidade estética, a educação do 

olhar/observação e a educação do gosto. A capacidade de expressão, promove a resolução 

de problemas de forma inovadora e criativa e o respeito pela produção e interpretação do 

outro.  

Apesar da educação artística estar presente na educação formal, não se deve 

encerrar dentro do espaço escolar, visto que, entende a emergência da criação de currículos 

que abranjam o meio ambiente natural onde as crianças e jovens estão inseridos. Os 

currículos introduzem estratégias de educação artística que potenciam o desenvolvimento 

de sensibilidade estética, capacidade de expressão e resolução de problemas. 

É neste contexto que surge o presente estudo, o qual reporta a aplicação de um 

programa de educação artística denominado: “A brincar com a luz criei uma história”. 

Assim, esta investigação-acção tem como objectivo avaliar se um programa de educação 

artística criado para grupos heterogéneos de crianças e jovens, permite a construção de 

outras formas de conhecimento e se contribui para encontrar uma expressão plástica 

individual. Pretende ainda, compreender se os conteúdos formativos, pela introdução de 

novas técnicas, trazem conhecimentos novos à prática da educação artística, para o 

entendimento de diferentes formas de expressão e apresentação de obras de arte, 

fundamentais ao crescimento integral individual. 

O desenho do programa que sustentou a investigação-acção baseou-se 

fundamentalmente na pesquisa teórica de três áreas:  

• Educação Artística e trabalhos recentes neste âmbito. 

• Pesquisas efectuadas sobre experiências educativas realizadas pelo artista 

Bruno Munari no campo de processos de criação que interligam a 

imaginação, a criatividade e a invenção, a que ele chamou “Laboratórios”. 

Estes forneciam ferramentas criativas com as quais as crianças 

desenvolveriam uma consciência mais livre. 

• Teorias do desenvolvimento da criança, em particular a de Lev Vygotsky, 

autor que teorizou aspectos importantes sobre o desenvolvimento da 
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imaginação e a promoção de interacções sociais na aprendizagem para o 

desenvolvimento integral da criança. 

A estes contributos teóricos acrescentaram-se os de John Dewey, que colocou a 

criança como elemento central da educação; o conceito de estádios de desenvolvimento 

infantil de Jean Piaget e ainda teorizações de Gianni Rodari que salientou a imaginação e a 

criatividade como estímulos enriquecedores para o desenvolvimento da criança. 

A partir destes marcos teóricos construiu-se um programa de educação artística 

constituído por seis oficinas que aproximam a criança da expressão livre, assim como de 

um vasto conhecimento de materiais, do seu funcionamento com a luz criando obras de 

linguagem plástica. Tais oficinas constituíram uma experiência estética e artística, 

baseando-se numa metodologia que na literatura surge como criadora do desenvolvimento 

de uma relação entre a sensibilidade, a fantasia, a criatividade, a imaginação e a 

curiosidade das crianças no seu percurso de desenvolvimento individual e social. Procurou-

se, também, compreender se é possível observar a apropriação de conceitos novos 

independentemente da implementação do programa envolver, um número reduzido de 

sessões com relativo baixo custo. 

As oficinas foram aplicadas a quatro grupos de crianças e jovens em contexto 

formal e não formal. Três grupos pertencentes a uma Instituição de Solidariedade Social 

(IPSS) e um quarto grupo pertencente a uma escola privada. 

 

A aplicação prática do programa pretendeu responder a questões que se 

constituem como objectivos gerais da investigação: 

• Avaliar o benefício da aplicação do programa de educação artística para 

grupos heterogéneos de crianças e jovens; 

• Analisar como se organizam os participantes na construção do 

conhecimento de novas técnicas, e que estratégias favorecem esta 

construção; 

• Centrar os participantes num processo de desenvolvimento e aprendizagem 

de conceitos decorrentes do programa aplicado; 

• Desenvolver capacidades de construir e partilhar produtos visuais com o 

grupo e a partir disso criar individualmente novas formas de 

conhecimento. 
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A aplicação do programa pretendeu ainda atingir os seguintes objectivos específicos: 

• Promover a expressão criativa e a linguagem estética no exercício de novas 

técnicas, tais como: a não utilização de materiais de riscar para desenhar; a 

redução do espaço de trabalho para a construção de imagens com 

materiais, opacos e translúcidos que são transformados através da luz; 

• Estimular o conhecimento sobre obras de arte; 

• Desenvolver as capacidades de expressão oral em geral e sobre conceitos e 

produções artísticas em particular; 

• Estimular a imaginação e a construção social dos processos e produtos 

criativos emergentes nas oficinas; 

• Contribuir para que se tornem indivíduos criativos, leitores aptos e críticos 

de outras formas de conhecimento; 

• Favorecer a regulação entre pares; 

• Analisar o papel do facilitador durante o processo criativo, nomeadamente: 

1.  Na activação da Zona de Desenvolvimento Proximal de Vygotsky; 

2.  Na organização do conhecimento durante o processo. 

 

Esta dissertação encontra-se organizada em quatro capítulos. No primeiro 

apresentam-se os conceitos e princípios gerais para contextualização e fundamentação do 

âmbito do projecto. O segundo capítulo apresenta a estrutura do programa de educação 

artística, onde se encontra o conteúdo das planificações das oficinas, no terceiro capítulo 

descreve-se a aplicação prática do programa e no quarto capítulo procede-se à análise e 

discussão dos dados recolhidos durante a aplicação do mesmo. A conclusão apresenta uma 

reflexão e considerações finais das respostas encontradas aos objectivos propostos da 

aplicação do programa de educação artística. 

Os anexos com as descrições exaustivas das oficinas são fundamentais para o 

entendimento experiencial da aplicação do programa (ver anexos F, G, H e I). 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO E ÂMBITO DO PROJECTO 
 

1. Conceitos e princípios gerais 
 

Através da arte, tanto do seu conhecimento como através dos seus processos de 

construção, promove-se a interiorização de valores educativos essenciais ao 

desenvolvimento individual, como por exemplo: a sensibilidade estética, a educação do 

olhar/observação e a educação do gosto. A capacidade de expressão, promove a resolução 

de problemas de forma inovadora e criativa, além do respeito pela produção e interpretação 

do outro. 

Da conferência Mundial sobre Educação Artística 2005/2006, as declarações 

efectuadas pelos diferentes países: 

 
“Registam que o desenvolvimento, através da Educação Artística, de um sentido 

estético, da criatividade e das faculdades de pensamento crítico e de reflexão que são 

inerentes à condição humana é o direito de todas as crianças e jovens; 

Consideram que se deve desenvolver nas crianças e jovens, uma maior tomada de 

consciência não só deles próprios mas também do meio ambiente natural e cultural, e que o 

acesso a todos os bens, serviços e práticas culturais deve fazer parte dos objectivos dos 

sistemas educativos e culturais; 

Registam a necessidade essencial para os jovens de terem um espaço para 

actividades artísticas, como por exemplo centros comunitários / culturais e museus de 

arte.”1

 

 

Em relação à importância da arte no desenvolvimento íntimo do pensamento de 

cada individuo aliado às competências das próprias expressões, John Dewey referiu em 

1900 que:  

 

“Toda a arte envolve órgãos físicos, como o olho e a mão, o ouvido e a voz e, no 

entanto, ela ultrapassa as meras competências técnicas que estes órgãos exigem. 
                                                      
1  A versão completa das declarações e recomendações pode ser consultada em: 
http://www.unesco.org/culture/lea. 
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Ela envolve uma ideia, um pensamento, uma interpretação espiritual das coisas e, 

no entanto, apesar disto é mais do que qualquer uma destas ideias por si própria. 

Consiste numa união entre o pensamento e o instrumento de expressão.” (Dewey, 

2002, p. 76) 

 

Deste modo, a arte deverá estar presente nas actividades expressivas, criativas e 

estéticas durante o percurso do desenvolvimento integral do ser humano.  

Nas crianças as expressões estão centradas no desenvolvimento das suas 

capacidades sem obrigação de criação de obras de arte, deste modo Alberto Sousa refere: 

“Não se pretende a produção de obras de arte nem a formação de artistas, mas apenas a 

satisfação das necessidades de expressão e de criação da criança” (Sousa, 2003, p. 160).  

Neste enquadramento, a arte na educação “é uma dimensão de reconhecida 

importância na formação do indivíduo, ampliando as possibilidades cognitivas, afectivas e 

expressivas”, como referido por Fróis; Marques e Gonçalves (Fróis, 2000, p. 201). 

A educação artística é um campo de intervenção que tanto promove o 

conhecimento das obras de arte e sua interpretação como um campo que amplia a 

capacidade de expressão artística através de processos criativos integrando várias formas 

de conhecimento. Será necessário envolver os indivíduos profundamente com a arte 

enquanto dispositivo para o seu desenvolvimento mais íntimo e enquanto ferramenta para o 

pensamento crítico acerca do mundo que os rodeia. 

Sendo que a educação tem como objectivo criar interesse na cultura, vários 

autores referem a necessidade de um novo paradigma para a educação, novas formas de 

ensinar que alimentem a curiosidade, a criatividade, na existência de transversalidade entre 

todas as áreas que exploram as expressões e o conhecimento (Eça 2010, Morais 1992, 

Sousa 2003). 

As expressões, enquanto parte integrante da educação ampliam a comunicação e o 

pensamento criativo. De acordo com Almeida, o educador não tem de dominar “a técnica 

do artista”; mas sim utilizar “o processo mental criador, próprio dos artistas, como meio 

pedagógico para alargar e aprofundar a capacidade de compreensão e realização do ser 

humano” (Almeida, 1980, p. 17). 

Deste modo, as expressões foram introduzidas no sistema escolar mas entende-se 

que a educação estética e artística não se deve fechar neste espaço e muito menos numa só 

disciplina, visto que a educação artística deve contribuir para a construção integral do 
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indivíduo. Tal como referenciado por Betâmio de Almeida “A educação estética é pois 

uma educação aberta, que facilita e dá sentido às relações entre a Arte e a Vida” (Almeida, 

1980, p. 13). Para o mesmo autor, a educação estética “é uma educação da consciência em 

função da beleza” e a artística sendo “também em função da beleza, mas processa-se 

através da capacidade de dominar a matéria.” (Almeida, 1980, p. 19). 

No contexto da educação não-formal, salienta-se em Portugal algumas 

experiências de referência. A pedagoga Cecília Menano foi uma das pioneiras, criando em 

1949 “A Escolinha de Arte” com o apoio de João dos Santos, onde as crianças utilizavam 

livremente os materiais plásticos para criações próprias. Alberto Sousa refere que este era 

“um atelier particular onde as crianças iam pintar e desenhar em grandes superfícies de 

papel, nas paredes e no chão” (Sousa, 2003, 163). 

Nos anos 1980 foi implementado na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), o 

Centro Artístico Infantil (CAI) sob direcção de Natália Pais, introduzindo novas 

metodologias de ensino, valorizando a expressão individual em cooperativismo na 

comunidade circundante. O CAI tinha princípios sólidos que defendiam os objectivos que 

as suas actividades desejavam atingir, bem como uma “política cultural aberta, dinâmica e 

diversificada.” (Pais, 1992, p. 121). Onde se defendia: 

 
“A arte, o jogo e a cultura são manifestações naturais do Homem, definem a sua 

essencialidade significante, e podem exprimir as capacidades criadoras 

potencialmente existentes em cada indivíduo, em cada comunidade, em cada povo, 

qualquer que seja a fase ou o nível de desenvolvimento em que se encontre.” (Pais, 

1992, p. 122) 

 

Também o pintor e professor Eurico Gonçalves (n.1932), desenvolveu trabalho de 

coordenação de expressão plástica no Centro Artístico Infantil da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Deste, salienta-se o livro “A criança Descobre a Arte” onde refere que: 

“Através da colagem, desenho e pintura, a criança, tal como o artista, faz livres associações 

de imagens, experimenta novas situações criativas, alterando o esquema de representação, 

subvertendo tudo ao seu modo de expressão.” (Gonçalves, 1992, p. 3). Estes são meios que 

promovem competências criativas e estéticas na criança. 
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No plano internacional e actual tem-se desenvolvido projectos de investigação-

acção no campo da educação artística.  

A abordagem efectuada por Maria Helena Wagner Rossi, que investigou a leitura 

estética de alunos em contexto formal brasileiro. A metodologia utilizada da livre 

expressão dos discursos dos alunos sobre as obras observadas, possibilitou a compreensão 

“de maior amplitude no entendimento do pensamento dos alunos” (Rossi, 2003, p. 30) 

sobre a leitura estética de obras de arte. 

De salientar Susan Griebling num projecto de criação artística, aplicado a crianças 

dos 3 aos 6 anos. Griebling observou o desenvolvimento de competências como: mestria, 

sentido de pertença e de generosidade e independência. Que tiveram como consequência, 

baixar a frustração e ganhar respeito pelos outros e por si próprias (Griebling, 2011). 

Um estudo de caso foi desenvolvido por Julia Marshall, num liceu em São 

Francisco, tal como muitos educadores, acredita que a criatividade é fundamental na 

prática artística e uma aula de artes é o melhor espaço para a promover. Verificou que os 

processos criativos são especiais porque ocorrem num ciclo de experiência e reflexão, que 

sustentam uma forma de aprendizagem na educação artística. (Marshall, 2010). 

 

2. Imaginação, criatividade e desenho no desenvolvimento integral da criança 
 

2.1 Imaginação 
 

Ao longo da história o ser humano necessitou da imaginação para colocar em 

prática toda a evolução tecnológica. Também nas crianças é possível observar que a 

imaginação é uma capacidade criadora bastante importante para o seu desenvolvimento 

individual.  

O psicólogo russo, Lev Vygotsky (1896 – 1934), teorizou sobre o 

desenvolvimento da criança, sendo que no livro “A imaginação e Arte na Infância” (2009), 

definiu a imaginação, ou fantasia, como uma actividade combinatória cerebral, que 

pertence ao campo do irreal, sem valor prático, mas funciona “como base de toda a 

actividade criadora, manifesta-se igualmente em todos os aspectos da vida cultural, 

possibilitando a criação artística, científica e técnica” (Vygotsky, 2009, p. 11). Estes 

processos de criação são possíveis de observar nos jogos elaborados durante a infância. 
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Vygotsky definiu quatro formas de ligação entre fantasia e realidade: A primeira é 

determinada pela relação entre elementos reais e a memória. Por este motivo é necessário 

que se crie um método de educação que introduza o maior número de experiências às 

crianças, fornecendo elementos reais que activem produtos da sua imaginação. A segunda 

aparece pela construção “entre produtos preparados da fantasia e determinados fenómenos 

complexos da realidade” (Vygotsky, 2009, p. 19), está dependente de realidades, 

experiências e conhecimentos anteriores. A terceira passa pela conjugação da imaginação e 

a emoção. Deixando de parte a lógica exterior, a fantasia adapta-se ao estado de espírito 

que envolve o ser humano em determinado momento, tornando-se no espelho emotivo 

mais íntimo da imaginação individual. A quarta forma de ligação entre a imaginação e a 

realidade é formalizada pela concretização da realidade construída. “Qualquer dispositivo 

técnico, qualquer máquina ou instrumento pode servir de exemplo desta cristalização ou 

materialização das imagens.” (Vygotsky, 2009, p. 24) 

Analisando as quatro formas descritas, é possível verificar que os produtos da 

imaginação trazem consigo um somatório de experiências entre o sentimento, o 

pensamento e a realidade. “Complementando-se assim o círculo da actividade criadora da 

imaginação humana.” (Vygotsky, 2009, p. 24) 

É possível observar que a dissociação e a associação estão na base do processo 

criador. Os materiais acumulados pela criança no que ouve e vê sofrem uma fragmentação 

elaborada pela dissociação que consiste em separar todas as partes. A associação junta 

todos os elementos transformados. O processo só está terminado quando este produto se 

torna realidade, ou seja, quando é materializado.  

Sendo a imaginação um processo adaptativo ao sentimento e ao pensamento 

desenvolve-se ao longo das etapas de desenvolvimento da criança, tal como foi salientado 

por Vygotsky:  

 
“Se considerarmos que a criação consiste, no seu verdadeiro sentido 

psicológico, em fazer qualquer coisa de novo, facilmente chegaremos à conclusão 

de que todos podemos criar em grau maior ou menor e que a criação é um elemento 

normal e permanente acompanhando o desenvolvimento infantil.” (Vygotsky, 

2009, p. 44) 
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2.2 Criatividade 
 

A criatividade é uma capacidade humana, um processo de adaptação, capaz de 

trazer as imagens da imaginação para o campo da realidade (Sousa, 2003; Eça, 2010; 

Rodari, 2006). Esta capacidade existe em todos os indivíduos em maior ou menor grau. 

Como tal, é possível a utilização de métodos e instrumentos que tornem a criatividade uma 

actividade eficiente. Sendo na sua essência uma actividade divergente, a criatividade 

procura relações recorrendo a operações para encontrar soluções a determinados 

problemas. Ao contrário do pensamento convergente que obedece a uma canalização de 

resposta com uma única solução. Estas duas formas de pensamento não se anulando, são 

complementares. O pensamento convergente é uma das operações da criatividade, é um 

pensamento organizador das ideias resultantes da operação de divergência. Estes dois 

pensamentos são necessários para o conhecimento da actividade criadora em aplicações 

pedagógicas. 

Como referido por Robert Gloton e Claude Clero, as experiências dos psicólogos J. P. 

Guilford (1897 – 1987) e Viktor Löwenfeld (1903 – 1960), demonstraram que tanto o 

domínio da ciência (Guilford) como o da arte (Löwenfeld) ou a vida quotidiana, obedecem 

aos mesmos princípios criadores. A partir das suas experiências elaboraram oito critérios 

para encontrar soluções criativas independentemente do género e dimensão do problema: 

“Sensibilidade perante o mundo, fluidez e mobilidade de pensamento, originalidade 

pessoal, aptidão para transformar as coisas, espírito de análise e de síntese, capacidade de 

organização coerente.” (Gloton e Clero, 1976, p. 39). Durante o desenvolvimento das 

crianças será necessário integrar estes critérios para que adquiram personalidades 

criadoras. 

A criança é naturalmente criadora, pois a actividade de criar responde a uma 

necessidade de adaptação ao ambiente (ao mundo que a rodeia), logo produz satisfação 

para o seu desenvolvimento biológico. Alberto Sousa refere que à criança apenas lhe 

interessa o processo criativo, “o acto de imaginar uma obra, quase não lhe ligando depois 

de terminada” (Sousa, 2003, p. 170). 

Introduzindo o processo criativo na educação orienta-se as crianças e jovens a 

praticar competências para investigar, identificar problemas, recolher a informação 
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relevante, tentar soluções e validar as que são efectivas. Resolvendo problemas divergentes 

e abertos, desenvolvem uma mente mais livre e flexível apta para construir e expressar o 

seu sentido individual. (Milbrandt e Milbrandt, 2011) 

Mais recentemente o psicólogo Csikszentmihaly apresentou cinco estádios para 

resolução de problemas criativamente: Preparação, possuir curiosidade sobre questões; 

Incubação, elaboração de relações; Introspecção, realização de compreensão; Avaliação, 

analisar a qualidade do problema; Elaboração, concretização da ideia. (Jaquith, 2011). Para 

activar os estádios no processo de aprendizagem será necessário utilizar algumas 

estratégias que estimulem o processo criativo. Estruturar um programa de educação que 

faculte às crianças e jovens, dominar a descoberta do problema, assim como a sua 

resolução. Focalizar esse programa mais no processo e menos nos resultados, deixando os 

participantes fazer as próprias escolhas, permitindo-lhes encontrar soluções abertas. 

Mostrar um percurso que possibilite às crianças e jovens tornarem-se produtores e 

pensadores independentes. (Jaquith, 2011). 

A prática criativa é um importante veículo da expressão individual que reflecte 

criticamente a própria experiência ajustando-a de modo mais sensível, à comunidade onde 

os indivíduos estão inseridos. (Milbrandt e Milbrandt, 2011). 

 

2.3 Desenho 
 

O desenho é, na vida da criança, a actividade de expressão plástica mais usual e 

até natural. Trata-se de uma forma de expressão com recursos materiais facilmente 

acessíveis, é um recurso individual - desenha-se sozinho - e costuma associar-se a 

momentos de alguma tranquilidade, utilizado em momentos de transição entre outras 

actividades.  

A criança utiliza o desenho, quando este é livre e sem um olhar crítico do adulto, 

da mesma forma como brinca, ou como diz Luquet “A criança desenha para se divertir. O 

desenho é para ela um jogo como quaisquer outros e que se intercala entre eles.” (Luquet, 

1969, p. 15) 

Muito embora para a criança não tenha uma finalidade explícita, o desenho é 

simultaneamente um meio de expressão e um meio de apropriação e domínio do real. 

Constitui ainda um paradigma da representação simbólica do mundo e do próprio eu, e é 
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por isso também, um meio de comunicação e elaboração de sentimentos e conflitos. Daí 

que a intenção do desenho seja sobretudo narrativa e descritiva (Widlocher, 1998). 

Luquet descreve como uma das características essenciais do desenho infantil o 

realismo. Este realismo refere-se não só da tentativa de reprodução do real como à intenção 

do desenhador e divide-se em quatro fases: Realismo involuntário – Garatuja ou traçado 

sem intenção representativa ou intenção difusa; Realismo frustrado – As imperfeições do 

desenho devem-se à incapacidade de sintetizar; o Realismo intelectual – Tentativa de 

representação fidedigna e completa, passando por todos os seus elementos constitutivos 

mesmo que não visíveis; e Realismo visual - Ponto de vista crítico e tentativa de aproximar 

o desenho da realidade representada. Apesar destas diferentes fases a evolução da criança é 

feita de avanços e recuos e muitas vezes a introdução de características de uma fase mais 

avançada não implica o desaparecimento de outros sinais de um estádio anterior.  

Para Widlocher (1998) o realismo da criança é marcado pela intenção de dar 

significado e não pelo atributo do valor plástico ou estético e é atrás desta intenção 

significante que a criança vai utilizando registos muito diferentes que acompanham o seu 

desenvolvimento mais geral. 

Ao longo do crescimento a própria relação da criança com o desenho vai sofrendo 

transformações. 

Nas crianças pequenas embora possam mostrar-se insatisfeitas com a sua 

produção e o manifestem riscando ou amachucando os seus desenhos, prevalece a 

espontaneidade. Na criança de idade pré-escolar a utilização dos materiais papel-lápis 

funciona também como uma imitação do adulto que escreve (Dewey, 2002).  

Mas a partir da altura em que ela se apropria da escrita e de um novo paradigma 

de pensamento e de relação com o mundo e com a fantasia, a relação com o desenho muda. 

Importando-lhe progressivamente a representação/cópia do real e tendo uma atitude muito 

mais crítica quanto à qualidade do desenho, e colocando-se numa postura mais avaliativa 

quanto ao sucesso/insucesso na capacidade de desenhar e as suas criações plásticas muitas 

vezes não a satisfazem.  

Esta insatisfação leva progressivamente a que muitas crianças deixem de utilizar o 

desenho como meio de expressão e se desinteressem pela expressão plástica no geral. 

Algumas só continuam a desenhar, se receberem as condições ou estímulos adequados. Tal 

como refere Gândara, “ o período dos dez aos doze anos é crítico no ensino da arte, porque 
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é nesta idade [...], que as crianças revelam mais espírito crítico acerca do seu próprio 

trabalho e precisam de ajuda para usar os materiais na construção e expressão das suas 

ideias.” (Gândara, 1987, p. 44) 

Salvador chama a atenção para a importância do adulto reforçar positivamente o 

acto criador do desenho desde a fase da garatuja, já que: “é, para a criança, o produto da 

sua actividade, uma manifestação da sua personalidade, uma criação. A consciência que 

adquire de possuir um poder criador leva-a a reforçar a estima de si mesma e é fonte de um 

prazer que a levará a repetir a situação”. (Salvador, 1988, p. 44) 

É talvez esta confiança no poder criador e a libertação de juízo crítico acerca da 

produção plástica ou visual que importa reforçar em programas de educação artística. 

Citando novamente Gândara: “Toda a informação sobre o desenvolvimento da capacidade 

das crianças para construir e exprimir o significado ajudaria os professores a manter as 

portas abertas da aprendizagem artística, como meio de expressão para todas as crianças” 

(Gândara, 1987, p. 44). 

 

3. As oficinas: Fundamentos teóricos para a construção do programa de Educação 
Artística 
 

John Dewey (1859 - 1952), um dos pioneiros da pedagogia do séc. XX, elaborou 

uma série de experiências que estudavam os métodos de ensino. Dewey observou que o 

modelo de sala de aula tradicional, considerava a criança como um recipiente que absorvia 

conhecimentos, tudo estava construído de modo apenas a “ouvir”. Para que existisse uma 

transformação na escola, seria necessário entender a aprendizagem como uma constante no 

desenvolvimento e na vida prática da criança. Por esse motivo era necessário a existência 

de laboratórios e oficinas onde a “criança poderia construir, criar e investigar activamente”. 

(Dewey, 2002, p. 38). A educação estender-se-ia também à casa onde, idealmente, 

existiriam também esses espaços de construção criativa. 

Das suas experiências, Dewey distinguiu quatro instintos naturais da criança passíveis de 

serem promovidos pela escola: o instinto social, ligado à interacção e comunicação; o 

instinto de fazer ou construtivo, o instinto da investigação e o instinto artístico que 

emergem da combinação entre o construtivo e o social. “Tornemos a construção adequada, 
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façamos dela um objecto íntegro, livre e flexível, atribuamos-lhe uma motivação social, 

algo para dizer, e eis que temos uma obra de arte.” (Dewey, 2002, p. 48) 

Para Dewey, a educação era vista como um desenvolvimento social onde a criança era um 

agente activo e central do processo. As matérias não eram verdades divinas, tudo era 

baseado em experiências práticas, possíveis de operar em todos os aspectos da vida 

quotidiana. Como tal, Dewey sustentava que “a criança e o currículo são apenas dois 

limites que definem um só processo.” (Dewey, 2002, p.163) 

O psicólogo e filósofo Jean Piaget (1896 – 1980), observou durante vários anos, o 

comportamento das crianças de forma directa e sistemática. A partir desses estudos, Piaget 

propôs que o desenvolvimento das crianças se processava em estádios e como tal para que 

elas experienciassem de modo efectivo as tarefas que realizavam, seria necessário ter em 

consideração o seu desenvolvimento cognitivo em determinado momento. Como tal Piaget 

determinou quatro estádios de desenvolvimento cognitivo da criança, que vão desde o 

nascimento até ao final da adolescência. O primeiro estádio ocorre nos dois primeiros anos 

de vida, é designado como sensório motor e desenvolve-se através da”experiência 

imediata, através dos sentidos”. (Sprinthall e Sprinthall, 1993, p. 103). Dos dois aos sete 

anos ocorre o intuitivo ou pré-operatório, neste estádio as crianças empregam 

principalmente o pensamento criativo e começam a distinguir o imaginário do real 

(Sprinthall e Sprinthall, 1993). Dos sete aos onze anos revela-se o estádio das operações 

concretas, as crianças conseguem resolver problemas e efectuar experiências. Dos onze aos 

dezasseis anos o estádio denominado por operações formais, permite ao adolescente 

alargar o pensamento ao mundo das ideias, do abstracto.  

Todos os estádios integram particularidades remanescentes do estádio anterior e 

possuem já algumas características do seguinte. 

Como tal, para Piaget a cognição é um elemento activo e interactivo do raciocínio 

e a educação deveria também processar-se de modo activo. 

Esta teoria seria rebatida mais tarde pelo psicólogo da cognição Howard Gardner 

que refere em relação aos estudos efectuados por Piaget que, “os períodos de aprendizagem 

e as formas de domínio resultam ser mais flexíveis do que se havia pensado” (Gardner, 

1994, p.22). Gardner considera que a aprendizagem permite que o conhecimento seja 

adquirido por percepção sensorial e interacção motora. Está bastante desenvolvida nas 

crianças mais jovens e vai-se diluindo ao longo da vida. Descreve o desenvolvimento 
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cognitivo como sendo uma capacidade cada vez mais apurada para responder aos sistemas 

simbólicos utilizados num contexto cultural, sem que contudo exista a necessidade de 

dependência dos outros domínios, áreas ou estágios. Defende uma educação baseada num 

projecto contínuo e centralizada no aluno, onde o professor tem como missão propiciar a 

aprendizagem através do fazer. (Gardner, 1990) 

Gianni Rodari (1920 – 1980), escritor italiano, especialista de literatura, realizou 

um importante trabalho dentro do campo da pedagogia. No livro “A gramática da Fantasia” 

(2006) relacionou a imaginação, criatividade e a escola. Este livro aborda a necessidade de 

introduzir na escola métodos para as crianças criarem histórias que poderiam ser 

transpostas para outras linguagens. Acreditava na imaginação e na criatividade como 

estímulos enriquecedores do ambiente em que a criança aprende. Tal era defendido por 

Rodari do seguinte modo: “A imaginação da criança, estimulada a inventar palavras, 

aplicará os seus instrumentos a todos os aspectos da experiência que desafiarem a sua 

intervenção criativa.” (Rodari, 2006, p. 196) 

3.1 A aprendizagem cooperativa e o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal 
 

Lev Vygotsky desenvolveu uma corrente de pensamento em que a aprendizagem 

se desenvolvia assente em interacções sociais. É um processo interactivo e como tal, 

desenvolve-se ensinando as crianças a aprender umas com as outras, onde a linguagem tem 

um papel essencial (Coll; Palacios e Marchesi, 1995). A partilha de conhecimentos é 

autónoma em relação às diferenças de género, de estádio de desenvolvimento, condições 

sociais e níveis de cultura. Todo o desenvolvimento cognitivo se desenvolve no sentido do 

colectivo para o individual. É uma acção que se constrói no tempo e a relação da 

aprendizagem com o contexto social envolvente conduz ao desenvolvimento. (Fontes e 

Freixo, 2004) 

A aprendizagem cooperativa está baseada no conceito de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). 

 

“Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP): distância entre o nível de 

desenvolvimento real de uma criança - realização independente de problemas – e o 

nível mais elevado de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou trabalhando com pares mais capazes.” 

(Fontes e Freixo, 2004, p. 18) 
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Para o desenvolvimento da criança, o conceito de ZDP é de elevada importância. 

Este explica o desenvolvimento e é fundamental para o sucesso do trabalho colectivo que 

precede o desenvolvimento individual, as crianças e jovens de várias idades e de contextos 

sociais diferentes que integram uma oficina de educação artística, desenvolvem um 

movimento de cooperação educativa. Numa aprendizagem interactiva, os participantes e o 

adulto trabalham em conjunto na “resolução de problemas, partilhando ambos, o 

conhecimento e a responsabilidade pelo desempenho da tarefa.” (Fontes & Freixo, 2004, p. 

19).  

Para que este processo seja efectivo é necessário reunir as seguintes condições: 

•  Os indivíduos são vistos como sujeitos activos do processo educativo; 

•  Todas as tarefas apresentadas devem ser elaboradas de modo a serem 

executadas por todos os elementos que constituem o grupo; 

•  Nenhum elemento do grupo deverá reunir todo o conhecimento sobre a 

tarefa, deste modo todos podem ser elementos participativos. 

Fontes e Freixo, salientam assim a importância do papel do professor na sala de 

aula, para optimização da ZDP, na forma como organiza e gere a actividade: 

 

“O papel do professor deve centrar-se na promoção do desenvolvimento 

cognitivo dos alunos sendo esta situação apenas possível se ocorrer uma 

interferência positiva na ZDP, promovendo-se, deste modo, uma aprendizagem 

interactiva. Para isso, a actividade cognitiva dos alunos é regulada socialmente pelo 

professor num processo de interacção conjunta; a seguir, é redefinido o problema e 

há um aumento gradual da responsabilidade do aluno sobre a actividade pretendida. 

Finalmente, passa-se da regulação externa à auto-regulação, da resolução conjunta 

de problemas à resolução independente, pelo aluno, com o professor sempre 

presente, para interacções específicas.” (Fontes e Freixo, 2004, p.23) 

 

Existe uma partilha no desempenho das actividades promovidas pelo conceito de 

ZDP que desenvolve a clarificação e elaboração do pensamento e o uso da linguagem. Pela 

necessidade de transformar as ideias em imagens exteriores (desenhos, construções e na 

palavra escrita ou falada), que sejam compreendidas pelos outros. E pelo debate dos 

diferentes pontos de vista sobre uma ideia ou tarefa. (Fino, 2001) 
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4. Bruno Munari – Um modelo pedagógico e artístico 
 

Este ponto é destinado ao enquadramento biográfico de Bruno Munari (1907 – 

1998) dentro do campo das artes plásticas e a sua linha de investigação na área da 

educação artística. 

4.1 Vida e obra 
 

Bruno Munari nasceu em Milão em 1907, mas toda a sua infância e adolescência 

foi passada em Badia Polesine onde os seus pais adquiriram uma mansão que 

transformaram num hotel. A primeira fase da vida no campo despertou no jovem uma 

enorme paixão pela natureza assim como o prazer de a transformar e imitar. O movimento 

e beleza própria da água e do vento e a importância da sua acção na natureza conferindo 

variedade na paisagem, influenciaram toda a sua produção artística ao longo da vida. 

 
“Desde a infância que sou um experimentador, mesmo quando fazia 

brinquedos a partir de canas de bambu para mim e para os meus amigos. Sempre 

fui curioso por saber o que se poderia fazer com qualquer material, para além do 

seu uso normal.” (Tanchis, 1987, p. 6).2

 

 

Em 1926 e com 18 anos Munari parte para Milão e vai trabalhar na empresa de 

engenharia do seu tio. A decisão de ter sempre um trabalho com o qual pudesse ganhar a 

vida sem estar dependente do mercado da arte foi muito importante para a sua produção 

artística, conduzindo-o para o experimentalismo que o acompanhou durante toda a sua 

vida. Ao mesmo tempo, esta decisão permitiu escapar a algumas frustrações pela falta de 

entendimento que existia perante a sua expressão artística. 

Apesar do trabalho com o tio, datam dessa época inúmeros desenhos que não são 

mais que esboços reflectindo a influência do Surrealismo. O seu interesse por este 

movimento consistia em experiências onde misturava elementos de origem vegetal e 

animal que o conduziram para a pesquisa das estruturas mais elementares dos organismos. 

Pelo que as suas composições surrealistas eram muitas vezes consequências da 

combinação de diversas técnicas. 
                                                      
2 No original: “Since Childhood I have been an experimenter, even when I was making toys for myself or my 
friends, using bamboo or other lowly materials. I have always been curious to see what else could be done 
with something, apart from its normal use” 
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Embora o seu trabalho seja desenvolvido durante a segunda vaga futurista, as suas 

tendências artísticas estão intimamente ligadas com os primórdios do Futurismo, 

particularmente com as motivações que sustentavam a ideia da “reconstrução futurista do 

Universo”, sustentadas por Giacomo Balla (1871 – 1958), Fortunato Depero (1892 – 1960) 

e Enrico Prampolini (1894 – 1956). 

O Manifesto Futurista foi publicado em 1915 por Balla e Depero e dos onze 

pontos por eles apresentados para descrever as propriedades das três dimensões, pelo 

menos sete cabem perfeitamente nos trabalhos posteriores de Munari: a abstracção, a 

dinâmica, as transparências, as cores brilhantes e luminosas, a autonomia, a instabilidade e 

a volatilidade. Outro tema lançado pelo Futurismo que serve a construção plástica de 

Munari é a contemplação da natureza. 

Desde 1929, Munari trabalhou no campo da publicidade, como designer gráfico 

em vários estúdios. No seu trabalho como artista gráfico, Munari tinha de lidar com a 

paginação, tipos de letras e capas. Um dos melhores trabalhos deste período foi o design 

para a capa Il Poema del Vestito di Late de Marinetti (1937). 

As Máquinas Inúteis, produzidas pela primeira vez em 1933, são umas das 

primeiras representações da Arte Cinética e uma das primeiras tentativas de sair da 

representação estática da arte abstracta, colocando as formas geométricas livremente no 

espaço. Representavam a ideia de que a “Máquina” estava acompanhada pelo conceito de 

inutilidade e, por inferência, da improdutividade humana. 

A abstracção estava livre de dogmas formalistas, evidentes na série de três 

têmperas com título The FrameToo (1935), onde a pintura invade a estrutura, espaço que 

estava formalmente excluído da expressão. Como leitor atento das publicações de arte que 

vinham de toda a Europa, Munari descobriu em Josef Albers (1888 – 1976) e Moholy-

Nagy (1895 – 1946), jovens professores da Escola Bauhaus, um estreito paralelo com a sua 

própria experimentação da abstracção, assim como uma importante ligação ao 

construtivismo Russo. 

Bruno Munari escreveu livros, artigos, introduções ao seu próprio trabalho, 

manifestos artísticos: tudo era sintomático do seu desejo de comunicar, de explicar tudo o 

que na comunicação visual pode ser explicado. A sua habilidade para escrever de modo 

simples e claro provém do compromisso na participação da sociedade e da intenção de a 

mudar para melhor, utilizando instrumentos de operação visual. Durante os anos 1940 
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Munari já demonstrava grande interesse neste campo de acção quando desenhou e 

produziu bastantes livros para crianças. O seu interesse nesta área aconteceu de modo 

acidental e pelo desejo de proporcionar ao seu filho Alberto mais e melhores livros dos que 

os que existiam nessa época. 

A experiência de Munari no Movimento Arte Concreta proporcionou-lhe estar 

envolvido com o design industrial e usufruir de uma aproximação matemática à arte, este 

processo foi decisivo para chegar à definição do conceito de uma arte por todos. Estas 

experiências estão visíveis nas séries Negativo Positivo (1950) e nas Scultura da Viaggio 

(Esculturas de viagem) de 1958, pertencem à linguagem da arte concreta europeia, na sua 

origem estão as flores de madeira de Balla, as experiências didácticas de Albers e os 

origamis japoneses. 

A partir de 1950 Munari começou a experimentar a projecção de luz através de 

plástico colorido para criar composições de luz, projectando todo o tipo de materiais em 

várias superfícies. O uso de luz polarizada, lentes especiais e motorização permitiram-lhe 

alcançar resultados mais complexos e gradações de cores em contínua mudança, que 

levaram à produção do seu primeiro filme colorido a luz, I Colori della Luce (1963). 

A sua devoção à natureza fez com que criasse a ideia de “naturalmente 

industrial”: “A forma final destes objectos tem a espontaneidade das coisas produzidas pela 

própria natureza. Isto é a imitação da natureza…: imitação de sistemas de construção e não 

de formas acabadas” (Tanchis, 1987, P. 66)3

Nos trabalhos Original Xerographs, que iniciou em 1964, Munari utilizava a 

máquina de fotocópias, as novas imagens eram obtidas por movimentos na imagem 

original durante o tempo que a luz percorria o tabuleiro da máquina. Munari conseguiu 

resultados espantosos através do uso de texturas variadas, mas também usando fotografias, 

como por exemplo a de um motociclista que deu origem à Xerograph Motociclista (1968). 

A produção das Original Xerographs era como desenhar com superfícies em vez de com 

traços. Nestes trabalhos pode-se observar as referências a Man Ray e às suas pesquisas 

com fotogramas. 

. O candeeiro Falkland (1964), produzido com 

um tubo de malha e alguns aros de metal é um exemplo evidente da natureza inventada. 

                                                      
3 No original: “The final form of these objects has the naturalness of things produced nature herself. This is 
the imitation of nature…: imitation of systems of construction and not finished forms” Transcrição de 
Quattro atti unici Nô, Milão, Teatro degli Omenoni, 1962, p. 7. 
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Todos os objectos construídos por Munari estão projectados da forma mais 

simples possível, respondendo a uma exigência de design: “É sempre a questão da clareza, 

da simplicidade. O trabalho de retirar é muito mais exigente do que o de adicionar.” 

(Tanchis, 1987, p. 67). Por exemplo Abitacolo (1971) é uma estrutura em metal 

plastificado que fornece um espaço mínimo e que resolve o problema de oferecer às 

crianças o seu próprio espaço dentro de um apartamento familiar. 

Entre os anos 1960 e inícios dos anos 1980, Bruno Munari publicou uma série de 

textos; uns bastante polémicos, outros populares e outros estritamente educacionais. 

Qualquer um dos seguintes títulos tem um pouco de cada: “Arte como mestre” (1966); 

“Fantasia” (1977), “Design e Comunicação Visual” (1968) e “Das coisas nascem coisas” 

(1981). 

Interessa pois, destacar a pesquisa constante que o artista efectuou ao longo da sua 

carreira. Elaborando obras que evidenciaram, não só o conhecimento e interesse por outras 

linguagens artísticas, mas também a atenção na investigação do cruzamento das estruturas 

naturais com as novas tecnologias, procurando sempre encontrar soluções estéticas e 

inovadoras.  

4.2 Práticas de Educação Artística 
 

Nos anos seguintes à II Grande Guerra Mundial, Munari tentou realizar a imagem 

de artista democrático. Para tal eram necessárias novas técnicas da comunicação visual, tal 

como a luz polarizada e as teorias da “Gestalt”4. Segundo Munari: “Um indivíduo criativo 

é um indivíduo mais livre. Porque a estética derrota a pobreza e a criatividade é um 

processo de adaptação à realidade.” (Tanchis, 1986, p. 73)5

Em conformidade com os estudos de Jean Piaget, Munari criou, em parceria com 

alguns especialistas da educação, jogos ou brinquedos que transmitissem o máximo de 

informação às crianças, fazendo uso de todo o aparato sensorial, de modo a ajudar a 

formação de uma mentalidade criativa e elástica. Como resultado das pesquisas na procura 

 O artista e a sua relação com o 

público tornou-se o tema central do seu discurso, trabalhando para que todos os indivíduos 

pudessem libertar a sua criatividade. 

                                                      
4 “É preciso estudar o todo, a totalidade, a configuração inteira, ou utilizando a palavra alemã, a 
Gestalt.”(Sprinthall e Sprinthall, 1993, p. 207) 
5 No original: “And a creative individual is a freer individual, because – asserts Munari – aesthetics 
vanquishes poverty and creativity helps one to adapt to reality”. 
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de estratégias de intervenção no mundo das crianças, a maioria dos brinquedos estão 

“incompletos” esperando pela participação e acção das crianças. 

A “ludopedagogia”, educação pelo jogo, ou educação a brincar, operacionalizava-

se através dos laboratórios que Munari construía para crianças. O primeiro Laboratório, 

intitulado “Brincar com a Arte” seria realizado em 1976 no Museu de Brera em Milão a 

pedido do Director Franco Russoli. Esta terá sido a primeira incursão de um espaço 

tradicionalmente relacionado com coisas sérias e com a contemplação, por um grupo de 

crianças, não para aprender passivamente mas para libertar a sua própria criatividade. 

Os laboratórios, classificados como “Brincar com a Arte”, tiveram a função de 

tornar familiar à criança a linguagem da comunicação visual, sem restrições e sem 

obrigações. Através da sua brincadeira e do jogo, a criança familiariza-se com a 

observação visual, para classificar e relacionar diferentes objectos entre eles e 

experimentar combinações invulgares, estimulando a criatividade e o pensamento 

projectual. Os Laboratórios eram um espaço “de encontro educativo, de formação e 

colaboração” (Restelli, 2002, p. 33). Como Munari, o artista, as crianças cresceriam 

habituadas a ver para lá da superfície das coisas, para lá do que está escondido. Do ponto 

de vista de Munari, uma criança que aprende que o céu nem sempre é azul, por exemplo, é 

uma criança que provavelmente vai encontrar soluções mais criativas para a resolução de 

um problema; estará mais apta para argumentar e menos submissa. 

Uma das regras de trabalho com as crianças para estimular a criatividade, criadas 

por Munari − “6º Destrói tudo e faz outra vez” (Munari, 2007, p. 145). Esta destruição do 

trabalho colectivo, especialmente durante o período da infância, deverá ser vista como um 

modo de impedir a criação de modelos de imitação e rejeitar a condição de estrela do seu 

autor. Destruir tudo significa pesquisar, imbuir, querer transcender, ir atrás da ideia, em 

busca de um resultado final, procurando soluções. 

Para Munari era necessário fornecer ferramentas criativas às crianças que 

possibilitassem a sua formação com uma “mente mais elástica, mais livre, menos 

bloqueada, capaz de tomar decisões.” (Restelli, 2002, p. 29) 
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CAPITULO II 

ESTRUTURA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
 

1. Criação das oficinas: “A brincar com a luz criei uma história” 
 

No livro Fantasia (Munari, 2007) Bruno Munari fala da fantasia como a 

faculdade de pensar o que se quiser, mesmo que seja qualquer ideia inconsequente. A 

invenção relaciona a fantasia com o que se conhece mas com a finalidade de uso prático, 

ou seja, pensar numa coisa nova. A criatividade é a utilização da fantasia e da invenção. E 

a imaginação, o meio de visualizar os produtos da fantasia, da invenção e da criatividade.  

 
“O produto da fantasia, tal como o da criatividade e da invenção, nasce de 

relações que o pensamento cria com o que conhece. É evidente que não pode criar 

relações entre coisas que não conhece e nem sequer entre coisas que conhece e que 

não conhece.” (Munari, 2007, p.31) 

 

Ao longo do livro Munari apresenta várias operações que relacionam dados 

conhecidos com a fantasia, a invenção e a criatividade, como por exemplo: a matéria, a 

função, o movimento, a dimensão, a fusão de elementos no mesmo corpo e o peso. 

Exemplifica como estes foram utilizados por artistas em várias linguagens visuais. No final 

demonstra alguns exemplos para estimular a criatividade com modelos aplicados para 

crianças. 

Dos modelos apresentados no livro, replicou-se “As Projecções Directas” 

apresentando um projecto de oficinas a desenvolver com crianças e jovens. “As Projecções 

Directas” foi o nome que Munari atribuiu ao laboratório de construção e exploração de 

imagens através de recorte e colagem de materiais directamente nos caixilhos dos 

diapositivos, posteriormente projectados por um projector de diapositivos: “com esta 

técnica vê-se logo grandíssimo e luminoso, o trabalho da criança” (Munari, 2007, p. 131). 

Assim construiu-se um programa de educação artística baseado nos seguintes pressupostos:  

• Apresentar um modelo de educação artística que estimule a criatividade 

trabalhando a partir da imaginação.  
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• Apresentar detalhadamente os recursos e materiais, assim como as suas 

características e funcionamento. 

• Construir uma imagem onde o uso do desenho não é obrigatório. 

• Questionar como a imagem é alterada pela luz e pela projecção. 

• Mostrar como construir e reconstruir uma imagem. 

• Analisar como uma mensagem visual é recebida. 

• Despertar o interesse das crianças e jovens para a investigação e a 

experimentação na criação artística, já que “Pensar exige tranquilidade, 

persistência, seriedade, exigência, método, ciência.” (Nóvoa, 2005, p.6). 

• Desenvolver no trabalho de grupo competências para a tolerância e a 

compreensão de personalidades diferentes.  

Tendo em conta que o projecto foi desenhado a partir de uma investigação de 

Bruno Munari, os pressupostos do trabalho baseiam-se em princípios definidos pelo autor: 

 

“Primeiro: dar a conhecer bem o instrumento [o projector de diapositivos] que se 

utiliza, de maneira a que o uso seja apropriado (…). 

Segundo: fazer compreender a técnica mais adequada para aquele instrumento. 

Terceiro: deixar que cada qual escolha e decida o que fazer com o que aprendeu. 

Quarto: analisar e discutir em conjunto os resultados dos trabalhos, não para 

decidir qual é o melhor, mas para valorizar o trabalho realizado por cada um. 

Quinto: provocar e coordenar o trabalho de grupo.  

Sexto: destruir tudo e fazer de novo para manter uma constante actualização do 

trabalho.” (Munari, 2007, p. 145). 

 

No decurso da aplicação das oficinas foi sendo possível realizar o processo de 

análise do todo para os pormenores, nos elementos expressivos, criando a possibilidade de 

observação de uma dada imagem como se contemplada ao microscópio. Analisando e 

debatendo, defendendo as escolhas dos materiais, inverteu-se o movimento inicial, do 

pormenor para o geral. 

A criação das imagens foi efectuada de forma automática, pois os participantes 

não recorreram a um desenho preparatório e prescinde-se da utilização de caneta ou lápis. 

“Desenhar” com a tesoura ajuda a descobrir as características dos materiais. 
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Antes de iniciar as oficinas procurou debater-se com o grupo as regras e tomar 

decisões sobre o que não é negociável e onde se pode ser flexível. Tal como nos jogos, as 

crianças e os jovens apreciam saber o que é permitido ou não, dentro da prática artística 

que vão experienciar. (Jaquith, 2011) 

Todas as oficinas terminaram com uma reflexão final em conjunto com o grupo e 

com a indicação de quais eram os meninos memória, ou seja, aqueles que faziam um 

resumo das actividades efectuadas durante a oficina, e todas as sessões das oficinas 

começaram com a leitura da memória da anterior. 

 

2. Primeira oficina: “Da luz à sombra” 
 

A primeira oficina foi pensada para despertar nas crianças e jovens a sua atenção 

para o que os rodeia, assim como para os materiais que, pela sua utilização como 

ferramentas de criação expressiva e criativa, se podem tornar em imagens inovadoras. 

Estas podem também ajudar na desconstrução do engenho criador tornando as mentes mais 

flexíveis e abertas. Com estes exercícios é possível tornar os participantes destes processos 

criativos mais despertos para a curiosidade tornando-se seres mais investigativos que se 

movem por uma curiosidade viva e generosa. Como referido por Dalila Rodrigues “A 

empatia do homem em relação à natureza pode tornar-se uma verdadeira empatia estética”. 

(Gonçalves & Rodrigues, p. 4) 

Nesta primeira oficina deu-se portanto o início à observação das opacidades e 

transparências de materiais e o efeito da luz na imagem construída em folha de papel de 

acetato tamanho A4 (exemplificar e explicar as características das folhas de acetato A4). 

Para o efeito solicitou-se aos participantes que recolhessem materiais naturais fora da sala 

onde se estava a trabalhar e os utilizassem cortando e colando. Para este exercício os 

únicos utensílios permitidos, para além dos objectos naturais recolhidos, foram as tesouras, 

a cola, o papel celofane e a folha de papel de acetato que funcionou como suporte a ser 

posteriormente colocado no retroprojector. 

Quando todos terminaram o seu trabalho, as composições foram colocadas uma a 

uma no retroprojector. E cada participante descreveu o seu trabalho: que materiais usou, 

que percurso desenvolveu e quais as descobertas despertadas pelos materiais. 
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Para a realização do segundo exercício, foram disponibilizados: tinta acrílica de 

cor preta, pincéis e novas folhas de acetato A4. Exemplificar como se efectua a impressão6

A primeira oficina, em síntese no quadro 1, fomentou o trabalho colectivo e a 

partilha de experiência verbal para o grupo das obras individuais. Este método irá ser 

incrementado nas oficinas seguintes. 

, 

colocando tinta na folha, pedra, flor, ou outro objecto natural e depois colocando-o em 

cima da nova folha de acetato A4, essa forma e a sua textura criam uma nova imagem. 

Depois de todos pintarem e da tinta secar, coloca-se um acetato de cada vez no 

retroprojector, este projecta a sombra da imagem para o papel de cenário colado na parede. 

Cada participante escolhe livremente a imagem a desenhar, assim como a sua localização 

no papel. Este movimento é efectuado também com a tinta acrílica. Como resultado obtém-

se uma nova imagem: uma composição colectiva da projecção das formas naturais 

impressas no papel de cenário. 

Quadro 1 - Primeira oficina: "Da luz à sombra" 

                                                      
6 Descrição detalhada deste procedimento referida por Alberto B. Sousa no livro Educação pela Arte e Artes 
na Educação (Sousa, 2003, p. 302). 

OBJECTIVOS 

1. Dar início à observação das opacidades e transparências dos materiais. 
Primeira abordagem ao efeito da luz sobre a imagem através do 
retroprojector e questionar as alterações efectuadas à matéria. 

2. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das 
imagens. 

3. Fomentar o trabalho colectivo. 

 
 

MATERIAIS 

Recursos: Retroprojector. 
 
Embalagens de plástico 14 cm x 18 cm transparente com fecho para guardar 
amostras. Folhas de acetato A4, papel de cenário, papel celofane de várias 
cores, cola, tesouras, têmpera acrílica de cor preta e pincéis. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Apresentação detalhada do retroprojector: as suas características e 
funcionamento. 

2. Experiências com elementos naturais e a sua interacção com a luz 
(retroprojector). 

3. Contar uma história, ou uma sucessão de acontecimentos ilustrados com 
as imagens construídas com elementos naturais dispostos em acetatos. 

4. Descobre-se formas novas pela impressão das formas naturais em folhas 
de acetato. 

5. Projecção das formas encontradas desenhando-as num papel de cenário 
colocado na parede, criando um desenho colectivo onde existem figuras 
que se sobrepõem. 

6. Os participantes já estão longe das formas do primeiro exercício. 
7. A pesquisa foi sempre elaborada a partir dos mesmos objectos naturais 

iniciais. Como resultado obtém-se uma composição colectiva da 
projecção das formas naturais impressas. 
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3. Segunda oficina: “Quanto mais longe, maior” 
 

A segunda oficina teve como ponto de partida a apresentação da vida e obra de 

Bruno Munari a fim de enquadrar os participantes acerca da actividade do artista, cujos 

métodos foram explorados. Para tal preparou-se uma apresentação em Power Point onde se 

mostravam algumas obras de referência de Bruno Munari por ordem cronológica, 

destacando-se: 

1927 – Bruno Munari aderiu à segunda geração futurista, mostrando o seu 

trabalho na área das artes plásticas em várias exposições. Existem poucos trabalhos desta 

época visto que muitos eram construídos com materiais pobres e efémeros. 

1929 – Munari inicia as suas experimentações que confluem para inovações 

radicais no design gráfico. 

1933 – Produziu as primeiras Máquinas Inúteis, os seus elementos formavam um 

sistema onde a eliminação de um deles poderia causar a queda brutal do seu delicado 

equilíbrio. Um equilíbrio criado pelas relações harmoniosas de uns elementos com os 

outros. Poderia existir intervenção do espectador introduzindo movimento na escultura. As 

Máquinas Inúteis não representavam nada a não ser elas próprias e o espaço que criavam 

pelo seu movimento tranquilo. Não produziam nada a não ser prazer estético. 

1937 – No seu trabalho como artista gráfico, Munari tinha de lidar com a 

paginação, tipos de letras e capas. Um dos melhores exemplos é o design para Il Poema del 

Vestito di Late de Marinetti (1937); Munari permite que as ilustrações invadam as páginas 

e os textos, mas acima de tudo, e pela primeira vez, inserindo uma página transparente, 

duplicando as formas e o conteúdo. Um dispositivo que rompe a opacidade da página e a 

torna leve e solta.  

1950 – Nas séries Negativo Positivo, Munari regressa às suas reflexões de fundo 

das pinturas abstractas, cada elemento de Negativo Positivo pode ser interpretado como 

primeiro plano e segundo plano simultaneamente, tanto quanto o efeito visual o permitir. 

Ou seja, nenhuma das partes pictóricas é um plano estático: cada forma avança e recua, 

criando uma dinâmica cromática num equilíbrio continuamente ameaçado. 

1958 – Munari apresenta uma série de garfos torcidos que remetem para a 

linguagem gestual. As Scultura da Viaggio (Esculturas de viagem) de 1958, são pequenas 

esculturas, construídas em cartão, madeira ou fibra de vidro, podem acompanhar-nos nas 
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nossas viagens, são facilmente desdobráveis transformando-se rapidamente entre as duas e 

as três dimensões. 

1963 – A partir de 1950 Munari começou a experimentar a projecção de luz 

através de plástico colorido para criar composições coloridas de luz. Alcançando resultados 

complexos e variáveis que levaram à produção do seu primeiro filme colorido a luz, I 

Colori della Luce (1963). 

1964 – O candeeiro Falkland foi produzido com um tubo de malha e alguns aros 

de metal. A sua forma evoca um ramo de bambu, não por imitar a sua aparência mas pela 

coerência de formas e estruturas, aliadas à experimentação intensa dos materiais e da 

tecnologia utilizadas na produção deste objecto. 

1969 – A performance Showing the Air realizou-se durante o evento “Campo 

Urbano” e teve lugar do alto de uma torre na Piazza Duomo. Munari convidou 

participantes a largarem uma quantidade de folhas de papel recortadas de diferentes formas 

que caíam e planavam de diferentes maneiras, descrevendo desenhos virtuais conforme as 

correntes de ar. 

 

Os livros de Bruno Munari 

1939 a 1945 – Durante esses anos começou a desenhar livros para crianças, 

originalmente criados para o seu filho Alberto. Os seus livros infantis eram simples e 

funcionavam como ferramentas de aprendizagem. 

1949 – Criou os Livros Ilegíveis (Munari, 2009), um grupo de livros que não 

contêm texto, são só exclusivamente histórias visuais, contadas com figuras geométricas, 

folhas transparentes ou de papel vegetal, com folhas rasgadas ou perfuradas, folhas rígidas, 

pretas ou coloridas. Deste modo a história era contada pelas possibilidades fornecidas 

tipograficamente, pelo tipo de papel e encadernação, ou seja pelas componentes estruturais 

do livro autonomamente, um objecto concreto deixando de ser apenas um contentor de 

ideias literárias. 

1956 – O livro Nella Notte Buia (Munari, 2005) está dividido em três partes, a 

primeira em cartolina preta conta uma história nocturna, a segunda em papel vegetal 

lembra a neblina matinal num prado e a terceira com folha de cartolina recortada transporta 

o leitor para dentro de uma gruta. 
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1968 – Munari desenhou e publicou livros onde a parte literária estava lado a lado 

com a visual. Como por exemplo no Nella Nebbia di Milano onde a sobreposição das 

folhas de papel criam o efeito do nevoeiro. Ao abrir o livro e folheando as suas páginas 

pode-se ver, primeiro nebulosamente e depois mais distintamente, a forma de árvores e 

luzes da cidade. 

1970 – Guardiamoci Negli Occhi (Munari, 2003), é composto por cartões soltos 

com estudos de caras, que é possível usar como máscara ou para transformar os desenhos 

sobrepondo os cartões. Più e Meno, jogo produzido com Giovanni Belgrano. Com este é 

possível compor inúmeras composições com 72 cartões individuais. 

1979 – Os Pré - Livros (1981), são doze pequenos livros feitos de diferentes 

materiais: acetato, tecido, papel, madeira, entre outros. Ao brincar com estes livros a 

criança recebe uma vasta gama de informação através de todos os sentidos.  

Para além das obras de Bruno Munari o Power Point incluía também obras de 

outros artistas, este momento mostrou-se oportuno para abordar novamente o tema da luz, 

das opacidades e transparências utilizadas por outros artistas como meio para criarem 

linguagens visuais, tanto a duas dimensões como a três dimensões. As obras visualizadas 

foram: Place des Peaux (1998) de Michael Snow (n. 1929)7; Uma obra de Ana Vieira (n. 

1940), Ambiente (1971)8

Não sendo possível estar perante os originais, era importante que os participantes 

observassem de todas as obras anteriormente descritas através do Power Point criado: “O 

contacto com a Arte promove a sensibilidade estética e desbloqueia a capacidade criativa 

da criança.” (Gonçalves e Rodrigues, 1992, p. 4). 

; E ainda uma obra de Tim Noble (n. 1966) e Sue Webster (n. 

1967), dupla de artistas ingleses, Dirty White Trash (with Gulls) de 1998. 

Para iniciar a apresentação do projector de diapositivos, colocou-se a seguinte 

questão: “que fazer hoje com um projector de diapositivos e os caixilhos onde se colocam 

os slides?” (Munari, 1993, p. 125). 

A apresentação do projector de diapositivos (ou de slides, como se preferir 

chamar), deve ser exaustiva para que todos os participantes tenham oportunidade de ver a 

máquina na sua totalidade. Demonstrar como funciona o feixe de luz, utilizando 

                                                      
7 O artista Michael Snow participou na exposição “1+1+1=3” que decorreu entre de 19 de Fevereiro a 22 de 
Maio na Culturgest. 
8 Obra presente na retrospectiva da artista “Muros de Abrigo” patente no Centro de Arte Moderna da 
Fundação Calouste Gulbenkian, de 14 de Janeiro a 27 de Março de 2011. 
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primeiramente sombras feitas com as mãos e com outros objectos, pegar no projector e 

deslocar o feixe de luz para o tecto e para outras paredes. Mostrar os diapositivos, como se 

abrem e fecham e colocá-los no carreto explicando qual o modo correcto para os arrumar. 

Projectar imagens fotografadas, depois algumas fotocópias em acetato. Explicar como se 

foca a imagem, mostrar como é invertida pelo feixe de luz. 

Todas as operações foram explicadas com os termos técnicos, dando espaço para 

perguntas que ocorressem durante a apresentação, pois não se deve falar para os 

participantes, mas com os participantes (Munari, 2007). 

A segunda oficina, em esquema no quadro 2, estabelece o diálogo e cria rotinas 

para questionar e debater conceitos e obras de arte. 
Quadro 2  − Segunda oficina: “Quanto mais longe, maior” 

 

4. Terceira oficina: “ Quanto mais longe, maior II” 
 

Neste momento foi possível falar dos materiais a utilizar para a construção 

individual de composições. Em cada projecção, os participantes apresentaram os materiais 

que empregaram e questionaram os resultados pretendidos com cada um. 

OBJECTIVOS 
1. Dar a conhecer o trabalho do artista Bruno Munari, a partir do qual se está 

a trabalhar. 
2. Incentivar o diálogo. 

MATERIAIS 
Recursos: Projector de diapositivos, computador para apresentação de Power 
Point. 
 
Caixilhos de diapositivos vazios e com imagens. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido 
em formato Power Point. 

2. Abrir discussão sobre a criatividade e a imaginação. 
3. Apresentação detalhada do projector de diapositivos sua funcionalidade, 

mostrar o funcionamento do feixe de luz. (colocar um diapositivo com 
imagem, outro sem imagem e um completamente tapado, colocar objectos 
em frente à luz projectada, por exemplo as mãos). Objectos transparentes e 
opacos. Mostrar fotografias. Fazer compreender a técnica mais adequada 
para este instrumento. 

4. Apresentação e demonstração da manipulação dos caixilhos de 
diapositivos. 
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Nos estudos elaborados, Csikszentmihaly verificou que a mimese 9

 

 transporta os 

indivíduos para estádios mais elevados de desempenho que se procurou introduzir neste 

programa: 

“Nos nossos estudos verificámos que todas as actividades de fluxo, 

independentemente de envolverem competição, acaso ou qualquer outra dimensão 

da experiência, tinham em comum o facto de proporcionarem uma sensação de 

descoberta, um sentimento criativo de transporte para uma nova realidade.” 

(Csikszentmihaly, 1990, p. 110). 

 

Nesta sessão os participantes começaram a produzir composições em caixilhos de 

diapositivos, pensando na luz e na sua influência sobre as imagens projectadas. 

As primeiras experiências foram completamente acidentais, os participantes 

empregaram os materiais de forma casual sem existir preocupação na linguagem visual 

(Munari, 2007). Depois de todos completarem o exercício projectaram-se os diapositivos e 

cada participante descreve o que utilizou e o que vê na imagem, e o resto do grupo foi 

sempre convidado a participar. Repete-se o exercício: O que se vê de novo ou de estranho 

em cada projecção? Aprofundam-se os conhecimentos sobre transparências e opacidades, 

aprende-se a falar livremente das imagens. 

Na segunda experiência, foi introduzido um diapositivo com cola transparente (de 

bisnaga). Foi necessário explicar que a luz também projecta calor e por esse motivo a cola 

começa a derreter. Os participantes verificaram que a imagem começou a ter movimento e 

puderam fazer também as suas experiências combinatórias entre a cola e outros materiais. 

Durante o processo educativo, mostra-se necessário que algumas intencionalidades sejam 

fomentadas, pois nem sempre é possível aguardar que o instinto dos participantes se revele 

(Coll; Palacios e Marchesi, 1995). Ainda assim, é fundamental que este género de 

experiência lhes surja como outra hipótese de análise e não como uma questão resolvida. 

Na prossecução dos objectivos é importante que as imagens sejam descodificadas 

e interpretadas. É possível que o mesmo grupo seja ao mesmo tempo criador e leitor. 

Conhecendo de forma profunda os materiais, o meio, a máquina e o processo, tornam-se 

leitores aptos das suas obras. 

                                                      
9 Como definido por Csikszentmihaly no livro Fluir. A “Mimese é o grupo de actividades em que se criam 
realidades alternativas, tais como a dança, o teatro e as artes em geral.” (Csikszentmihaly, 1990, p. 109). 
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Sentir prazer no manuseamento dos objectos enquanto ferramentas de criação 

imagética é um momento de fruição que proporciona apetências para a compreensão das 

próprias obras e das de outros. Sabendo como criar e analisar imagens através deste 

processo é possível que no futuro sejam espectadores atentos (ou críticos) de variadas 

formas de arte. A sessão em apresentação pretendeu que os participantes vivessem estas 

experiências e desenvolvessem a sua capacidade de observação sobre as suas criações e as 

dos outros. 

O quadro 3 apresenta esquematicamente a terceira oficina. 
Quadro 3 − Terceira oficina: “Quanto mais longe, maior II” 

 

5. Quarta oficina: “Ilustrar à luz da música” 
 

Esta oficina introduz o tema da música, estímulo adequado aos objectivos 

pretendidos, tal como se demonstra através de Vygotsky: 

 
“Com frequência, uma simples combinação de impressões exteriores 

como, por exemplo uma obra musical, desperta em quem a escuta todo um 

universo complexo de sentimentos e emoções. A base psicológica da arte musical 

OBJECTIVOS 

1. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante 
reduzido - caixilho de diapositivo.  

2. Aprender a observar o comportamento de cada material relativamente à 
técnica utilizada. 

3. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. 
Aprender a falar livremente das imagens criadas individualmente. 

4.  O que se vê de novo ou de estranho em cada projecção 

 
 

MATERIAIS 

Recursos: Projector de diapositivos. 
 
Caixilhos de diapositivos, cola, tesouras, pincéis, tinta - ecoline, papel 
celofane de várias cores, vários papéis de opacidades diferentes, lãs, tecidos 
variados, penas, arroz, cuscuz, sal, cascas de cebola e alho. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Mostrar e apresentar todos os materiais com os quais vão elaborar as 
composições. 

2. Mostrar como funciona a luz: as transparências e as opacidades dos 
objectos. Como? Cada participante constrói o seu diapositivo com os 
materiais disponíveis. 

3. Projectam-se todos os diapositivos construídos. Os primeiros resultados 
são acidentais e cada um é convidado a falar livremente da sua (ou de 
outra) imagem, o que colocou no caixilho, os graus de opacidade dos 
materiais e o que lhe faz lembrar (o que vê de novo ou de estranho) a 
projecção. Repetir o ponto anterior, para ganhar algum domínio sobre o 
processo. Projectar novamente todos os diapositivos. 
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reside precisamente em alargar e aprofundar os sentimentos, em reelaborá-los de 

modo criador.” (Vygotsky, 2009, p.23). 

 

Apresentação do músico / compositor francês Camille Saint-Säens (1835 − 1921) 

e a sua obra “Carnaval dos Animais”, uma paródia Zoológica. Apesar da aparente 

inocência e infantilidade, a obra mais célebre de Saint-Säens está repleta de referências a 

outros compositores e representa uma crítica ao cenário musical de Paris do final do séc. 

XIX.10

Durante a audição dos temas do “Carnaval dos Animais”apenas se indicou os 

títulos de cada composição. Deixando cada participante usufruir plenamente da música 

sem interferência de outras actividades. Ouvir música é uma actividade que por si só já 

desperta mecanismos que estimulam a capacidade criadora. (Haselbach, 1992). 

 (Ver anexo J). 

No final da audição de toda a obra propôs-se a formação de grupos de trabalho, 

cada um é livre de escolher o seu grupo e posteriormente a música que desejam ilustrar. A 

música que se transforma em história, não é apenas uma forma de fuga criativa, mas sim 

uma nova forma de descoberta e representação do real. (Rodari, 2006) 

Um dos mecanismos para trabalhar a capacidade divergente da criatividade é o 

brainstorming11

Tendo em conta que os grupos são de escolha livre pretendeu-se estimular a auto-

confiança dos seus elementos. Por outro lado, quando se convida os participantes a 

produzir livremente retira-se a necessidade de estes fornecerem as respostas certas ou 

erradas. O conhecimento pleno de cada um e do seu lugar no plano de trabalho preparam 

para a aprendizagem e para a expressão e criam aptidões para a resolução de problemas 

(Griebling, 2011). 

, este foi aproveitado para encontrar conceitos sobre os títulos escolhidos 

pelos grupos e que auxiliaram o ponto de partida para as ilustrações a realizar. É um jogo 

onde todos partilham as suas ideias, colocam as suas questões em voz alta para todo o 

grupo. A introdução deste processo criativo de resolução de problemas contribui para que 

os participantes identifiquem uma questão, recolham a informação relevante, ensaiem 

soluções e validem as que são efectivas. (Milbrandt e Milbrandt, 2011) 

                                                      
10 Durante a sua vida o compositor proibiu a execução do “Carnaval dos Animais” porque a entendia como 
uma “brincadeira”, a sua estreia póstuma teve lugar a 9 de Março de 1886. 
11 Brainstorming, a sua autoria deve-se a Alex Osborn, (1938) que era publicitário da agência BBDO. É um 
instrumento de produção de ideias em grupo que segue quatro princípios: Suspensão de juízo crítico, a 
quantidade aumenta a qualidade, associação de ideias e soltar a imaginação. (Aznar, 2005) 
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A partir daqui os participantes já conseguem escolher os materiais para a criação 

de composições nos diapositivos, tal como Munari descreveu: “Depois do exercício dá-se 

início à utilização intencional dos efeitos obtidos com esta técnica” (Munari, 2007, p. 132). 

Os trabalhos realizados foram objecto de avaliação e debate na sessão seguinte.  

O quadro 4 apresenta o esquema resumo da quarta oficina. 
Quadro 4 − Quarta oficina: “Ilustrar à luz da música” 

 

6. Quinta oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 
 

Oficina direccionada à apresentação e construção de histórias, dando continuidade 

ao trabalho iniciado na sessão anterior. Manteve-se a premissa de relacionar as imagens 

com a música, relacioná-las com a criação de histórias, criar sequências e trabalhar a 

expressão oral. Acerca da associação de palavras a imagens Gianni Rodari escreveu: 

 

“Igualmente uma palavra, lançada na mente por acaso, produz ondas de 

superfície e de profundidade, provoca uma série infinita de reacções, significados e 

sonhos, num movimento que interessa a experiência e a memória, a fantasia e o 

inconsciente, e que é complicado pelo facto de a própria mente não assistir passiva 

OBJECTIVOS 

1. Proporcionar aos participantes a exploração dos materiais e o seu 
comportamento em relação à luz como elementos ilustrativos de histórias 
construídas a partir de músicas. A música é um transmissor de emoções e 
imagéticas individuais. 

2. Desenvolver no trabalho de grupo competências para a tolerância e a 
compreensão de várias personalidades individuais. 

3. Analisar se as imagens visuais são ou não recebidas. 

    MATERIAIS 

Recursos: Projector de diapositivos, leitor áudio. 
 
Cd áudio, caixilhos de diapositivos, cola, tesouras, pincéis, tinta - ecoline, 
papel celofane de várias cores, vários papéis de opacidades diferentes, lãs, 
tecidos variados, penas, arroz, cuscuz, sal, cascas de cebola e alho. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Como utilizar os diapositivos? Podemos construir histórias com eles. 
2. Organizar grupos, construir histórias. Ilustrar as histórias com a construção 

de novos diapositivos. 
3. Apresentar Carnaval dos Animais, Grande Fantasia zoológica do 

compositor Camile Saint-Saëns. 
4. Cada grupo escolhe uma música para ilustrar a história que está ser 

contada. 
5. Utilizar a técnica de Brain Storming para definir os conceitos para a 

ilustração de cada história. Nesta fase do trabalho todos participam 
activamente com ideias para todas as histórias.  

6. Os grupos já estão criados. Começam a trabalhar nas suas histórias.  
7. A música acompanha a projecção.  
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à representação, mas intervém nela continuamente, para aceitar e recusar, associar 

e censurar, construir e destruir.” (Rodari, 2006, p. 19) 

 

Uma mancha, um traço, várias texturas, tudo serve para experimentar e criar 

novas formas visuais, que são interpretadas livremente por cada indivíduo em diálogo 

directo com a assistência que participa voluntária e organizadamente para encontrar sentido 

para a imagem que observam. Para tal, nesta oficina, foi anunciado um novo material, o 

sabão. A espuma e os outros materiais anteriormente experimentados partilham o mesmo 

espaço no caixilho do diapositivo e é possível que as mentes se libertem para imaginar 

relações nas novas imagens projectadas. É uma estratégia circular de avaliação e 

introspecção em grupo que se renova a cada intervenção individual. 

 

“Leonardo da Vinci via árvores, países, batalhas e muitas outras coisas nas 

manchas que encontrava nas paredes” (Munari, 1993, p. 51). 

Depois da apresentação das ilustrações criadas para o “Carnaval dos Animais”. 

Retiraram-se os diapositivos construídos ao longo das sessões e colocaram-se na mesa para 

que todos os observassem, agora com todos eles foi possível fazer associações de cores e 

texturas, de manchas e traços. (Ver esquema de oficina no quadro 5). Como fazer? Talvez 

contando uma história colectiva, e cada um oferecer o seu contributo para o grupo. O 

entendimento da generosidade associada à expressão visual tornou-se visível quando os 

participantes se aperceberam que a sua contribuição individual é um elo importante no 

trabalho colectivo. (Griebling, 2011; Haselbach) 

Deste modo o grupo foi convidado a contar uma história a partir de estímulos 

visuais. Tornou-se importante que as regras ficassem claras para todos desde o princípio do 

jogo, os participantes deviam perceber e respeitar as regras estabelecidas por todos desde o 

início, deviam entender que só assim se consegue atingir resultados, todos colaboraram na 

elaboração das regras. Quem começa, o que fazer primeiro, colocar a imagem ou dizer a 

frase, ou tanto faz? Organizar por elementos das composições ou interessa a analogia entre 

imagem e palavra? A colaboração de todos em estabelecer as regras é importante, este 

processo dá oportunidade a cada participante de desenvolver as suas capacidades e 

tendências criativas contribuindo para o todo. “O mais importante no jogo não é a 

satisfação que a criança experimenta ao jogar, mas o proveito objectivo, o sentido 
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objectivo do jogo que, ainda que inconscientemente, o jogo traz à criança.” (Vygotsky, 

2009, p.80) 
Quadro 5 - Quinta oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 

 

7. Sexta oficina: “O nosso papel na luz” 
 

Pretendeu-se nesta oficina que os participantes explorassem novos materiais com 

as técnicas utilizadas ao longo das oficinas. Tratou-se de uma sessão agregadora dos 

conceitos, técnicas e práticas adquiridas durante o programa. Iniciou-se pela apresentação 

de vários livros, de Bruno Munari, Enzo e Iela Mari e Gianni Rodari. A escolha dos títulos 

que se listam abaixo teve em atenção a possibilidade de todos os participantes os 

manusearem, pelo que o número de livros tinha de ser suficiente para que tivessem tempo 

de leitura com qualidade, isto é claro tendo em conta o ponto de vista exploratório e de 

prazer de cada um. Descobrir o que o livro oferece e o que se vê de novo se se voltar a 

folhear novamente. 

Os livros tinham a particularidade de contar muitas histórias, mostrando que é 

possível ilustrá-las utilizando transparências, recortes e sobreposições de imagens. 

Histórias de associação de ideias; livro – jogo; livros que não têm as folhas presas, livros 

sem palavra. 

OBJECTIVOS 
1. Criar narrativas colectivas a partir de estímulos visuais. 
2. Desenvolver no trabalho de grupo competências para a tolerância e a 

compreensão de várias personalidades individuais. 

MATERIAIS 

Recursos: Projector de diapositivos. 
 
Caixilhos de diapositivos, cola, tesouras, pincéis, tinta - ecoline, sabão, papel 
celofane de várias cores, vários papéis de opacidades diferentes, lãs, tecidos 
variados, penas, arroz, cuscuz, sal, cascas de cebola e alho. Lençol ou outro 
pano para painel de projecção. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Os grupos já estão criados. Rapidamente organizam as histórias. No final a 
projecção é feita através de um painel de tecido. Mostrando outro meio de 
projecção através de um ecrã translúcido. 

2. Mostrar como arrumar os diapositivos no carreto do projector. A projecção 
das imagens não vai ser invertida, pois vai passar através do ecrã. 

3. Experiências com utilização de espuma de sabão directamente nos acetatos 
colocados nos caixilhos dos diapositivos. 

4. Colocar todos os diapositivos que compuseram ao longo de todas as 
oficinas, podemos construir uma história com eles. Por associação uns com 
os outros (cores, texturas, formas). Alterando as sequências é possível 
“contar” várias histórias. 
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• A Maçã e a Lagarta (Mari, 1982); O Ovo e a Galinha (Mari, 1982); O 

Balãozinho Vermelho (Mari, 2006), são livros sem texto. A história é contada através 

de desenhos, virando as páginas verifica-se que as imagens se vão transformando 

noutras. 

• Gigi a Perdu sa Casquette – Oú peut-elle bien être (Munari, 2001), 

Desenhos recortados que escondem outros. Abre-se a porta do armário, estará lá o 

boné? 

• Guardiamoci negli occhi (Munari, 2003); Nella notte buia (Munari, 2005), 

os participantes já tiveram uma introdução a estes livros na segunda oficina durante a 

apresentação do Power Point. 

• Disegnare un albero (Munari, 2010); Rose nell’insalata (Munari, 2010), são 

livros escritos a partir de laboratórios criados por Bruno Munari. 

• Le Machine di Munari (Munari, 2001), apresenta várias máquinas 

fantásticas com movimentos imaginados pelo leitor enquanto segue os diagramas 

fornecidos por Munari. 

• O que é preciso? (Rodari, 2010). É a questão analisada ao longo do livro, no 

final é dada a resposta do elemento essencial que é preciso para fazer uma mesa. 

No seguimento da oficina, apresentou-se a próxima actividade. Foi pedida a 

atenção dos participantes para a apresentação e observação das características de cada 

género de papel (ver quadro 6) que se colocou em cima da mesa, seguindo-se a abertura de 

debate sobre as transparências, as texturas, as gramagens, espessuras e durezas de cada um. 

Solicitou-se que cada participante executasse composições individuais. As composições 

executadas com os papéis adoptam as técnicas que desenvolveram nos caixilhos nas 

oficinas anteriores, mas num novo formato quadrado de 14,8 x 14,8 cm. Permaneceram 

disponíveis os materiais que utilizaram durante todas as oficinas. 

Cada participante construiu um “livro” explorando as características dos variados 

papéis em conformidade com as questões exploradas nos exercícios anteriores: graus de 

transparência, graus de opacidade, recortes, colagem, utilização dos materiais empregues 

na construção dos diapositivos. Também nesta actividade foi necessário “desenhar” com a 

tesoura, sem utilização de caneta ou lápis para um desenho preparatório. Este método de 

trabalho implicou uma experimentação efectiva das características dos vários papéis. 
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Posteriormente, à semelhança das oficinas anteriores, procedeu-se à partilha dos 

trabalhos individuais com o grupo e ao debate a partir das seguintes questões: 

• Como podem trabalhá-las em papel? 

• Que semelhanças e diferenças encontram nestas folhas de papel? 

• Que transformações podem exercer sobre eles? 

• Que histórias contam? 
Quadro 6 - Sexta oficina: “O nosso papel na luz” 

 

8. O caminho percorrido para a aplicação das oficinas 
 

A aplicação das oficinas obriga a um movimento circular entre: a planificação; a 

acção a intervenção e a reflexão. Por esse motivo o plano das oficinas esteve em constante 

revisão existindo no final de cada intervenção uma reflexão e avaliação da acção efectuada 

o que justifica sucessivas revisões às planificações. Assim existiu sempre uma oficina 

revista e mais adequada ao desenvolvimento de cada grupo e do próprio estudo. 

OBJECTIVOS 

1. Ter acesso a exemplo de obras editadas que exploram os temas tratados nas 
oficinas, ou analisar novas abordagens aos mesmos. 

2. Conhecer as características dos vários tipos de papel. Perceber onde passa a 
luz, recortar e sobrepor vários papéis. Construindo, ou não uma ou várias 
narrativas. 

3. Desenvolver no trabalho de grupo competências para a tolerância e a 
compreensão de várias personalidades individuais. 

 
 

MATERIAIS 

Vários livros: Les Jeu des Fables (Mari, 2005); A Maçã e a Lagarta (Mari, 
1982); O Ovo e a Galinha (Mari, 1982); O Balãozinho Vermelho (Mari, 2006); 
Guardiamoci negli occhi (Munari, 2003); Gigi a perdu sa casquette – Oú peut-
elle bien être (Munari, 2005); Disegnare un albero (Munari, 2010); Rose 
nell’insalata (Munari, 2010); Nella notte buia (Munari, 2005); Le Machine di 
Munari (Munari, 2001); O que é preciso? (Rodari, 2010). 
 
Cola, tesouras, papel celofane de várias cores, folhas quadradas (14,8 x 14,8 cm) 
de variados géneros de papel (vegetal, seda, cartolina, acetato, papel de máquina, 
papel de lustro), arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de aveia, cascas de cebola e 
alho. 

ACTIVIDADES 
PROJECTADAS 

1. Manuseamento de livros de vários autores. 
2. Construção de “livros” explorando as características de variados papéis em 

conformidade com as questões exploradas nos exercícios anteriores: graus de 
transparência, graus de opacidade, recortes, colagem, utilização dos materiais 
empregues na construção dos diapositivos. 

3. Agora que sabem tanta coisa sobre a luz e a sombra, podem debater dos 
resultados obtidos 
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CAPÍTULO III 

APLICAÇÃO PRÁTICA DAS OFICINAS 
 

Este capítulo consiste na descrição da metodologia desenvolvida nesta investigação: 

desenho da investigação, caracterização dos grupos, calendarização das oficinas, instrumentos de 

recolha de dados. Um estudo de intervenção assente na investigação qualitativa. 

 

1. Desenho da investigação 
 

Tendo em conta os objectivos da investigação e as questões a que se pretendia 

responder, foi desenhado um estudo qualitativo do tipo investigação-acção. Este método 

de investigação, privilegia “a compreensão das complexas inter-relações entre tudo o que 

existe”ou seja, “a compreensão da experiência humana”, tal como referido por Stake 

(2007). Assim nesta investigação procedeu-se à aplicação de um programa de educação 

artística que envolveu quatro grupos de trabalho. Por razões de acessibilidade e 

conveniência convidaram-se a participar no estudo duas instituições, as Aldeias de 

Crianças SOS, e também o Jardim-Infantil Pestalozzi. 

As Aldeias de Crianças SOS, são lares de Infância e Juventude que acolhem 

crianças e jovens que, por motivos diversos, não podem estar com as suas famílias de 

origem. Foram fundadas em 1949 em Imst na Áustria por Hermann Gmeiner com o intuito 

de dar um lar familiar a crianças sem família após a II Guerra Mundial. Em Portugal a 

Associação das Aldeias de Crianças SOS nasceu em 1964 como Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), reconhecida como utilidade pública. Esta instituição dispõe de 

três pólos Guarda, Gulpilhares e Bicesse. 

O Jardim-Infantil Pestalozzi tem localização em Lisboa e foi criado em 1955 por 

Lucinda Atalaia. Em 1958 alargou a sua actividade à escolaridade básica. Desde sempre 

defendeu uma pedagogia activa, é uma escola que firma a sua educação na “vivência das 

crianças, em contacto directo com o meio ambiente, e ainda na relação com os pais 

baseada no diálogo e reflexão conjunta sobre as questões do desenvolvimento das crianças, 

bem como na participação em acções educativas”. (Jardim-Infantil Pestalozzi, 2004, p. 13)  

O convite às instituições participantes foi feito por carta, onde se apresentava o 

método a implementar durante as oficinas de trabalho com as crianças e jovens, assim 
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como a finalidade e os objectivos da investigação. Por questões éticas referiu-se que não 

existiria menção aos nomes dos menores intervenientes ou captação de imagem dos 

mesmos para protecção do seu anonimato. Por este motivo não são utilizados nomes dos 

intervenientes nem dos educadores em toda a investigação. 

Para além do programa de educação artística o estudo envolveu dois momentos de 

recolha de dados. Um inicial com o objectivo de facilitar o conhecimento e caracterização 

dos grupos e outro final, onde os participantes avaliaram as oficinas e o processo 

experimentado para leitura do desenvolvimento e aquisição de conhecimentos no decorrer 

das oficinas. 

 

2. Caracterização dos grupos 
 

No total participaram neste estudo de investigação-acção 53 crianças e jovens 

com idades compreendidas entre os 5 e os 18 anos. Foram criados quatro grupos de 

trabalho, de acordo com a sua proveniência institucional conforme atesta o quadro 7. Cada 

grupo era composto por um número de participantes que variava entre 10 e 18 elementos. 

A constituição dos grupos foi feita por cada instituição, as quais seleccionaram as 

crianças/jovens que beneficiariam com a aplicação do programa. 

 
Quadro 7 − Distribuição dos participantes por proveniência e caracterização genérica dos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Grupos de investigação 

Designação A B C D 

Proveniência Aldeia SOS de 
Crianças da 

Guarda 

Aldeia SOS de 
Crianças de 
Gulpilhares 

Aldeia SOS de 
Crianças de 

Bicesse 

Jardim-Infantil 
Pestalozzi 

Residência Guarda Gulpilhares 
(Porto) 

Bicesse 
(Cascais) Lisboa 

Número de 
participantes 18 15 10 10 

Intervalo 
etário 5 aos 10 anos 10 aos 16 

anos 7 aos 12 anos 9 aos 10 anos 
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Gráfico 1 – Distribuição dos participantes por faixa etária. 

 
 

No que diz respeito à distribuição etária dos participantes verifica-se que 

predominam as idades entre os 9 e os 11 anos. No que respeita aos diferentes grupos esta 

distribuição era bastante diversa. O grupo D era o mais homogéneo contando apenas com 

crianças de 9 e 10 anos, já que provinham de uma turma do quarto ano do ensino básico. 

Tendo em conta que na instituição de origem dos grupos A, B e C são acolhidas crianças e 

jovens de várias faixas etárias, o que provoca uma distribuição nos grupos bastante 

heterogénea. O grupo A destacou-se pela maior dispersão etária (entre os 5 e os 18 anos). 

A composição de cada grupo foi pensada em conjunto com um responsável de 

cada instituição. Levou-se em consideração que a dimensão do grupo não devia prejudicar 

o desenvolvimento de cada participante. Tal promoveu o envolvimento dos responsáveis 

da instituição no processo, procurando que cada participante saísse efectivamente 

beneficiado do projecto. 

 

3. Calendarização das actividades 
 

Existindo os quatro grupos intervenientes calendarizaram-se as oficinas de acordo 

com as agendas de cada grupo. Assim decidiu-se que o melhor método seria passar por 

todos os grupos de forma rotativa e intercalada. 

A aplicação das oficinas decorreu entre os meses de Fevereiro e Maio de 2011. 

Nas Aldeias de Crianças SOS todas as oficinas se realizaram durante o fim-de-

semana com duas semanas de intervalo, com horários estabelecidos entre a facilitadora e a 
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instituição. As oficinas tiveram a duração de 1 hora e 30 minutos e poderiam decorrer no 

período da manhã ou da tarde. 

No Jardim-Infantil Pestalozzi as oficinas efectuaram-se todas as terças-feiras das 

15h às 16h durante o laboratório de pintura com a duração de 1 hora. 

 
Quadro 8 – Calendarização das oficinas 

DATAS Grupos de investigação Oficinas Nº Part. Idades Duração 

19.02.11 
GRUPO A 

1ª Oficina: “Da luz à sombra” 17 5 / 18 2h 30m 
20.02.11 2ª Oficina: “Quanto mais longe, 

maior” 17 5 / 18 1h 30m 
26.02.11 

GRUPO B 
1ª Oficina: “Da luz à sombra” 08 10 / 15 1h 30m 

27.02.11 2ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior” 15 10 / 16 1h 30m 

05.03.11 
GRUPO C 

1ª Oficina: “Da luz à sombra” 09 7 / 11 1h 30m 
06.03.11 2ª Oficina: “Quanto mais longe, 

maior” 09 7 / 12 1h 30m 

12.03.11 
GRUPO A 

3ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior II” 10 10 / 18 1h 30m 

13.03.11 4ª Oficina: “Ilustrar à luz da 
música 16 5 / 17 1h 30m 

19.03.11 
GRUPO B 

3ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior II” 15 10 / 16 1h 30m 

20.03.11 4ª Oficina: “Ilustrar à luz da 
música 12 10 / 15 1h 30m 

22.03.11 GRUPO D 1ª Oficina: “Da luz à sombra” 09 9 / 10 1 hora 
26.03.11 

GRUPO C 
3ª Oficina: “Quanto mais longe, 

maior II” 08 7 / 12 1h 30m 

27.03.11 4ª Oficina: “Ilustrar à luz da 
música 10 7 / 12 1h 30m 

29.03.11 GRUPO D 2ª Oficina: “Da luz à sombra II” 10 9 / 10 1 hora 
02.04.11 

GRUPO A 
5ª Oficina: “A brincar com a 

luz, criei uma história” 18 5 / 18 1h 30m 

03.04.11 6ª Oficina: “O nosso papel na 
luz” 18 5 / 18 2 horas 

05.04.11 GRUPO D 3ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior” 10 9 / 10 1 hora 

9.04.11 
GRUPO B 

5ª Oficina: “A brincar com a 
luz, criei uma história” 15 10 / 16 1h 30m 

10.04.11 6ª Oficina: “O nosso papel na 
luz” 15 10 / 16 1h 30m 

16.04.11 GRUPO C 5ª Oficina: “A brincar com a 
luz, criei uma história” 06 7 / 11 1h 30m 

26.04.11 GRUPO D 4ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior” 10 9 / 10 1 hora 

30.04.11 GRUPO C 6ª Oficina: “O nosso papel na 
luz” 06 7 / 11 1h 30m 

03.05.11 
GRUPO D 

5ª Oficina: “Quanto mais longe, 
maior II” 10 9 / 10 1 hora 10.05.11 6ª Oficina: “A brincar com a 

luz, criei uma história” 17.05.11 
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4. Análise e avaliação da aplicação do programa 
 

O método de investigação qualitativa favorece a interpretação e compreensão dos 

acontecimentos chave, para dar resposta às questões apontadas para o estudo, para tal é 

fundamental que existam os anexos das descrições exaustivas das oficinas (ver anexos F, 

G, H e I) projectadas para defesa prática do tema em narrativas para que os leitores 

obtenham “uma compreensão experiencial do caso”. (Stake, 2007, p.55) 

Para avaliação do trabalho desenvolvido (que se apresentará no capítulo seguinte), 

sistematizaram-se informações relevantes de cada oficina recorrendo-se aos seguintes 

métodos: 

• Observação participante registada em diário de campo para memória e 

análise futura. Este registo foi complementado com recurso a captação de 

imagem e som; 

• Avaliação oral de cada sessão pelos participantes, também registada em 

diário de campo; 

• Análise de produtos visuais e narrativas produzidas pelos participantes; 

Para uma recolha de informação integrada sobre a avaliação dos participantes e dos 

educadores foram construídas fichas de avaliação (ver ponto 5). 

Após recolha da informação procedeu-se à sua análise que, tendo em conta os 

objectivos do estudo, se centrou nos resultados e nos processos da aplicação das oficinas. 

Para o efeito recorreram-se aos seguintes métodos complementares de análise: 

a) Avaliação do processo de acordo com os seguintes critérios: 

• Interesse despertado pelas técnicas introduzidas; 

• Interacção desenvolvida entre os participantes, nomeadamente 

emergência de processos colaborativos para a realização de produtos; 

• Partilha pública do trabalho individual; 

• Satisfação e envolvimento dos participantes nas actividades. 

b) Avaliação de resultados a partir da análise dos produtos visuais criados e das 

narrativas concebidas. Tal avaliação permite aferir a apropriação de técnicas e 

conceitos abordados ao longo do programa e foi feita com os seguintes 

critérios:  

• Existência de produtos visuais dos participantes; 
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• Existência de construção de imagens onde o uso do desenho não é 

obrigatório; 

• Utilização e exploração de diversos materiais; 

• Recorrência à construção e reconstrução de imagens nos seus 

produtos; 

• Compreensão e alteração das imagens pela luz e projecção, quando as 

imagens são concebidas e introduzem-se alterações nas projecções; 

• Utilização de materiais e técnicas exploradas em sessões iniciais nos 

produtos produzidos em sessões posteriores; 

• Obtenção de narrativas com imagens. 

c) Avaliação do impacto percepcionado pelos participantes das oficinas na sua 

vida futura. 

 

5. Modelos de questionários e fichas 
 

5.1 Questionário para a caracterização dos participantes. 
 

Serviu para recolha de dados sócio-demográficos e para avaliar o grau de 

conhecimento sobre os conceitos a trabalhar, assim como o contacto com obras de arte, 

construiu-se um breve questionário de auto-preenchimento constituído por oito questões 

(Anexo B). Este questionário foi aplicado no primeiro contacto com os participantes de 

cada grupo. Apesar de ser um questionário de auto-preenchimento houve necessidade de 

apoiar o preenchimento de alguns elementos, visto alguns participantes não dominarem a 

leitura e a escrita. 

5.2 Reflexão final de avaliação do programa desenvolvido. 
 

Para avaliação final da aplicação das oficinas, desenvolveu-se uma breve ficha de 

auto-preenchimento, constituído por cinco questões (Anexo C). No final da última oficina 

os participantes fizeram por escrito uma reflexão e avaliação qualitativa. Procurou-se 

avaliar também que técnicas e conceitos apreenderam e se demonstravam sentimentos de 

satisfação em relação à utilização deste género de programa.  
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5.3 Ficha de avaliação criada para os educadores.  
 

Para avaliação global das oficinas por parte dos educadores de referência dos 

grupos, foi aplicado um questionário composto por 13 questões de auto-preenchimento que 

recolhia informação sobre o desenvolvimento das actividades e impacto destas nas 

vivências quotidianas dos participantes (Anexo D). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

1. Análise dos processos emergentes na aplicação do programa de educação artística – 
oficinas “A brincar com a luz criei uma história” 

 

Para análise dos dados recolhidos, e como referido no capítulo anterior, recorreu-

se à observação directa registada em diário de campo, tomando este a forma de descrição 

das oficinas desenvolvidas com todos os grupos. Os anexos F, G, H e I contêm todas as 

descrições das oficinas que incluem: quadro com idades dos participantes; a planificação; 

actividades projectadas; objectivos; organização do espaço; condução da oficina; 

transcrição dos diálogos dos participantes e reflexões finais de cada oficina ou pares de 

oficinas; imagens das composições realizadas e algumas reflexões escritas pelos 

participantes.  

1.1 Ponto de partida dos participantes 
 

O questionário de caracterização (ver anexo B) serviu para entender o ponto de 

partida dos participantes de cada grupo e possibilitar a melhor adequação do discurso 

durante a aplicação do programa a desenvolver. Foi possível criar quadros com categorias 

de resposta dos participantes com alguns exemplos de respostas dos mesmos (ver anexo E), 

onde se pode verificar: 

• Sobre os conceitos de imaginação foi possível depreender que as categorias 

das respostas se desenvolveram no plano do pensamento. (Anexo E, quadro 1) 

• Que muitos dos participantes indicavam que a criatividade era um 

mecanismo para trazer a imaginação para a realidade. E que mencionavam materiais como 

canetas e lápis para poderem ser criativos. (Anexo E, quadros 2 e 3) 

• A maioria dos participantes assinalou o museu como um espaço para expor 

algo diferente ou antigo. O grupo D relacionou o museu com a exposição de obras de arte. 

(Anexo E, quadro 4) 

• O conhecimento de artistas assinalou uma grande diferença entre os grupos, 

sendo de assinalar que todos os participantes do grupo D indicaram nomes de artistas e os 
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do grupo C não indicaram nenhum, neste grupo muitos também não conseguiram encontrar 

um significado para a arte. (Anexo E, quadro 6) 

• As ideias para contar histórias sem palavras afluem sobretudo do 

pensamento ou da imaginação, mas também dos livros. Alguns 

participantes referem que é possível contar histórias com imagens, através 

de expressão corporal ou música. (Anexo E, quadro 7) 

Existiu uma tentativa para encontrar um padrão e como tal, todas as respostas 

indiferenciadas não foram contabilizadas, mas foram tomadas em consideração. 

 

Tal como esperado, os participantes desconheciam as características do projector de 

diapositivos e as suas potencialidades para a exploração de imagens. Desconheciam 

também a possibilidade de o projector ser um recurso a utilizar para a construção de 

composições visuais. Neste contexto, o efeito pretendido com a utilização do projector de 

diapositivos mostrou-se vantajosa para despertar a curiosidade e interesse dos participantes 

de uma forma geral. A apresentação intensa das características do projector despoletou 

uma série de questões e comentários que se desenvolveram num processo de aprendizagem 

natural. Este processo foi desencadeado, primeiro pela apresentação das características da 

máquina e dos materiais e posteriormente pela aplicação prática na sua exploração durante 

as composições construídas individualmente. 

O seguinte diálogo ilustra o tipo de questões em relação à percepção das 

transformações efectuadas pelo projector de diapositivos sobre as imagens. 

Facilitadora (F) – E o que acontece dentro da máquina? Esta fotografia está 

colocada de pernas para o ar. É o mesmo jogo que a luz faz dentro das máquinas 

fotográficas. Com os espelhos. 

Participante (P) – Como os nossos olhos. – Vemos ao contrário e depois o cérebro 

faz-nos ver direito. 

 

A exploração da máquina e da sua acção sobre as imagens promoveu várias 

descobertas enquadradas no referido processo de aprendizagem natural: 

a) Os participantes puderam perceber as diferenças entre uma fotografia 

impressa em diapositivo e as composições que faziam com os materiais, conforme 

ilustra o seguinte diálogo. 
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(P) – Que interessante. Quem fez isto? Mas isso é tão pequenino para se fazer 

isto. 

(F) – Isto é uma pintura. Foi fotografada. (F) – Isto é uma fotocópia em acetato. 

Vocês até conseguem ver a textura do papel na fotocópia. E estas letras estão ao 

contrário. Querem ver? Coloquei o caixilho com as letras direitas. Mas tenho de 

o colocar assim para conseguirmos ler.  

(P) – Oh, que queridas. As letras tão pequeninas. – Oh, como é que escreveste 

isso? 

(F) – Não escrevi. Tirei fotocópia em acetato. Vocês podem projectar as imagens 

que fizeram. Ao projectar podem desenhar em t-shirts, ou noutro papel como 

fizemos com o retroprojector. 

 

b) Verificaram que a imagem era projectada em tudo o que estivesse à frente 

do feixe de luz, fazendo experiências com essa verificação, conforme ilustram os 

excertos seguintes: 

(P) – Este desenho fica altamente na camisola. 

(P) – Podemos fazer figuras? (Fazer sombras). 

 

c) Questionaram sobre quais os materiais que podiam colocar no caixilho, 

percebendo as características físicas dos materiais e as possibilidades do seu suporte: 

(P) – No caixilho como é que a minha pulseira fica ali? (F) – A tua pulseira tem 

muito volume, não podes colocar no caixilho porque não passa no projector. 

(P) – Nota-se que ainda consegue passar alguma luz pelo arroz. (F) – Os bagos 

de arroz parecem todos iguais, mas na realidade deixam passar luz de diferente 

maneira. 

 
. 

 

d) Perceberam o funcionamento da luz na projecção. Tal foi visível quando 

deixaram de rodar a cabeça quando a imagem aparecia ao contrário, solicitando que 

Fig.1 – Projecção: Arroz, 
pena e papel de rebuçado. 
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as imagens fossem rodadas dentro do projector. Ao início tentavam espreitar para 

dentro do projector para verem mais de perto o que se passava. Por exemplo, ao ver a 

imagem projectada do caixilho composto por tecido e cola um participante referiu o 

seguinte: 

 (P) – Eu queria ver a água a mexer.12 (F) – Mas não é dentro do projector que 

consegues ver. É na projecção. Ali na parede. 

 
Fig. 1 – Projecção: tecido e cola. 

 
Face ao exposto considera-se que a abordagem escolhida para o desenvolvimento 

das técnicas exploradas adiante foi adequada. Tal como previsto por Munari, a observação 

dos primeiros resultados obtidos acidentalmente pela exploração primária das técnicas e 

suas projecções desperta curiosidade e envolve os participantes no processo investigativo.  

“Depois do exercício dá-se início à utilização intencional dos efeitos obtidos com 

esta técnica” (Munari, 2007, p. 132) 

Da curiosidade à experimentação denotou-se desde o início um esforço para 

aquisição de novos conhecimentos no domínio da expressão técnica e estética com 

mobilização de estratégias para a resolução de problemas.  

 

1.2 Apropriação das técnicas e conceitos abordados ao longo do programa 
 

A aplicação das técnicas foi faseada e sequencial utilizando primeiro um formato a 

que estão familiarizados (folhas de formato A4), para depois começarem a trabalhar num 

formato reduzido (caixilho). Para estes dois formatos foram utilizadas máquinas diferentes. 

O retroprojector (A4) e o projector de diapositivos (caixilhos) produzem as mesmas 

alterações nas projecções das imagens, sendo contudo diferentes nas suas potencialidades e 

facilidades de construção. Com o primeiro é mais fácil construir as composições e 

manuseá-las quando projectadas, como tal foi um bom início para os participantes 

                                                      
12 Pelo aquecimento que a luz infere na cola, colocou-a em estado líquido, criando movimento no tecido. 
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perceberem as técnicas e as transformações que existem nas imagens que iriam explorar 

com o projector numa fase posterior do programa. 

 

   
Fig. 2 e Fig. 3 – Exemplo de produção para acetato. Original e projectada respectivamente. 

 
Durante o desenvolvimento das actividades executadas nos caixilhos, a 

experiência com espuma de sabão demonstrou ser muito eficaz para a descoberta de novas 

imagens. Foi muito importante para despoletar a partilha pública das experiências 

individuais. Todos sentiram a liberdade de poderem participar e contribuir para encontrar 

novas relações entre os materiais utilizados. A utilização desta técnica demonstrou que os 

participantes, em geral, apropriam-se das técnicas introduzidas no programa de educação 

artística acrescentando-as ao relacionarem-nas nas suas produções. 

   
Fig. 4 e Fig. 5 – Exemplos de projecções com utilização de espuma de sabão. 

 
Por exemplo, para a construção das imagens das figuras 5 e 6 foi adicionado à 

espuma de sabão outros materiais anteriormente utilizados, tais como casca de cebola, 

flocos de aveia e cuscus (ver anexo G, p. 135 e anexo H, p. 161). 

A apresentação do Power Point em todos os grupos mostrou ser efectiva na 

aprendizagem de novos conceitos (criatividade, investigação e pesquisa) e sobre a obra do 

artista que inspirou a construção das oficinas. Neste contexto, destaca-se que os 

participantes compreenderam que a criatividade pode despoletar muitos caminhos a serem 

percorridos. A investigação intensa de materiais e objectos naturais, mesmo que 

conhecidos, transmite uma utilização com outros objectivos e desse modo criar novidade. 

Tal foi visível nas suas reacções de descoberta e surpresa quando observavam a aplicação 

de objectos conhecidos em produções artísticas que os afastava da sua utilização inicial. 
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Entenderam por isso, o caminho investigativo percorrido pelo artista para chegar ao 

trabalho final. Estas descobertas permitiram um maior à vontade para experimentar os 

materiais, o que é consistente com o referido por Gonçalves e Rodrigues (1992) da 

importância do contacto com obras de arte mesmo sendo reproduções. 

Depois de desenvolverem vários trabalhos com caixilhos, os participantes 

trabalharam com folhas de papel de características diferentes em conformidade com as 

questões das transparências e opacidades exploradas nos exercícios anteriores (esta 

actividade decorreu como prevista no quadro 6 do capítulo II). Assim produziram 

ilustrações individuais que partilharam oralmente com o grupo. Esta partilha referiu-se ao 

processo produzido, ou então, à narrativa ilustrada de acordo com a escolha individual.  

     
Fig. 6 – Exemplo de um trabalho da oficina “O nosso papel na luz”. 

 
A avaliação e apreciação dos produtos visuais realizados em todo o programa 

indica uma aquisição das técnicas, também ela gradual. Esta evolução verificou-se 

identicamente na forma como os participantes se exprimiam sobre o seu trabalho 

individual perante o grupo. 

Tornou-se notório que foi promovido o desenvolvimento da expressão criativa dos 

participantes e de uma sensibilidade estética que integra materiais banais a partir do 

exercício das técnicas experimentadas. Tal é consistente com o referido por Bruno Munari: 

 
“Melhor que tudo isso é empregar pequenos pedaços desses materiais e 

juntá-los ao acaso, sem procurar realizar obras-primas, aceitando com naturalidade 

uma experiência mal sucedida. À força de experiências descobrirá, como num 

agradável jogo, que existem inúmeras possibilidades expressivas, que determinadas 

cores e formas, surgidas casualmente, produzem sensações, e que certas cores mais 

estranhas evocam qualquer coisa.” (Munari, 1993, p.131) 

 

Por outro lado, este processo partiu dos estímulos introduzidos pelo programa o 

que evidencia que quer o conhecimento, quer a prática que levou a ele foi socialmente 

construído. As trajectórias de descoberta individual e o trabalho de grupo cruzaram-se 
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neste processo de aprendizagem, como é visível nos seus trabalhos individuais e nas 

produções em grupo. 

Neste contexto o papel do grupo foi fundamental na construção de conhecimento 

e no desenvolvimento de cada participante. A prática induzida de partilhar os produtos e a 

forma como chegaram a eles foi útil em diversos aspectos: 

• Obrigou a uma maior reflexão sobre as técnicas e seus efeitos nas 

projecções; 

• A observação de outras produções alimentou o conhecimento da exploração 

dos materiais e da profundidade do alcance das técnicas, entretanto 

estimulados com o trabalho em grupo. 

A análise do papel do grupo sugere que este activou o processo identificado por 

Vygotsky (Fontes e Freixo, 2004) como o principal motor para o desenvolvimento 

individual: a Zona de Desenvolvimento Proximal. Por outro lado evidencia-se que a 

aprendizagem das artes, das expressões e da sensibilidade estética pode ser socialmente 

construída ainda que não prescinda das trajectórias individuais. 

Da observação participante anotou-se que os grupos se desenvolveram de formas 

diferentes e é possível analisá-las em todos os critérios propostos para análise tal como 

foram apontados no capítulo anterior. Deste modo a análise será dividida por cada grupo 

que se apresenta de seguida para uma melhor compreensão de alguns processos 

particulares emergentes da aplicação do programa de educação artística – “A brincar com a 

luz criei uma história”. 

 

2. Análise dos processos por grupo 

2.1 Grupo A 
 

O grupo A era bastante grande, contando em média com 17 participantes por 

oficina. Tal não dificultou o trabalho visto que sempre existiu acompanhamento e apoio da 

educadora ou de outros adultos de referência da instituição. Com faixas etárias muito 

diferentes foi visível a existência de processos colaborativos entre os pares, sendo apenas 

preciso apoio de um adulto para alguns procedimentos técnicos, durante a execução de 

tarefas. 
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Tendo em conta que o grupo A já desenvolvera parte destas oficinas em 2010, o 

primeiro passo foi recordar os temas e experiências abordados e saber se alguns conceitos 

tinham sido conservados. Foi fácil comprovar afirmativamente que a maioria sabia como 

se manuseava o projector de diapositivos, e como se manipulavam alguns materiais. Por 

este motivo foi possível na primeira oficina fazer apenas observação da natureza e recolha 

de amostras que seriam utilizadas para a primeira actividade com o retroprojector. O 

objectivo de criar um percurso com os materiais recolhidos e apresentá-lo sob formato de 

narrativa ao resto do grupo foi cumprido sem dificuldade.  

A narrativa individual mais longa de todas as oficinas foi efectuada pela criança 

mais nova (5 anos) que se apresenta de seguida tal como as imagens em que esta se baseou 

(figura 8 e 9). A sua análise reforça que esta criança está na “Etapa Pré-Esquemática (4-7 

anos): É a fase em que a criança está entusiasmada com a sua habilidade para representar 

aquilo que para si tem significado” (Sousa, 2003, p. 188). Além de estar estimulada para a 

utilização de novos materiais. 

 

    
Fig. 7 e Fig. 8 – Exemplo de produção para acetato. Original e projectada respectivamente. 
   

Participante G – Era uma vez, o vento. As folhas iam caindo, muito vento, muito 

vento. Uma folha dizia a outra. Outra folha dizia – olha o pau. O pau encostado 

para a outra. O pau encostado para aqui. Então disse que era o pau. Nem sabia 

onde estava o pau. Então uma folha a cair até ao chão. O chão até nem sabia. Até 

o vento estava a empurrar muito, muito, muito. O vento até soprou, até soprou 

para aqui e depois voar. Um dia havia muitas folhas a cair, porque o Inverno 

estava aqui. Mas de repente apareceu mais folhas. Uma era muito gira, outra era 

muito feia. Uma andava à procura do pau, outra andava à procura de uma folha. 

A folha andava sempre a brincar, a brincar com os seus amigos. De repente 

chegaram os amigos e o pau disse que não queria brincar e nenhum barulho. 

Então o pau disse assim – Vocês têm de pedir desculpas. Um disse desculpas e o 

outro também disse desculpas. Um foi embora o outro ficou lá em casa a dormir e 
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depois perguntou – Queres brincar? Quero brincar. Então foram até muito vento 

brincar. Trolari trolará a história acabou aqui. 

A utilização das primeiras produções para impressão, técnica que daria origem a 

outras realizações, não verificou relutância ao contrário de outros grupos, como se verá 

adiante. Assim foram utilizados os primeiros trabalhos retirando os materiais ou pintando 

por cima para fazer a impressão das formas nas novas folhas de acetato A4. 

Como já foi assinalado, este grupo já tinha experimentado esta técnica, por esse 

motivo descrevem menos os materiais que colocaram e apontam o que estão a ver de novo 

na imagem. Começa a existir um diálogo, não só o participante que fez a imagem a 

descreve, mas o resto do grupo reflecte e discute sobre o que está a ver. Tal é ilustrado 

pelas transcrições dos diálogos referentes às figuras 10 e 11. 

   
Fig. 9 e Fig. 10 – Projecções dos primeiros diapositivos do grupo A 

 
Participante E – Isto são as casas isto é o mar. É o sismo do Japão. Utilizei sal, 

arroz e cola. (Fig. 10) Participante H – Parece o Japão depois do Tsunami. (F) – 

Também é bom o restante grupo falar do que vê nas imagens construídas 

individualmente. Ajuda a encontrar novas formas e relações de imagens. 

Participante O – Olha as bolhas estão a começar a mexer.  

Participante A – Primeiro pus cola no amarelo que eu queria os raios a mexer e 

depois queria o coração e os pulmões a mexer. E depois meti a tinta vermelha 

para parecer o sangue. (Fig. 11) Vários comentários: – Está tão giro. – Tem o 

coração. – Aquilo, ali azul, são os pulmões. – A cor-de-rosa está a aumentar. – 

Olha aquelas bolas a caírem. – Está a encher. (F) – Está tudo a mexer. Estas 

experiências servem para isto mesmo. Percebermos como funcionam os materiais. 

Para a próxima já sabes como manipular estes materiais. A primeira vez estás a 

experimentar o que acontece e como reagem. 
 

Foi possível observar neste grupo algumas características do progresso técnico na 

criação artística das crianças e jovens. As mesmas tarefas eram para as crianças um jogo e 

uma diversão, mas para os adolescentes representava dar resposta a solicitações recorrendo 
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a novas técnicas apreendidas. Tal é consistente com o teorizado por Vygotsky em que 

novas tarefas e técnicas vêm “(…) alimentar a atitude séria do jovem perante as suas 

ocupações, na medida em que estas se baseavam numa técnica que aquele assimilava passo 

a passo e com esforço.” (Vygotsky, 2009, p. 108). Foi evidente a utilização de algumas 

acções para dar resposta a actividades escolares tal como referido por algumas 

participantes entre os 16 e os 18 anos. Estas referências foram assinaladas quando se 

utilizou o brainstorming como ferramenta para divergir e elaborar conceitos para fazer as 

ilustrações das músicas na oficina “Ilustrar ao som da música”. 

2.2 Grupo B 
 

O grupo B teve um processo de desenvolvimento muito linear de crescimento na 

apropriação e aplicação das técnicas. Este grupo abrangia idades entre os 10 e os 16 anos. 

Mostrou-se uma faixa etária bastante motivada para este género de acção e em geral um 

grupo muito curioso às novidades introduzidas pelas técnicas a desenvolver. Existiu um 

acompanhamento e participação do educador da instituição o que foi uma mais-valia para 

que o processo progredisse de acordo com o desenvolvimento do grupo. 

Este grupo distinguiu-se pela reticência à apresentação oral ao grupo, na fase 

inicial aquando das primeiras narrativas. Não obstante, esta foi assimilada como uma 

prática normal em todo o trabalho seguinte. Todos os participantes conseguiram criar uma 

história / percurso a partir de uma só imagem, pelo que o primeiro exercício foi cumprido. 

   
Fig. 11 e Fig. 12 – Exemplo de produção para acetato. Original e projectada respectivamente. 

 
Participante N – Isto foi na Guarda quando fomos fazer uma caminhada. E 

pediram para nós apanharmos coisas que achássemos interessantes. Então eu 

apanhei estas pedras e estas flores. Estas pedras achei-as bonitas estavam por 

dentro de outras. E vou guardar estas pedras. 

O educador descreveu o local onde foram apanhadas as pedras ao resto do grupo. 

No primeiro encontro com a técnica de construção de imagens em diapositivos demonstrou 

ser eficaz na descoberta e experimentação dos materiais, indicando aqueles que colocaram 
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no caixilho. As figuras ilustram algumas das produções realizadas na primeira actividade 

cuja a análise é complementada com intervenções dos participantes. 

             
Fig. 13 – Projecção de diapositivo      Fig. 14 – Projecção de diapositivo     Fig. 15 – Projecção de diapositivo 
  

Participante J – Utilizei a pena, depois uma casca de alho, depois pus um fio de 

lã. E o papel de rebuçado no fim. (Fig. 14) 

 

No decorrer das apresentações começaram a assinalar o que viam de novo nas 

projecções das imagens que se iam transformando ao sabor da sua imaginação. 

Participante O – Isto é o tsunami do Japão. Ou é o bico de um pássaro. – Parece 

que estão a esconder alguma coisa. (Fig. 15) 

 

Em alguns momentos existiu intervenção do educador para reforçar a atenção dos 

participantes nas diferenças entre os materiais. 

Participante M – Casca de cebola e são cabelos. E pena. Educador – Olhem a 

espessura da pena com a espessura dos cabelos. A pena tem muitos filamentos. E 

o cabelo não. (Fig.16) 

De notar que neste grupo, o participante E demonstrou uma grande resistência em 

utilizar os outros materiais e não experimentar nada de novo, estava bastante confortável 

com a sua expressão. Recusou participar na actividade “Ilustrar ao som da música” porque 

não podia estar na sua área de conforto utilizando lápis e canetas para trabalhar. A sua 

atitude só se alterou depois desta actividade, quando percebeu as transformações 

introduzidas nas imagens através da projecção, o que foi estimulado pela facilitadora. 

Fundamentado nas ideias expressas por Munari sobre este assunto: “Não se deve ter 

preconceitos, ideias preconcebidas, modelos preferidos, estilos a perpetuar. Todas estas 

coisas travam a livre manifestação da criatividade” (Munari, 2007, p. 146). Este processo 

ilustrado nos excertos seguintes: 

(F) – Só experimentando materiais novos é que podes descobrir coisas novas. 
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Participante E – Mas foi a primeira vez que eu fiz aqui. Facilitadora – Mas tu 

costumas fazer este género de desenhos, não é? Participante E – Sim. (F) – Tens de 

começar a explorar coisas novas. Senão estás sempre a repetir o mesmo desenho. 

O mesmo participante experimentou novas técnicas referindo-se ao seu trabalho 

como o lado mau (fig. 17) e o lado bom (fig. 18). 

(P) – Parece um cavalo. (P) – Está ali uma borboleta. Participante E – É o lado 

mau e o lado bom.  

                                 
Fig. 16 – Primeira experiência                Fig. 17 – Experiência com espuma de sabão. 

 

Deste grupo sentiu-se um envolvimento gradual; sempre que a facilitadora 

introduzia uma nova proposta de actividade esta era recebida com curiosidade e 

expectativa sobre quais seriam os resultados que iriam ser obtidos. 

2.3 Grupo C 
 

O grupo C foi o que teve mais dificuldades de adaptação ao programa. Alguns 

participantes desistiram e outros tinham actividades que foram sobrepostas às oficinas 

desenvolvidas com este grupo. Na realidade, dos dez participantes apenas seis estiveram 

presentes em todas as sessões. Destes seis apenas uma participante nunca quis partilhar 

com o grupo o seu trabalho. No restante grupo a evolução foi visível tanto na produção 

imagética como na partilha oral com o resto dos participantes.  

Este foi o único grupo que não teve acompanhamento efectivo do adulto de 

referência da instituição, porém seria o grupo onde este acompanhamento se demonstrava 

mais necessário devido às características dos participantes. Tal é reforçado pela faixa etária 

deste grupo, que por ser baixa caracterizava-o por menor autonomia e maior impulsividade 

na realização das tarefas, factos também documentados por Vygotsky: 

 
"A criança não costuma trabalhar muito tempo nas suas criações, na 

maior parte dos casos realiza-as de uma só vez, e assim a criação infantil evoca 

fortemente o jogo surgido de um desejo imperioso da criança e que, em geral, 
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produz uma descarga rápida dos sentimentos que a ocupavam." (Vygotsky, 2009, 

p. 83) 

 

Da actividade com as folhas de acetato A4 não foi possível darem continuidade 

para a impressão, pois na sua maioria os materiais que escolheram não eram adequados 

para este procedimento. 

Participante A – Isto é a Aldeia em 1970. Aqui são as casas. Não vires isso ao 

contrário, não vês que há aquela subida. Aqui é o clube. Aqui é o campo. Ali em 

cima é a piscina. Ali, ali ao fundo. Aqui é a casa da… Aqui é o escritório. Ali são 

as outras casas. 

      
Fig. 18 e Fig. 19 - Exemplo de produção para acetato. Original e projectada respectivamente.  

 
Na primeira experiência com os diapositivos todos os participantes estavam muito 

desejosos de ver o resultado da sua construção projectada. Todos disseram o que tinham 

colocado no caixilho, nenhum fez a tentativa de criar uma imagem, foi a primeira 

abordagem e as regras do exercício foram cumpridas: experimentar os materiais livremente 

e indicar para o resto do grupo os que usaram. 

 

    
                 Fig. 20 - Papel celofane, tecido, sal e pena.         Fig. 21 - Pena e sal. 
     

    
  Fig. 22 – Pena papel celofane, tecido.  Fig. 23 – Casca de cebola e papel celofane. 

         e floco de aveia 
 

A mudança de local para realização das oficinas, do clube para a biblioteca, 

mostrou ser uma boa decisão tomada em parceria com o director da instituição, por ser um 
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espaço mais apropriado para o trabalho desenvolvido. Esta mudança coincidiu com o 

exercício onde se aplicou como material novo o sabão. A utilização deste material mostrou 

ser um ponto-chave para o despoletar da visualização de novas imagens nas projecções. 

Verificou-se que utilizaram a espuma de sabão em conjunto com os materiais que já 

dominavam para a construção de imagens utilizando a técnica que tinham vindo a 

desenvolver desde o início das oficinas. Esse momento deu origem ao debate entre os 

participantes sobre o que viam de novo nas imagens. 

 
Fig. 24 - Projecção de experiência com espuma de sabão e ecoline. 

 

Como se pode verificar no exemplo seguinte, o diálogo sobre uma representação 

(Fig. 25) foi longo na busca de novas interpretações: 

Participante I – Isto aqui parece a praia, aqui é a água. Água com gelo por cima 

de rochas e depois aqui é a água. 

E outras intervenções se seguiram: 

Participante E – Isto parece uma tartaruga, aqui é a cabeça e a carapaça. Aqui 

são as pernas. E aqui parece uma colmeia. Participante G – Aqui parece um limão 

e aqui gelo. Um copo de sumo. Participante A – Eu dava um nome a este slide, 

“Praia Tropical”. Porque aqui é areia e aqui água muito agitada. Estas 

bolhinhas aqui parecem espuma. Participante B – Aqui parece um escorrega e 

aqui é água. Participante G – Eu dava um nome a este slide, “Praia dos nus”. 

Participante I – Eu dava um nome a este slide, “A paisagem”. 

 

Outra mudança de comportamento observada, foi o facto de ficarem até ao fim 

das sessões. No espaço anterior, muito amplo e com inúmeros estímulos divergentes, os 

participantes viam a sua projecção e a maioria abandonava a sala, não demonstrando 

interesse em ver os resultados dos outros. Com alteração do espaço e acalmia do 

comportamento também o interesse nas produções e na partilha aumentou. Tal foi 

demonstrado na manipulação dos livros e na consequente apresentação das suas 

construções com papel (ver anexo I, sexta oficina “O nosso papel na luz”). 
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Estas crianças apegaram-se muito aos trabalhos que produziram, solicitando que 

ficassem com os mesmos. 

2.4 Grupo D 
 

O grupo D pertencia a uma escola. Aqui todas as oficinas desenvolveram-se 

durante o laboratório de pintura que faz parte das actividades implementadas pelo método 

de ensino desenvolvido no Jardim-Infantil Pestalozzi, onde as expressões fazem parte 

integral do currículo a par com as outras disciplinas. 

Com as oficinas a decorrerem dentro do horário escolar não existiram atrasos e os 

participantes procediam de acordo com as regras que já estão estabelecidas desde os seus 3 

anos de idade. Quando chegavam sentavam-se preparados para começar as actividades. 

Outro ponto a assinalar é o tempo para cada oficina, este grupo apenas despendia 

de uma hora para cada sessão o que reduziu bastante o tempo global do programa a aplicar. 

Por esta razão decidiu-se não fazer a oficina “O meu papel na luz”. Sendo preferível que o 

desenvolvimento das oficinas fosse confortável e válido, abdicou-se sempre do volume de 

trabalho em benefício da qualidade e eficácia da aprendizagem dos participantes. 

Por pertencerem à mesma turma todos tinham a mesma idade e conheciam-se 

bastante bem o que foi proveitoso para a organização dos grupos de trabalho. A 

facilitadora apenas forneceu apoio técnico para o desenvolvimento das tarefas. 

Pelas razões apontadas em relação ao tempo de duração das sessões, os materiais 

foram levados para dentro da sala, o que não permitiu aos participantes fazerem a própria 

recolha de materiais naturais para produzirem a primeira experiência. Também foi pedido 

ao grupo que fizesse um percurso / história com um acetato A4, neste caso o tema era a 

visita guiada à escola. 

    
Fig. 25 e Fig. 26 – Exemplo de produção para acetato. Original e projectada respectivamente. 

 

Participante J – Isto são os baloiços. Isto é a caixa de areia por baixo destes 

baloiços. Isto é a árvore que está ao pé dos baloiços. Aqui é o céu e aqui 
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supostamente a areia. Participante B – Com a cola fizeste melhor o céu porque 

ficou com as formas das nuvens. 
 

O início do segundo exercício foi difícil, pois os participantes tiveram de 

desconstruir o seu trabalho anterior para fazerem a impressão na nova folha de acetato. 

Para compreenderem o que iria acontecer, explicou-se que não iriam destruir o trabalho 

mas sim transformá-lo e desse modo criar uma nova imagem. 

O programa agendado para a segunda oficina sofreu alterações devido a avaria no 

projector de diapositivos. Por este motivo compôs-se experiências com espuma de sabão 

misturada com ecolines e aguarelas sobre folhas de acetato de formato A4 que foram 

projectadas com o retroprojector. A esta experiência chamou-se “Pinturas lavadinhas”. 

Foi muito interessante observar as reacções dos participantes às transformações 

que ocorrem na imagem ao ser projectada, a sua inversão, ou como é transformada a cor. 

Também perceberam que as tintas com pigmentos não deixam que a luz projecte a cor que 

está no acetato tornando-a cinzenta, pelo contrário a ecoline produz uma projecção mais 

fiel à cor que foi utilizada com a espuma de sabão. Quanto mais sobreposições de sabão 

existirem, mais escura fica a mancha criada. Deste modo foi possível descobrirem que as 

bolhas de sabão também produzem sombras com manchas variadas e formas de imagens. 

 
Fig. 27 – Projecção de acetatos A4 com utilização de espuma de sabão. 

 

Existe uma grande diferença das primeiras experiências para as segundas. Os 

participantes estavam impacientes em ver o resultado dos seus primeiros ensaios pelo que 

os seus comentários são praticamente inexistentes. Durante a projecção das segundas 

experiências já existiu grande debate e buscas de significados nas imagens. Como atesta o 

fragmento da transcrição sobre a figura 29. 

 
Fig. 29 – Projecção de lã, cartolina e cola. 
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Participante B – Utilizei lã e cartolina. Participante J – Parece uma pessoa aqui o 

cabelo. Participante D – Os olhos e a boca. Participante H – Parece que está com 

varicela. Participante I – Parece um leopardo. Participante H – Escarlatina. 

Escarlatina. Participante I – É um extra-terrestre às pintas. Vários – Ah! (quando 

a cola começou a mexer). Participante D – Formigas. (F) – Parece que está vivo. 

Se nós passarmos este slide na semana que vem ele já não se mexe assim. A cola 

já não está fresca, secou mais e já não mexe assim. Professora de pintura – Mas 

isto é espantoso. 

Neste grupo os participantes foram convidados a levar um caixilho e construírem 

a sua imagem num espaço fora da escola. Dos dez participantes, oito aceitaram levar um 

caixilho. Quatro trouxeram produtos visuais da sua pesquisa que foram projectados para o 

resto do grupo. 

   
     Fig. 30 – Projecção de cola,          Fig. 28 – Projecção de carvão, 

casca de cebola e feltro.   papel de chupa e batom. 
 

   
       Fig. 32 – Projecção de arroz,        Fig. 33 – Projecção de tecido 
      sementes e papel de rebuçado.               e cascas de amendoim.    

 

O reduzido número de experiências que foi efectuado pelos participantes poderá 

indicar pouca continuidade destas experiências fora do espaço da oficina (Fig. 30, 31, 32 e 

33). 

Os participantes deste grupo estão estimulados desde cedo para as expressões e 

apresentam um nível de conhecimentos equivalentes, demonstrando uma capacidade muito 

desenvolvida para ver para além dos materiais que estão na construção das imagens. Neste 

sentido sentiram-se desde o início capazes de participar activamente no debate das 

imagens. Como tal, os diálogos foram longos e organizados e cada participante intervinha 
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acrescentando e questionando o que via de novo na projecção. Deste modo as conversas 

sobre as imagens foram sempre mais longas do que a sua construção. 

 

3. Interacção desenvolvida entre os participantes, emergência de processos 
colaborativos para a realização de produtos 
 

No decorrer das oficinas foram programados três momentos que implicavam 

processos colaborativos para a realização de produtos colectivos:  

• O conjunto das projecções impressas em folhas de acetato A4 e pintadas em papel 

de cenário; 

• A oficina “Ilustrar ao som da música”, onde os participantes foram divididos em 

vários grupos de trabalho; 

• A oficina que deu nome ao programa “A brincar com a luz criei uma história”, na 

qual os participantes contribuíam na criação de uma narrativa por associação das 

imagens criadas nos caixilhos construídos ao longo das oficinas. 

 

Todos os processos resultaram em produtos visuais pelo que comprovaram a sua 

validade para o desenvolvimento integral de cada grupo. 

    
Fig. 34 – Trabalho colectivo do grupo A.         Fig. 35 - Trabalho colectivo do grupo B.  

    
       Fig. 36 - Trabalho colectivo do grupo C.         Fig. 37 - Trabalho colectivo do grupo D. 
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As figuras 34, 35, 36 e 37 ilustram os resultados dos trabalhos colectivos dos 

desenhos das projecções das impressões em papel de cenário e que encerraram a 

apresentação do Power Point. Nos grupos A, B e D, os participantes identificaram 

rapidamente que era o seu trabalho e ficaram felizes com o resultado, apenas o grupo C 

referiu que o seu trabalho era o mais fraco de todas as obras o que tinham visionado. No 

grupo D este momento aconteceu na última oficina e foi a oportunidade para uma reflexão 

sobre o que tinham construído e aprendido ao longo das oficinas. 

Na oficina “Ilustrar à luz da música” os participantes dos grupos A, B e D 

organizaram-se facilmente em pequenas equipas e conseguiram construir narrativas e 

imagens que ilustravam as músicas que tinham escolhido do Carnaval dos Animais. O 

grupo C demonstrou muita dificuldade em constituir equipas e os diapositivos foram 

construídos de forma individual, não conseguiram criar uma narrativa e ilustrá-la, o seu 

empenho na tarefa individual não permitiu a existência de partilha.  

A oficina “A brincar com a luz criei uma história” foi apresentada como definida 

na planificação das oficinas (Capítulo II). Nesta foi interessante explorar um novo processo 

para a projecção das imagens, utilizando um tecido pendurado e esticado a servir de ecrã. 

Foram apresentadas as diferenças: a luz atravessava o tecido; era possível passar à frente 

da imagem sem projecção de sombra, por isso podia servir como cenário; a arrumação dos 

diapositivos deixa de ser invertida na horizontal; o projector não está visível para a 

assistência. Todos sentiram que contribuíram para a criação de uma história que mesmo 

acabada tem “sempre a possibilidade de um depois” (Rodari, 2006, p. 80). Em todos os 

grupos existiram palmas no final da projecção “Ilustrar à luz da música” e no final da 

história colectiva, “A brincar com a luz, criei uma história”. Um sinal demonstrativo da 

generosidade e satisfação dos participantes.  

Este tipo de interacção ilustra um dos processos emergentes da aplicação do 

programa e que foi o feedback constante do grupo sobre as produções individuais e 

colectivas, motivador para a continuidade do trabalho individual e exploração das técnicas. 

Assim a componente social do programa foi fundamental para a construção do 

conhecimento e fonte importante de confiança. (Munari, 2007; Fontes e Freixo, 2004) 
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4. O papel da investigadora durante a aplicação prática das oficinas. 
 

A investigadora assumiu o papel de facilitadora no decorrer da aplicação das 

oficinas. Este foi de bastante importância para activar e despoletar a aprendizagem natural 

e o desenvolvimento da regulação entre pares, conforme o desenho deste programa. As 

apresentações das características e funcionamento das máquinas e dos materiais a utilizar 

foram elaboradas e efectuadas visando a colaboração de todos os participantes e adultos de 

referência, possibilitando o questionamento e relacionamento do que era apresentado de 

novo. 

Ainda no decorrer das oficinas, a facilitadora tentou encontrar alguns 

ajustamentos a salas, horários por onde fosse possível que o processo criativo resultasse de 

um ambiente que reunisse as motivações naturais e externas aos participantes. Foi 

necessário em alguns momentos controlar o grupo para que não existisse pressão ou 

interferência de alguns participantes sobre outros durante a experiência na construção e 

expressão individual. 

As máquinas utilizadas, o retroprojector e o projector de diapositivos, foram 

sempre colocadas de modo que todos tivessem acesso às mesmas para poderem 

experimentar e ver o seu funcionamento. As características dos materiais a utilizar, tanto os 

de suporte das construções (caixilhos, folhas de acetato) como os necessários para as 

composições foram sempre apresentados com a presença e manuseamento imediato dos 

mesmos. Assim a facilitadora embora seguisse a planificação, procurou que a sua acção 

apontasse diversos caminhos e promovesse a proximidade e exploração de materiais e 

técnicas. 

Também as técnicas e temáticas foram apresentadas individualmente e 

visualmente para que não se confundissem. Fazer os participantes compreender que as 

oficinas eram um local de desenvolvimento da “(…) capacidade de observar com os olhos 

e com as mãos para aprender a ver a realidade com todos os sentidos.” (Resteli, 2002, p. 

33), tal como referido por Resteli em relação aos laboratórios de Munari. Durante a 

aplicação do programa “A brincar com a luz criei uma história” a facilitadora adoptou 

sempre uma atitude colaborativa e formativa. Não existindo juízos de valor sobre os 

trabalhos dos participantes, fazendo sempre ver que todos tinham feito o seu melhor. O 

apoio técnico fornecido foi também efectuado de modo a dar o exemplo de como utilizar 
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determinada técnica e não fazer o trabalho pelo participante, nem criticar o trabalho até ali 

executado. Todas as regras das tarefas eram apresentadas, como se tratasse de um jogo – 

como e o que se pode fazer. 

Em vários momentos a facilitadora fez intervenções de como respeitar o trabalho 

dos outros, sabendo questionar e criticar para acrescentar algo de novo.  

Face ao exposto o papel da facilitadora foi importante para a regulação das 

interacções entre pares para que destas se tirasse o máximo de prazer nas produções num 

ambiente seguro para todos. As respostas e estímulos fornecidos durante as produções 

contribuíram para activar a ZDP, mais do que respostas e juízos finais apontavam para a 

reflexão e experimentação. (Fontes e Freixo, 2004) 

 

5. Reflexões finais escritas pelos participantes 
 

As fichas de avaliação final visavam avaliar a percepção de cada um quanto à sua 

participação no programa e ainda analisar a aquisição de novos conceitos implementados 

ao longo das oficinas. Não interessavam as respostas certas ou erradas, mas sim 

pensamentos e reflexões dos participantes. 

Algumas das fichas de avaliação finais foram escritas pela facilitadora em 

parceria com as crianças. Percebeu-se pelo preenchimento dos primeiros questionários que 

algumas das crianças não conseguiam ainda expressar-se fluentemente pela escrita e desse 

modo não lhes era possível registar a totalidade dos seus pensamentos e sentimentos. 

Em geral a avaliação foi extremamente positiva em relação à sua participação O 

interesse e satisfação despertados pelas actividades já salientado pela presença assídua dos 

grupos, envolvimento nas tarefas e produção geral, foi confirmado na avaliação final dos 

participantes. 

No que concerne ao impacto do programa “A brincar com a luz criei uma 

história”, observou-se que a maioria das crianças e jovens espontaneamente mencionou 

novas ideias a propósito dos conceitos apresentados e explorados durante as sessões: 

imaginação, criatividade e novas formas de contar histórias: 

• Aprendi sobre Bruno Munari e como fazer histórias nos slides. (Grupo B, 

participante J – 13 anos). 



 

72 
 

• Aprendi que não é só com o lápis e com a caneta que se pode fazer desenhos, e com 

a escrita para contar uma história. (Grupo A, participante Q – 14 anos). 

• Que havia várias formas de contar histórias. (Grupo D, participante H – 9 anos). 

• Eu gostei de ver as nossas histórias projectadas. (Grupo B, participante N – 13 

anos). 

A maioria refere que com a sua participação no programa aprenderam um método 

novo para a criação de objectos ou meio para contar histórias – a utilização dos slides ou 

diapositivos. Valorizaram também as diversas possibilidades que encontraram para a 

construção de objectos originais com a utilização de materiais do quotidiano. Tal responde 

aos objectivos específicos deste estudo, nomeadamente o de estimular a criatividade, 

linguagem estética ao serviço da criação e resolução de problemas. 

No que respeita a novos conhecimentos que os participantes identificaram como 

decorrentes do programa “A brincar com a luz criei uma história”, estes dividem-se por: 

aprender a fazer “coisas novas”; criar imagens; conhecimento de artistas. Seguem algumas 

respostas que ilustram estas categorias: 

• Aprendi nomes de artistas muito importantes. Também nomes novos. Ex.: caixilho, 

projecto. (Grupo C, participante A – 9 anos). 

• Aprendi nomes como por exemplo caixilho e projector. (Grupo C, participante I – 9 

anos). 

• Trabalhava com os caixilhos a fazer imagens imaginárias e que vimos as obras de 

arte do Bruno Munari. (Grupo C, participante D – 10 anos). 

• Aprendi a ser criativo e principalmente a poupar. (Grupo A, participante C – 13 

anos). 

É fixe porque aprendemos a fazer coisas interessantes com coisas simples. (Grupo 
B, participante E – 15 anos). 

• Pode-se aproveitar várias coisas. (Grupo D, participante E – 9 anos). 

• Bem. Gostei de poder utilizar diferentes objectos e ver o efeito final no slide. 

(Grupo A, participante O – 18 anos). 

• Que foi interessante. Desmontámos coisas para montar outras e trabalhámos com 

slides. (Grupo D, participante B – 10 anos). 

• A trabalhar com slides, a mexer na máquina dos slides. (Grupo A, participante R – 

11 anos). 
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• Aprendi que podemos fazer coisas giras com a luz. (Grupo D, participante J – 9 

anos). 

• Senti-me um bocado com dúvidas. (Grupo A, participante H – 12 anos). 

• Eu nesta actividade senti-me muito bem, porque exprimi o que sentia fazendo os 

desenhos. (Grupo B, participante D – 15 anos). 

Da análise dos questionários de caracterização percebeu-se que os participantes 

desenvolveram-se do abstracto para o concreto. Visto que nomearam objectivamente as 

técnicas e produtos desenvolvidos no desenrolar das oficinas. 

6. Análise dos dados obtidos através da colaboração com os educadores e das suas 
fichas de avaliação. 

 

O programa foi organizado para criar autonomia nas crianças e nos jovens pela 

criatividade e trabalho em grupo com a finalidade de chegar a um objectivo concreto. 

Deste modo foi fundamental a existência de um trabalho transversal com as instituições, 

sendo necessário o acompanhamento e colaboração permanente de pelo menos um adulto 

de referência de cada grupo. O conhecimento destes em relação aos participantes facilitou 

a criação de ligações essenciais com as suas vivências diárias, que a literatura descreve 

como necessárias para despoletar mecanismos criativos com base no afecto e na 

aprendizagem (Rodari, 2006; Eça, 2010). Também em relação ao conhecimento da criança 

e a suas ligações de afecto, Dewey menciona: 
 

“A criança vive num mundo de contactos pessoais relativamente 

limitado. As coisas penetram com dificuldade na sua experiência a não ser que 

toquem, de forma íntima e óbvia, o seu próprio bem-estar ou o da sua família e 

amigos.” (Dewey, 2002, p.158) 

 

Durante o processo de aplicação das oficinas analisou-se que o desenvolvimento 

dos participantes, individualmente e do grupo, era mais positivo, tanto quanto mais 

efectivo era o acompanhamento dos adultos de referência. Sempre que existiram 

intervenções para relacionar processos exteriores às oficinas com os que se aplicavam 

durante o processo de construção de imagens facilitou-se os participantes a chegarem a 

objectos concretos. 
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A presença destes adultos permitiu encontrar soluções para problemas em parceria 

com a facilitadora e na resolução de conflitos de forma justa, assim como para expor aos 

participantes relações do processo criativo como ferramenta importante para a resolução de 

problemas do dia-a-dia. Por outro lado, esta ligação parece ter sido importante para os 

adultos adquirirem novos conhecimentos para prática futura com estas ou outras crianças e 

jovens. Tal foi também importante para que os participantes entendessem que a 

aprendizagem é partilha de conhecimentos e não exige necessariamente uma hierarquia, 

podendo ser um movimento de deslocamento para todos os intervenientes no processo.  

Durante as oficinas, procurou-se que as dúvidas e as questões colocadas fossem 

respondidas de forma que todos pensassem no assunto tratado, como ilustram os seguintes 

excertos: 

Educadora grupo A – Há um voluntário que vai iniciar a história. Escolhe um 

slide e conta o que vê na imagem. Depois o segundo faz a mesma coisa com outro 

slide e assim por diante, até todos terem participado. (intervenção da educadora 

para dar início à história colectiva – “A brincar com a luz, criei uma história). 

Educador grupo B – Podes ir lá mexer. A vantagem de projectar assim é que 

podes ir lá mexer e não estás à frente de nada. (Explicação sobre a projecção 

efectuada por trás do ecrã). 

Educadora grupo C – É o aquário e o mar. O que têm em comum? O que há no 

aquário, que também há no mar? Participante – Peixes. Educadora grupo C – 

Podemos começar por aí. Era uma vez… Um aquário onde havia, o quê? O que é 

que tem ali no teu aquário? O que é aquilo? (Esta educadora só esteve presente 

numa sessão). 

Participante E – O que é que está a acontecer? Facilitadora – A cola está a 

aquecer e a derreter e por isso começa a mexer-se. Professora de pintura do grupo 

D – Cada vez faz formas mais interessantes. Vocês lembrem-se das formas que 

estiveram agora a pintar. Aqui também não há uma representação do real. 

Reparem nesta forma irregular e aquelas aberturas, é espantoso. (Intervenção 

durante a projecção dos diapositivos). 

O grau de envolvência durante a aplicação das oficinas reproduziu-se nas 

reflexões finais escritas pelos educadores. A análise destas permitiu perceber o contexto 

em que desenvolviam actividades para as crianças e jovens que acompanham e como as 
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organizam. Notou-se também que os educadores que acompanharam mais de perto as 

actividades conseguiram também mostrar um desenvolvimento e apreciação das mesmas 

(grupos A, B e D) os que não acompanharam as sessões, ou apenas uma sessão, não 

conseguem perceber o método do programa aplicado fornecendo respostas generalistas (os 

dois educadores do grupo C). Passa-se a apresentar algumas considerações dos educadores 

sobre o programa para uma melhor análise do impacto do mesmo. 

Quando convidados a pensar sobre as estratégias aplicadas durante estas oficinas 

os educadores referem aspectos de adequação das mesmas, como atestam as respostas 

seguintes: 

Educadora grupo A – As estratégias são inovadoras e isso foi evidente. As oficinas 

cativaram de imediato as crianças. 

Educador grupo B – Adequadas e ajustadas às faixas etárias com que 

trabalhamos. 

Educador grupo C – As estratégias são boas apesar de as crianças por vezes 

dispersarem a atenção quando terminam alguma tarefa. 

Professora do grupo D – Acho muito importante levar as crianças a se exprimirem 

desconstruindo o real. 

 

Quando questionados sobre os benefícios deste género de projecto os educadores 

revelam alguns fundamentos propostos com a aplicação das oficinas: 

Educadora grupo A – Com este género de projectos os participantes têm a 

oportunidade de conhecer mais profundamente alguns artistas, designers e 

compositores, tais como Bruno Munari e Saint-Saëns; compreender como através 

de elementos da natureza se pode fazer “arte”; perceber como funciona a luz, as 

transparências e as opacidades; tudo através de um trabalho criativo, em grupo. 

Educador grupo B – Criatividade, “desformatar” pensamentos e conceitos, 

conseguir pensar “fora da caixa” sem ter medo de arriscar. 

Educador grupo C – Auto-conhecimento, também aprendem a explorar a 

imaginação e a serem criativos. 

Professora do grupo D – Mais liberdade de expressão, mais criatividade. 

 

Em relação aos aspectos positivos realçam os seguintes: 
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Educadora grupo A – A originalidade e diversidade das acções, dos materiais 

utilizados e dos trabalhos resultantes. A utilização de materiais recicláveis. O 

trabalho em grupo. O rigor das acções. O interesse e motivação dos 

participantes. Os conhecimentos adquiridos. 

Educador grupo B – Desenvolver o sentido criativo a partir de objectos do 

quotidiano, interacção do grupo. Novas formas de aprendizagem e transmissão 

de conhecimentos. 

Educador grupo C – Melhora a concentração e o pensamento abstracto porque as 

crianças têm que se centrar na tarefa e fazer uma construção com os diversos 

materiais que estão à sua disposição. 

Professora do grupo D – A óptima relação das crianças com a animadora / 

orientadora. A disponibilidade dela e a série de diferentes materiais utilizados. 

 

Verificou-se que, foi possível encaminhar cada participante à sua expressão 

individual partilhando-a com o grupo onde se insere. Neste percurso foram introduzidas 

regras para que cada indivíduo atingisse o desenvolvimento ético, técnico e estético na 

elaboração de um trabalho que flui do particular para o geral, do abstracto para o concreto 

e do individual para o colectivo. Assim conseguiu-se um processo que alia o pedagógico e 

o lúdico onde a educação e a aprendizagem progridem de forma natural. (Pais, 1992) 

Ainda que os grupos se tenham desenvolvido de forma diferente, os participantes 

demonstraram estar cativados pelo trabalho que estavam a desenvolver querendo sempre 

saber o que iria acontecer, evidenciando uma adaptação ao programa introduzido. Este 

ambiente traduziu-se numa fruição global para todos os grupos ultrapassando as 

expectativas iniciais. 
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CONCLUSÃO 
 

Na presente investigação pretendeu-se avaliar o benefício da aplicação de um 

programa de educação artística para grupos heterogéneos de crianças e jovens. Pretendeu-

se ainda introduzir estratégias para a construção de conhecimento de novas técnicas. E 

avaliar o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos participantes. Foram também 

metas deste programa de educação artística, desenvolver capacidades de construção e 

partilha de produtos visuais com o grupo e a partir daí criar individualmente novas formas 

de conhecimento. 

Estes foram os objectivos gerais que sustentaram a criação de um programa 

elaborado com uma abordagem prática, o qual contemplou seis oficinas que foram 

aplicadas a quatro grupos. Três destes pertenciam a uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), onde as oficinas decorreram em espaço não formal. O grupo 

remanescente pertencia a uma escola privada, tendo as oficinas decorrido durante o 

laboratório de pintura na continuidade do horário escolar e por isso em espaço formal. 

A análise da aplicação prática do programa evidenciou que, com apenas seis 

oficinas, foi possível observar um desenvolvimento efectivo dos participantes e dos grupos 

demonstrando que o programa trouxe benefícios e que os objectivos propostos foram 

atingidos. 

Existe uma avaliação positiva da metodologia utilizada, o diálogo informal criou 

um espaço para a construção de conhecimento visual, conduzindo os participantes para 

uma posição confortável para a apreensão de informação pedagógica, onde desfrutaram da 

sua expressão individual e com o decorrer do programa a debateram naturalmente em 

grupo. 

Saliente-se a extrema importância da criação de uma atmosfera de conforto que 

passa por criar cumplicidade com os adultos de referência que acompanham os grupos, 

criando um trabalho de parceria. Por outro lado, promover espaços físicos agradáveis que 

sustentem e promovam os afectos e os canalizem para a partilha dos produtos construídos 

suportando o desenvolvimento intelectual dos participantes, mostra-se factor importante 

para promover o envolvimento e sucesso no trabalho. (Eça, 2010). 

Tendo em conta a sequência das actividades, o desenvolvimento dos 

conhecimentos dos participantes sobre as técnicas foi paralelo e recíproco. Constituindo 
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um indicador de avaliação positiva sobre a adequação da planificação das oficinas, seus 

conteúdos e objectivos específicos. Esta planificação foi ainda melhorada para cada grupo 

com o conhecimento que se foi adquirindo sobre o mesmo, o que permitiu a realização de 

ajustes relevantes para o sucesso dos seus participantes. Que se mostrou consistente com o 

defendido por Sprinthall e Sprinthall, sobre a organização de actividades pedagógicas, que 

sublinham a importância de: “Ajustar as tarefas ao meio onde se encontra o grupo de 

crianças” (op. cit., 1993, p. 95). 

A apresentação sistemática com manuseamento imediato dos materiais e das 

máquinas utilizadas mostrou ser promotora para a expressão estética e artística dos 

participantes. Estas criaram curiosidade e gosto na investigação, apresentando-se sob a 

forma de experiências que se transformaram em produtos visuais onde os participantes se 

depararam com novas questões, desejando encontrar uma resposta criativa com os 

materiais que tinham à sua disposição. Tal traduziu-se num reconhecimento que a 

criatividade é um pensamento que está ao alcance de todos e não só dos artistas, que é 

motor de busca para a resolução de problemas. Esta posição, é consistente com o 

apresentado por Rodari (2006) e Munari (2007) ao transmitirem que a aquisição de 

conhecimento abre novos caminhos ao pensamento. Uma criança que tem dúvidas tem a 

sua mente a funcionar, procura e aponta sentidos em busca de respostas. Apropria-se de 

novos instrumentos de análise, sente necessidade de pesquisar e investigar tudo o que a 

rodeia. Assim, a resposta do participante – Senti-me um bocado com dúvidas – intui todo o 

processo anteriormente descrito. 

Por este motivo, as estratégias adoptadas sustentaram a informação e formação 

técnica em paralelo com a exploração da imaginação e estética individual, regressando 

novamente ao colectivo para partilhar as descobertas individuais. Este movimento foi 

implementado durante toda a aplicação do programa. Como é possível observar nos anexos 

das descrições das oficinas (ver anexos F, G, H e I). 

Deste modo, o caminho percorrido desde o primeiro trabalho em folha de acetato 

formato A4, passando por todas as experiências executadas com os caixilhos dos 

diapositivos, as informações que apresentaram as características das máquinas, as técnicas 

correctas de utilização dos materiais, a apresentação de obras de arte e o manuseamento de 

livros que culminaram no trabalho com folhas de papel em conformidade com as 

experiências anteriores, encaminharam os participantes para uma aprendizagem natural 
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sobre a construção de produtos visuais com materiais opacos e translúcidos que são 

transformados através da luz.  

A integração da oficina “Ilustrar à luz da música” mostrou ser eficaz no 

desenvolvimento da capacidade de compor imagens através de um movimento de 

afastamento do visual, usufruindo de uma experiência de sinestesia (Haselbach, 1992). A 

audição de música, despertou mecanismos que estimularam a capacidade criadora, criando 

imagens e sentimentos de forma abstracta. Estes, relacionados com os títulos das 

composições, foram posteriormente ilustrados pelos participantes, redescobrindo formas de 

representação. 

A apresentação das composições individuais ao grupo e os trabalhos colectivos 

conduziram os participantes a estimular a imaginação e a construção de processos sociais 

que resultaram em produtos criativos. Este movimento, foi assim, assente em percurso 

partilhado, contribuindo para que os participantes se tornassem indivíduos criativos, 

leitores aptos de outras formas de conhecimento e respeitadores de outras interpretações. 

Isto não só demonstra, que os objectivos específicos foram alcançados, como confirma o 

exposto por Munari (2007). Que o método utilizado foi gerador de estímulos criativos, pois 

os participantes deste género de programa aprendem a trabalhar com a novidade 

dominando técnicas novas e a compreenderem as regras da linguagem visual sendo 

produtores e observadores de mensagens que ampliam o conhecimento individual. 

Adquirem ferramentas para aprender a respeitar o colectivo e a resolver problemas 

individuais. 

Como exposto por Vygotsky (2009) e Dewey (2002), a combinação da técnica 

com a expressão artística é de grande relevância para criar interesse nos participantes. Tal 

foi verificado na aplicação do programa de educação artística visto que, apesar da 

distribuição da faixa etária ser em alguns grupos, bastante diferentes, os participantes 

mostraram reflexões de avaliação positiva no que respeita a sentimentos de satisfação na 

participação das oficinas:  

• Eu nesta actividade senti-me muito bem, porque exprimi o que sentia fazendo os 

desenhos. (Grupo B, participante D - 15 anos). 

• Senti-me contente e um artista. (Grupo B, participante N – 12 anos) 

• É fixe porque aprendemos a fazer coisas interessantes com coisas simples. (Grupo 

B, participante E – 15 anos). 



 

80 
 

• Gostei, porque gosto de fazer desenhos. (Grupo A, participante G – 5 anos)  

• Bem. Gostei de puder utilizar diferentes objectos e ver o efeito final no slide. 

(Grupo A, participante O – 18 anos). 

 

A análise da forma como os participantes se organizaram para a construção de 

conhecimentos sobre novas técnicas salienta novamente o carácter adequado do programa 

“A brincar com a luz criei uma história”. Assim, nas reflexões finais dos participantes, 

observou-se que chegaram sozinhos à compreensão do processo da elaboração de 

composições artísticas, ilustradas pelas transcrições seguintes: 

• Aprendi a montar slides, e a pôr algo a funcionar com sistemas sem ser 

electrónicos. (Grupo B, participante A – 13 anos). 

• Aprendi a usar o diapositivo e a construir arte em miniatura. (Grupo B, 

participante N - 13 anos). 

• Que não é preciso que tudo fique bem e que não temos de fazer coisas reais. 

(Grupo D, participante B – 10 anos). 

• Que obras de arte não têm de ser perfeitas, que há objectos que deixam passar a 

luz e outros não. (Grupo D, participante G – 10 anos). 

 

Durante o processo, foram consideradas não só as respostas dos participantes mas, 

também as suas questões, muitas vezes tão ou mais reveladoras que as respostas. Esta 

abordagem permitiu que os participantes se expressassem livremente sem sentirem a 

limitação de darem as respostas certas ou erradas. Foi possível, deste modo, observar as 

suas expressões, tais como: suspiros, timidez ou espanto, proporcionando um maior 

entendimento das descobertas e ideias de todo o grupo. (Rossi, 2003). 

Independentemente da apetência dos participantes para as expressões plásticas ou 

do seu grau de contacto com obras de arte, foi possível com a aplicação do programa, 

estimular o gosto pelas criações que passaram a identificar como artísticas. Esta avaliação 

de interesse e gosto na criação é sustentada: 

• Pela existência de elevado número de produções artísticas (ver 

figuras nos anexos F, G, H e I) 



 

81 
 

• Pela mestria de todos os participantes no uso das técnicas 

trabalhadas e pela facilidade construída em partilhar os seus produtos 

com o grupo;  

• Pela qualidade idêntica dos resultados finais nas composições visuais 

e nas narrativas colectivas. 

A capacidade demonstrada pelos participantes em integrar materiais de uso 

comum combinados com materiais que já associavam à expressão plástica, demonstra o 

cumprimento de um dos objectivos do programa, conseguindo extrapolar os produtos da 

sua imaginação na criação de uma nova linguagem estética própria. De salientar que a 

utilização de técnicas inesperadas e distantes ao currículo escolar para a prática da 

expressão plástica, promoveu a auto-confiança dos participantes, sendo que o seu nível de 

habilidade para o desenho não interferiu na realização dos produtos visuais. A inexistência 

de lápis e canetas e a introdução da tesoura como único material para definir contornos 

mostrou-se estrategicamente útil para manter esta equidade entre os participantes. Tal 

como foi observado por Munari: “Este facto permite que todos participem, mesmo aquelas 

crianças que têm medo de errar quando desenham.” (Munari, 2007, p. 132) 

Entende-se que este será um caminho pessoal a percorrer, um objecto de estudo 

que suporte acções futuras dentro do campo da educação artística. Promovendo as 

aprendizagens artísticas assentes na expressão individual sem que esta se desligue do 

contexto social onde está inserida. Promovendo, tal como fundamentado por Munari 

(2007), a visão de um artista sobre a partilha de conceitos de beleza e criatividade sem 

esquecer um método investigativo sobre os materiais e o mundo que o rodeia. E 

promovendo uma linguagem que se situa entre a técnica e a estética procurando fornecer 

vários caminhos em busca de respostas. 

A partir desta investigação-acção, considera-se necessária a implementação de 

programas de educação artística como este. Visto se revelarem da maior utilidade, 

independentemente de estarem fora do âmbito da educação formal, de terem curta duração, 

serem de relativo baixo custo, bem como, do ponto de partida dos participantes. 

Acredita-se que um programa de educação artística que abrange várias áreas do 

conhecimento humano e que respeita o processo de pensamento individual conduz a 

realizações sérias, criativas e enriquecedoras do processo de educação de crianças e jovens. 
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Anexo A 
 

 

 
UNIVERSIDADE DE LISBOA | FACULDADE DE BELAS ARTES                          

 

Alexandra Baudouin 

Mestranda em Educação Artística 2010/2011 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa 

Orientação: Professora Doutora Cristina Azevedo Tavares 

 

Exmº Senhor Director 

(nome de instituição) 

 

Lisboa, 6 de Dezembro de 2010 

 

Venho por este meio solicitar a vossa cooperação no meu processo de investigação para 

dissertação no Mestrado de Educação Artística.  

Para tal, necessito de desenvolver oficinas artísticas na (nome de instituição) com a 

participação de alguns utentes, tornando possível cumprir os objectivos de avaliação desta 

acção – investigação. Estes objectivos sustentam as propostas teóricas que apresentamos na 

nossa dissertação, que se pretende um laboratório para a criação de uma oficina de artista 

em desenvolvimento com crianças e jovens, potenciando o seu envolvimento com a arte e 

com a aprendizagem construtiva como criadoras de autonomia. 

As sessões de trabalho vão incidir na observação prática de exercícios para estimular a 

criatividade, propostos por Bruno Munari no livro, “Fantasia”13

Aspectos que pretendemos estudar e avaliar: 

. Nomeadamente o trabalho 

desenvolvido com projector de slides. 

- Abordar a discussão colectiva de trabalhos individuais; 

- Analisar como uma mensagem é ou não recebida e porquê; 

                                                      
13 Munari, Bruno. “Fantasia”, 1997. Edições 70. Lisboa. 
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- Desenvolver no trabalho de grupo competências para a tolerância e a compreensão de 

várias personalidades individuais; 

- Despertar o interesse das crianças para a investigação e a experimentação. 

 

 

Local das sessões: (nome de instituição) 

Agendamentos das sessões: Durante o 2º Trimestre do Ano Curricular 2010/2011.  

Tempo da sessão: Seis sessões de 1h 30m 

Número de participantes: Máximo de 15 crianças. Com acompanhamento de um(a) 

educador(a). 

Solicito a autorização para a captação de som e imagem, bem como fotografias dos 

trabalhos executados durante as sessões de trabalho, para transcrição, apresentação e 

avaliação da investigação a que me proponho. Será salvaguardada a identidade de cada 

participante, ocultando o nome. 

 

 

Agradecendo a vossa disponibilidade para apoiar esta investigação. 

 

Os melhores cumprimentos 

 

 

Tomei conhecimento 
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Anexo B 
 

 

 

Nome: Idade: 

Local: Data: 

 
1. O que gostas de fazer nos tempos livres? 

 
 

2. O que é a imaginação? 

 
 

3. O que é ser criativo e para que serve? 

 
 

4. Que materiais e condições são necessárias para ser criativo? 

 
 

5. O que é um museu? 

 
 

6. Quem pode fazer obras de arte? 

 
 

7. O qual o significado de Arte para ti e que artistas conheces? 

 
 

8. Como contas histórias sem palavras e onde vais buscar as tuas ideias? 
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Anexo C 
 

 

 

Nome: Idade: 

Local: Data: 

 

1. Se tivesses de explicar a alguém esta actividade o que dirias? 

 

 

 

 

2. Como te sentiste a participar nesta actividade? 

 

 

 

 

3. O que aprendeste? 

 

 

 

 

4. O que gostaste mais de fazer? 

 

 

 

 

5. O que gostaste menos de fazer? 
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Anexo D 
 

 

 

Educador(a)  
 

Local  
 

Formação base  
 

Anos de serviço  
 

 

1. Como educador(a) que actividades propõe às crianças e jovens? 

2. Qual a área(s) mais procurada pelas crianças e jovens? 

3. Como reagem aos desafios propostos? 

4. Quais as suas preocupações em relação às possibilidades de exploração das actividades? 

5. Qual a sua atitude perante o trabalho realizado durante as actividades? 

6. O que sente que faz falta na sua prática? 

7. Costumam visitar museus? Qual a recepção das crianças a essas visitas? 

8. Quais as actividades que faz a partir dessas visitas? 

9. O que pensa das estratégias aplicadas durante estas oficinas? 

10. O que pensa que as crianças e jovens adquirem com este género de projecto? 

11. Aspectos negativos e alterações a introduzir. 

12. Aspectos positivos e porquê? 
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Anexo E 
 

 

Quadro 1 – O que é a imaginação? Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 
Algo equivalente ao pensamento É algo que é pensado antes de se fazer 13 

Equivalente a criatividade Para mim a imaginação é uma criação que 
fazemos que vem da cabeça. 

5 

É algo pessoal A imaginação é algo que vem de nós 5 
É criar algo Irreal e/ou que não existe, 

ou inventado 
A imaginação é as ideias que inventamos, 

que fingimos que é realidade 
4 

É um jogo, brincar A brincar às cabeleireiras e pôr ganchinhos 
às meninas 

3 

Precede a acção É algo que é pensado antes de se fazer 3 
É sonhar É aquilo que nós utilizamos de forma mais 

criativa, é o que nos leva a sonhar 
3 

È algo original e diferente É fazer alguma coisa diferente 3 
Nota: apresentam-se apenas categorias de resposta que obtiveram mais do que 2 contribuições.  
 

Quadro 2 – O que é ser criativo e para que serve? Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 
Trazer a imaginação para a realidade Ser criativo é imaginar e realizar coisas. 12 

Criar Criativo é ter boas ideias e aplicá-las. 9 
Novo e original Atar os sapatos sozinhos. 8 

Inventar Uma pessoa criativa é fazer algo que 
ninguém saiba concretizar. 

4 

Relacionado com a Imaginação Criativo é usar a imaginação e usa-se para 
criar algo novo. 

3 

Escrever Fazer sonhos. Saber escrever muito bem. 3 
 

Quadro 3 – Que materiais e condições são necessárias para ser criativo?  
Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 

Mencionam materiais Canetas para pintar. 8 

Lápis Lápis, imaginação, borracha, o nosso corpo. 7 

Imaginação Ter imaginação. 7 
Folhas de papel Pego numa folha e desenho. Penso nas 

coisas que existem e imagino mais para ficar 
diferente. 

5 

Mencionam condições Tudo o que quisermos e onde quisermos. 4 
Cérebro Por exemplo: o cérebro, certos movimentos e 

instrumentos. 
3 
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Quadro 4 – O que é um museu? Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 

Relacionado com espaço físico É um espaço onde se expõe algo diferente. 24 

Relacionado com passado e/ou antigo É sítio em que vemos coisas do passado. 19 
Relacionado com obras de arte É onde há obras de arte e coisas 

importantes. 
5 

Exposição Um museu é uma exposição onde as pessoas 
podem entrar para ver. 

2 

 

 

Quadro 5 – Quem pode fazer obras de arte? Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 

Todos É preciso ter imaginação e criatividade. É 
preciso ter boa vontade. 

22 

Pintores Os pintores e os autores. 6 
Artistas Os artistas. 3 

 

Quadro 6 – Qual é o significado de Arte para ti e que artistas conheces?  
Categoria de respostas dos participantes. 

Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 

Não nomeiam artistas Não conheço nenhum artista. 24 
Nomeiam artistas plásticos É pintar, fazer música. Leonardo Da Vinci, 

Mozart, Joana Vasconcelos 
21 

Imaginação Arte para mim é a imaginação passada para 
a criação. Conheço a Maria Keil, Beethoven, 

Mozart e outros. 

8 

Picasso A arte, são coisas que as pessoas inventam, 
os artistas podem ser o Picasso e outras 

pessoas que nasçam com essas ideias desde 
pequenos. 

7 

Descrevem arte através de sentimentos A arte é algo feito de inspiração e amor. 
Conheço Pablo Picasso, Van Gogh, Almada 

Negreiros, etc. 

6 

Leonardo Da Vinci Para mim arte quer dizer coisas bonitas feitas 
de uma forma diferente | e conheço Leonardo 

Da Vinci, Giotto e Picasso. 

3 

Pintura É pintar, fazer música. 3 

Desenhar A arte é desenhos e existem pintores. 3 
Nota: Todos os participantes do grupo D nomeiam artistas. Nenhum participante do grupo C 

nomeia artistas  
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Quadro 7 – Como contas histórias sem palavras e onde vais buscar as tuas ideias? 

Categoria de respostas dos participantes. 
Categoria de resposta Exemplo de resposta na categoria N 

Relacionado com cabeça, pensamento e 
cérebro. 

Invento, não ponho letras e conto como 
quero, a falar. Da cabeça, só pode ser da 

cabeça. 

11 

Imaginação À minha imaginação. 10 

Imagens Fazendo imagens eu consigo contar 
histórias. 

9 

Livros Por imaginação, com gestos. Inspiro-me nos 
livros e coisas que acontecem no dia-a-dia. 

7 

Com o corpo Por imaginação, com gestos. 4 
Música Em desenhos ou em música e vou buscar as 

ideias a muitos sítios. 
4 
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Anexo F 
 

 
Quadro1 – Idades dos participantes: Grupo A 

 
 
 
 
 
 
 
Primeira oficina: “Da luz à sombra” 
 
Participantes – 17 
Idades – dos 5 aos 18 anos 
Data – 19 de Fevereiro 
Tempo de oficina – 2 horas e 30 minutos (tempo aproximado ao percurso efectuado) 
Local – Exterior 
Materiais – Embalagens de plástico 14 cm x 18 cm transparente com fecho para guardar 
amostras. 
 
Actividade projectada 
Caminhada com recolha de elementos naturais, tais como, pedras, folhas, paus, entre 
outros. 
Trajecto da caminhada – Aldeia Trinta       Aldeia da Mizarela. Pela encosta do rio 
Mondego. Concelho da Guarda. 
 
Objectivos 
Fazer observação e recolha dos elementos da natureza no seu habitat. Diálogo sobre as 
cores, transformações e características da natureza ao longo das estações do ano. A recolha 
iria servir para o trabalho a desenvolver no dia seguinte. 
 
Condução da actividade 
1. No local onde se iniciou o percurso e com todos os participantes presentes, apresentou-
se a facilitadora, as oficinas e foram entregues as embalagens de plástico para a recolha das 
amostras. Os participantes foram aconselhados a apanhar apenas o que encontrassem pelo 
chão sem danificar o espaço envolvente. 
2. Alguns jovens da Aldeia de Crianças SOS de Gulpilhares estiveram presentes nesta 
actividade pelo que realizaram a mesma tarefa. 
3. Durante o trajecto existiu observação e discussão sobre as cores e as texturas que se 
apresentam na natureza, encaminhar o discurso do geral para o particular. Foram dadas 
indicações sobre a melhor maneira de guardar as amostras, recolher só o que cabia na 
embalagem e acomodar sem as danificar. 
 
Reflexão 
Apesar de ter existido uma apresentação ao projecto, esta não foi muito formal pois a 
facilitadora já tinha interagido e conhecia as crianças e jovens da Aldeia SOS da Guarda de 

Participantes A B C D E F G H I 

Idade em anos 14 15 13 17 10 14 5 12 12 

Participantes J K L M N O P Q R 
Idade em anos 12 9 14 7 12 18 16 14 11 
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outros projectos realizados no passado. Todos os participantes fizeram a recolha solicitada. 
Esta actividade teve apoio de vários educadores e do Director da Aldeia SOS de Crianças 
da Guarda, o que se tornou bastante vantajoso para o desenrolar da mesma, visto que deste 
modo todos os participantes estavam divididos em pequenos grupos. As caminhadas são 
um espaço de partilha onde as conversas surgem naturalmente com quem se anda lado a 
lado. 
 
Segunda oficina: “Da luz à sombra II” 
 
Participantes – 17 
Idades – dos 5 aos 18 anos 
Data – 20 de Fevereiro 
Tempo de sessão – 2 horas 
Local – Sala polivalente (salão) 
Recursos – Retroprojector. 
Materiais – Folhas de acetato A4, papel de cenário, cola, tesouras, papel celofane de várias 
cores, têmpera acrílica e pincéis. Materiais recolhidos na sessão anterior. 
 
Actividades projectadas 
1. Construção de composições sobre folhas de acetato A4 com objectos naturais 
contidos nas embalagens de plástico e papel celofane – temática para as composições a 
realizar: “descrever um percurso”. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e 
canetas) apenas tesouras e cola. Apresentação da máquina retroprojector, suas 
características e funcionamento. 
2. Manipulação e reconstrução de novas composições a partir da primeira actividade. 
Pintura com tinta preta dos objectos naturais utilizados e criação de novas imagens por 
contacto com novas folhas de acetato A4. Desenho dessas formas numa folha de papel de 
cenário, criando um trabalho colectivo. 
 
Objectivos 
1. Dar início à observação das opacidades e transparências. Primeira abordagem ao 
efeito da luz sobre a imagem através do retroprojector e questionar as alterações efectuadas 
a cada imagem. Analisar os objectos colocados no acetato e criar uma descrição a partir 
dos mesmos. Descrever um percurso através de uma imagem. 
2. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das imagens. 
Fomentar o trabalho colectivo. 
 
Organização do espaço 
Foi utilizada a sala polivalente por ser o espaço mais adequado a este género de actividade. 
Pela sua dimensão, todos podem trabalhar sem entrar no espaço do outro, tem bastantes 
janelas para se trabalhar com luz natural, sendo também possível escurecer para visionar as 
imagens projectadas. No centro da sala foram dispostas as mesas em ilha com cadeiras à 
volta. A mesa estava livre, nenhum material estava exposto, pretendia-se o foco dos 
participantes na apresentação da oficina. O retroprojector foi colocado numa base própria 
virado para a parede de projecção e a uma altura passível de manuseamento a todos os 
participantes. 
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Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 10:30h e durou duas horas. Foi mais longa do que 
originalmente programado (1h 30m) para possibilitar a realização dos dois exercícios. 
3. Presença e apoio do Director da instituição durante todo o desenrolar da oficina. 
4.  Os participantes entraram na sala e preencheram o questionário de caracterização. 
5. Foi solicitado aos participantes que colocassem a embalagem com as amostras 
recolhidas na caminhada da sessão anterior em cima da mesa de trabalho. O restante 
material foi colocado na mesa, no decorrer da descrição e explicação das tarefas. 
Inicialmente foi feita a apresentação do retroprojector e o seu funcionamento. Como se iria 
projectar teria de ser usado um suporte transparente, exemplificadas e explicadas as 
características das folhas de acetato A4 e das folhas de papel celofane. Os restantes 
materiais a usar seriam os que haviam recolhido no passeio do dia anterior. Para tal os 
únicos utensílios permitidos, para além dos objectos naturais recolhidos eram as tesouras, a 
cola, o papel celofane e a folha de papel de acetato que funcionaria como suporte a ser 
posteriormente colocado no retroprojector. 

Durante a elaboração das composições a facilitadora apenas deu suporte técnico 
respondendo e suportando as actividades dos participantes. 
6. Quando todos terminaram o seu trabalho, as composições foram colocadas uma a 
uma no retroprojector. Pediu-se a cada participante que descrevesse o seu trabalho: que 
materiais usou, que percurso fez e quais as descobertas despertadas pelos materiais. 
7. Para a realização do segundo exercício, foi disponibilizada tinta acrílica de cor 
preta, pincéis e novas folhas de acetato A4. Foi exemplificado a impressão, colocando tinta 
na folha, pedra, flor, ou outros objectos naturais e depois colocando o objecto em cima da 
folha nova essa forma e a sua textura criaria uma nova imagem. Cada participante escolheu 
a forma (ou as formas), que queria pintar numa nova folha de acetato. Depois de todos 
pintarem e de a tinta secar, colocou-se um acetato de cada vez na máquina que projectou a 
sombra da imagem para o papel de cenário colado na parede. Cada participante escolheu 
livremente a imagem que queria desenhar, assim como a sua localização no papel. Este 
movimento foi efectuado também com a tinta preta. Assim foi criado um trabalho 
colectivo. 
8. No final da oficina foi proposto ao grupo que escrevesse uma memória das duas 
oficinas para apresentar como abertura do fim-de-semana seguinte. A proposta foi aceite 
por duas voluntárias. 
Foi ainda apresentado o caderno e a caixa com o material disponível para utilização livre 
no intervalo de tempo entre oficinas. 
 
Transcrição do exercício 1 
Participante G – Era uma vez, o vento. As folhas iam caindo, muito vento, muito vento. 
Uma folha dizia a outra. Outra folha dizia – olha o pau. O pau encostado para a outra. O 
pau encostado para aqui. Então disse que era o pau. Nem sabia onde estava o pau. Então 
uma folha a cair até ao chão. O chão até nem sabia. Até o vento estava a empurrar muito, 
muito, muito. O vento até soprou, até soprou para aqui e depois voar. Um dia havia muitas 
folhas a cair, porque o Inverno estava aqui. Mas de repente apareceu mais folhas. Uma era 
muito gira, outra era muito feia. Uma andava à procura do pau, outra andava à procura 
de uma folha. A folha andava sempre a brincar, a brincar com os seus amigos. De repente 
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chegaram os amigos e o pau disse que não queria brincar e nenhum barulho. Então o pau 
disse assim – Vocês têm de pedir desculpas. Um disse desculpas e o outro também disse 
desculpas. Um foi embora o outro ficou lá em casa a dormir e depois perguntou – Queres 
brincar? Quero brincar. Então foram até muito vento brincar. Trolari trolará a história 
acabou aqui. 

           
Imagem projectada Imagem original 

Participante N – Esta é a barragem. A água, pronto. Esta é a árvore que estava lá. E isto é 
o Sol e as nuvens. E a pedra. 

              
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante D – Aqui são duas luas. Aqui são três folhas. Este coisinho aqui faz a magia, 
das luas se juntarem à árvore. 

             
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante O – Isto é o céu. Aqui é o início da caminhada. Isto aqui foi quando 
estávamos a lanchar no meio da caminhada. Isto aqui é o final da caminhada. Isto aqui é 
a casa da feijoada (A escola – dizem os outros). Chiu, eu é que estou a contar a história. 
Isto é a casa da feijoada. Pronto isto é o jardim da casa da feijoada. Pronto já acabei. 

             
Imagem projectada Imagem original 
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Participante F – Estava um dia de Sol na caminhada. Apanhei duas folhas. Duas folhas e 
mais nada. 

              
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante A – Isto aqui é a aldeia onde nós começamos a caminhada. Depois fomos 
todos atrás da Bic, ela estava lá no charco enquanto a Xana estava a distribuir os 
saquinhos. Depois começámos a nossa caminhada lá pelo mato. Isto é tudo mato. 
Passámos o canal e antes de irmos para casa apanhei um trevo de três folhas e como tive 
muito azar perdemo-nos. Umas quantas de nós perdemo-nos, então andámos lá às voltas 
até encontrarmos a casa onde fomos comer a bela feijoada. 

                
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante R – Então. Começámos a caminhada nos Trinta e fomos pelo monte e 
encontrei este bocadinho de alecrim, andámos mais um bocadinho e parámos para comer. 
Depois, mais um bocadinho passámos o canal e encontrei isto, bolotas. Depois andámos 
pelo rio Mondego e apanhei isto, depois apanhei umas quantas pinhas. Depois um 
bocadinho de cacto e fiquei toda picada. E foi aí que a Paula explicou à Xana que 
antigamente a mãe e o tio dela faziam tinta com estas coisas. 

               
Imagem projectada     Imagem original 
 
Participante J – Passámos as montanhas, depois muitas ervas. Parámos para comer. 
Depois andámos mais um bocado. Fomos almoçar na escola, estivemos lá um bocado e 
depois viemos embora. 

 
Imagem original 
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Participante E – Andámos um bocado. Depois apanhámos outras coisas. Depois andámos 
outro bocado e apanhei esta erva, depois andamos um bocadinho até que nos perdemos. 
Depois apanhei esta e depois fomos para a escola. 

         
Imagem projectada   Imagem original 
 
Participante Q – Aqui, nós começámos a fazer a caminhada e eu encontrei esta noz, depois 
parámos neste monte para comermos, depois passámos para o canal. Encontrei esta 
Oliveira, acho eu. Depois parámos aqui perto, para aqui ficava a escola e havia um 
caminho. 

                
Imagem projectada Imagem original 

Participante B – Uma pessoa… Um canal de água e tal e depois parámos para lanchar. 
Vieram umas nuvenzitas, dissemos que estava a começar a chover, mas era da árvore, no 
outro canto aqui, onde estavam outras pessoas não havia árvores mas também estava a 
chover. Depois continuámos a caminhar, a caminhar. Depois era um chão muito pedroso, 
eu caí. Caí e magoei-me pronto. Depois aqui passámos por uma coisa assim com muita 
água e pronto. 

             
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante M – Aqui é a Primavera, aqui estou eu, aqui está a escola. Aqui eu não 
conseguia subir isto. E depois já está. 

 
Imagem colocada no retroprojector 
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Participante L – Portanto, nós começamos a caminhada aqui, depois eu encontrei esta 
pedra. Depois nesta pedra nós parámos para comer. Encontrei o cacto e depois encontrei 
estas ervas, depois fomos para a escola comer lá. 

          
Imagem original         Imagem original colocada no retroprojector 
 
Participante H – Aqui foi onde nós começamos a caminhada e depois aqui foi onde nós 
parámos. Aqui, também encontrei esta folha. Depois aqui, esta erva apanhei lá mais à 
frente ao pé daquela poça onde estava cheia de água e esta folha encontrei onde estava 
aquela casa lá mais à frente e esta pedra foi onde nós parámos para comer e depois fomos 
para a escola. 

          
Imagem original         Imagem original colocada no retroprojector 
 
Participante C – Nós fomos até aos Trinta de autocarro e depois eu não podia fazer a 
caminhada e tive de ir de autocarro até à escola estive lá a brincar com a mais pequenina 
e esperei por eles. 

            
Imagem projectada Imagem original 
 
Participante K – Isto foi uma caminhada com muitas aventuras. Fiz com este figo o Sol lá 
em cima. 

          
Imagem projectada       Imagem original 
 
Reflexão 
1. Foram colocadas algumas questões sobre as imagens ficarem invertidas. 
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2. No início notou-se algum receio quando colocavam as folhas de acetato no 
retroprojector para contar a história que tinham criado. Mas como no final de cada história 
todos batiam palmas foi existindo um espaço de partilha cada vez mais genuíno. 
 
Exercício 2 
Alguns dos primeiros trabalhos ficaram alterados ou foram destruídos. Foi explicado no 
princípio do segundo exercício que o primeiro trabalho iria ser transformado num novo. 
Anulando deste modo a angústia que alguns participantes estavam a sentir e 
transformando-a num movimento criativo. Procurar a inovação e a originalidade através de 
pesquisa das formas, criando curiosidade nos participantes. 
 

                      
Trabalho em desenvolvimento        Trabalho colectivo concluído 
 
Reflexão 
1. A pintura dos objectos naturais e sua impressão no acetato fez com que os 
participantes descobrissem que alguns objectos que parecem ter a superfície lisa na 
realidade têm texturas que não são à partida identificáveis. 
2. Experimentaram na prática o manuseamento de uma imagem em projecção, que 
obriga a mexer a folha em espelho (tudo está invertido). 
Aguardaram a sua vez para colocar a sua imagem e deste modo viram nascer um trabalho 
colectivo a partir de desenhos individuais. Libertaram-se da criação individual apreciando 
a aparição de uma nova imagem que por todos foi criada. 
3. Percebeu-se com o preenchimento dos questionários de caracterização, que alguns 
dos participantes (apesar de terem idade escolar) têm grandes dificuldades na expressão 
escrita. É necessário acompanhamento para preencher questionários. 
4. Foram organizados grupos para a arrumação da sala. Todos cumpriram facilmente 
com esta tarefa, durante todas as oficinas realizadas. 
 
Terceira oficina: “Quanto mais longe, maior” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 10 aos 18 anos 
Data – 12 de Março 
Tempo de sessão – 1 hora 30 minutos 
Local – Sala polivalente (salão) 
Recursos – Computador para apresentação de Power Point. Projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, pincéis, tinta ecoline magenta, papel celofane de 
várias cores, vários papéis de opacidades diferentes, lãs, tecidos variados, arroz, cuscuz, 
sal, cascas de cebola e alho. 
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Actividades projectadas 
1. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. 
2. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
3. Projecção de diapositivos de vários pintores. 
4. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
 
Objectivos 
1. Dar a conhecer o trabalho do artista a partir do qual estamos a trabalhar. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
3. Dar a conhecer outros artistas estando perante reproduções de obras de arte. 
Utilizando a mesma máquina de projectar é possível fazer compreender melhor a técnica 
relacionada com este formato. 
4. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. Aprender a falar 
livremente das imagens, sobre o que se vê de novo ou de estranho em cada projecção. 
 
Organização do espaço 
Utilização de dois espaços. A sala dos computadores para apresentação do Power Point. E 
o salão para o desenvolvimento dos trabalhos e projecção dos mesmos. No centro do salão 
foram dispostas as mesas em ilha com cadeiras à volta. Os materiais já estavam em cima 
da mesa mas perto do lugar onde a facilitadora falaria das características de cada um, 
recolocando-os na mesa ao alcance de todos após a breve introdução. O projector foi 
colocado num local elevado para projecção na parede, mas que pudesse, ao mesmo tempo 
pudesse ser manuseado pelos participantes. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da tarde e teve acompanhamento e participação da 
educadora da instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. Foi aguardada a 
chegada de todos para dar início à oficina. 
3. A leitura da memória do fim-de-semana anterior feita pelas participantes A e Q, fez 
a abertura da oficina. 
4. Todos se dirigiram à sala dos computadores para apresentação da biografia de 
Bruno Munari, pela qual foi demonstrado grande interesse por parte de todos os 
participantes. Estes colocaram questões sobretudo no domínio das técnicas utilizadas pelo 
artista nas obras: Máquinas Inúteis, Os garfos, o candeeiro Falkland, e os vários 
livros/jogo.  
O último slide do Power Point mostrava o trabalho colectivo realizado na oficina “Da luz à 
sombra II”. Este tinha um ponto de interrogação para questionar a autoria da obra. As 
reacções foram de estranheza e desconforto por reconhecerem a obra mas não conseguirem 
apontar o nome do artista. Num impulso alguém, exclamou: “ – É o nosso, é o nosso”. E 
foi uma descoberta fantástica, pois naquele instante todos encontraram e identificaram o 
desenho por eles realizado em conjunto e que encerrava uma mostra de outros artistas. O 
seu trabalho também tinha a “qualidade” necessária para se tornar uma obra artística. 
5. De regresso ao salão, mostrou-se como manipular os caixilhos e como colocar o 
acetato previamente cortado para suporte dos materiais. Falou-se individualmente de cada 
material: as lãs, os tecidos, os vários papéis, o arroz, o cuscuz, o sal grosso, as cascas de 
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cebola e de alho, que estavam dentro de embalagens de plástico transparentes. Tudo estava 
disponível para experimentar. Deu-se depois a distribuição de um caixilho por cada 
participante. Depois a facilitadora forneceu apoio técnico para abertura do caixilho e 
durante a construção dos diapositivos. 
6. Quando todos terminaram de manipular os materiais e criar as primeiras imagens, 
projectaram-se diapositivos de alguns pintores: Vassily Kandisky, Joan Miró, Salvador 
Dali, Paul Klee e Almada Negreiros. 
7. Projecção das primeiras experiências dos participantes e dando-se de seguida uma 
breve discussão sobre os materiais manipulados. 
 
Transcrição 
 
Memória escrita pela participante A: 
 

Neste dia demos continuação à actividade iniciada no dia anterior. 
No dia anterior fizemos uma caminhada dos Trinta à Mizarela, e nessa caminhada 
fomos apanhando alguns elementos da natureza para realizarmos a actividade com a 
Xana! 
No Domingo, a actividade consistia em contarmos uma história sem palavras, 
tínhamos que usar o que recolhemos na caminhada para contar uma história, numa 
folha de acetato. 
Tínhamos os elementos que recolhemos e a Xana ainda nos deu mais alguns materiais 
para dar mais vida ao nosso trabalho. 
Quando terminámos este trabalho iniciámos outro, também em acetato, que consistia 
em escolhermos alguns elementos e pintá-los numa das faces e “carimbarmos” no 
acetato … no fim disto projectámos com o retroprojector e escolhemos uma das 
imagens e cada um desenhou numa grande folha, a imagem que mais gostava do seu 
acetato. 
Foi um dia diferente e muito divertido, porque aprendemos a contar histórias sem 
palavras, quando alguns de nós não acreditavam que era possível. 

 
Memória escrita pela participante Q: 
 

Antes de começarmos as actividades, respondemos a um questionário sobre arte. 
Com os materiais da natureza que colhemos no caminho do dia anterior fizemos 
várias actividades. 
1ª. Actividade – Com o acetato colámos, os materiais, que colhemos, contando a 
caminhada. 
2ª. Actividade – Com outro acetato, calcámos folhas em tinta preta. 
3ª. Actividade – Com as folhas calcadas, colocámos o acetato no projector, e com uma 
folha grande, na parede, passámos para lá. 
Depois de acabarmos a actividade, arrumámos a sala, e fomo-nos embora. 

 
Transcrição sobre a projecção das reproduções de pinturas: 
Participante N – Que interessante. Quem fez isto? Mas isso é tão pequenino para se fazer 
isto. 
Facilitadora (F) – Não. Isto é uma pintura. Foi fotografada. 
Participante A – Eu estive a estudar o surrealismo agora em história. Por isso quando 
mostraste essa pintura eu reconheci. Mas não sabia que era Salvador Dali. 
Participante D – Olha que giro. Que espaço tão grande! 
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Projectaram-se algumas fotocópias de textos e desenhos: 
F – As fotocópias que vocês fizerem para reduzir e colocar no projector para verem 
novamente em grande têm ser em papel de acetato. Se forem em papel normal não deixa 
passar a luz e vocês não vêem nada. 
 
Mais algumas fotografias de paisagem foram mostradas. Um diapositivo estava invertido e 
os participantes deram indicações para rodar o caixilho e a imagem ficar projectada 
correctamente. 
 
Participante E – Isto são as casas isto é o mar. É o sismo do Japão. Utilizei sal e arroz e 
cola. 

 
Participante H – Parece o Japão depois do Tsunami. 
F – Também é bom o restante grupo falar do que vê nas imagens construídas 
individualmente. Ajuda a encontrar novas formas e relações de imagens. 
Participante O – Olha as bolhas estão a começar a mexer. 
 
Participante O – Ah! Está ao contrário! 
F – Não faz mal. Vamos virá-lo. Assim está bem? 
Participante O – Sim. Isto é suposto ser o mar. Isto são as ondas do mar. Isto é a espuma 
do mar. Isto é uma senhora de biquíni. 

 
Participante H – É mesmo gorda! 
Participante O – Vocês não tem imaginação, eu não conseguia fazer uma senhora deste 
tamanho. 
Participante I – Aquilo parece um foguetão. 
Participante H – Sabem o que é isto? É uma alga do mar. Aqui é mais escura. 

 
F – Também se mexe. Puseste cola? 
Participante H – Sim. 
Participante O – Devias ter colocado azul. 
Participante H – Depois ficava tudo preto. 
Participante O – Porque é que aquela parte é mais escura? 



 

106 
 

F – Porque é mais densa. Como passa menos luz fica mais escura. 
 
Participante J 

 
F – Sabes porque ficou assim tão escuro? Porque colocaste tecido... O que puseste mais? 
Participante J – Esponja e pena. 
F – Esponja, pena. Isto tudo começa a ficar muito opaco e não deixa passar a luz. 
 
Participante I – Isto é sal. 

 
E – A mim parece um dia de vento… 
Participante A – E as folhas a voarem. 
Participante H – Isto é a árvore e as folhinhas a caírem. 
Participante E – Para mim são cabelos. 
Participante I – Para mim não parece nada, mas sim podem ser folhas a voar. 
Participante O – A mim faz lembrar o ambiente de trabalho. Não tem nada a ver, mas 
parece-me. 
 
Participante N – Isto são pintas. E esta é a perna dele, caiu e partiu a cabeça. Coitado. 

 
 
Participante A – Primeiro pus cola no amarelo que eu queria os raios a mexer e depois 
queria o coração e os pulmões a mexer. E depois meti a tinta vermelha para parecer o 
sangue. 

 
Vários comentários: – Está tão giro. – Tem o coração. – Aquilo, ali azul, são os pulmões. 
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F – Está tudo a mexer. Estas experiências servem para isto mesmo. Percebermos como 
funcionam os materiais. Para a próxima já sabes como manipular estes materiais. A 
primeira vez estás a experimentar o que acontece e como reagem. 
Participante D – A cor-de-rosa está a aumentar. 
Participante D – Olha aquelas bolas a caírem. 
Participante H – Está a encher. 
F – Quanto mais cola puserem mais tempo ela demora a começar a mexer. Porque mais 
tempo demora a aquecer. No teu puseste muita cola? 
Participante A – Não. Até caiu um pinguinho de cola para a mesa e eu passei o acetato por 
lá e por isso ficou muito espalhada. 
 
Participante P – Pus um pedaço de tecido, uma casca de cebola, sal e tinta cor-de-rosa. 

 
Vários comentários: – Aquele tecido é igual ao meu. – Olha, sangue. 
Participante P – Não percebi que ficava assim, eram tão pequenos os tecidos. 
Participante D – E puseste cola. 
Participante P – Não pus cola nenhuma. 
 
Participante D – Era para ser uma flor e erva por baixo. 

 
Participante O – Parece um ET. 
Participante P – A mim parece um coelho virado ao contrário. 
Participante D – A cola está no meio. E é arroz e um bocadinho de tecido. 
F – É uma bola de cola. Este bocado de cola é muito espesso. E por isso demora muito 
tempo a mexer-se. 
 
Reflexão 
1. Este grupo já tinha desenvolvido parte desta oficina durante o Verão de 2010. Por 
esta razão não era novidade o projector nem a técnica utilizada para a construção dos 
diapositivos. Como tal, descrevem menos os materiais que colocaram e reflectem mais 
sobre o que estão a ver de novo na imagem. 
Com a projecção das imagens construídas alguns participantes continuam a não falar da 
sua imagem. Não referem o que colocaram ou o que vêem, apesar disso, começa a existir 
um diálogo. O grupo reflecte sobre o que está a ver desinibindo o autor da imagem a 
descrevê-la. 
2. Solicitou-se ao grupo que não tivessem conversas sobrepostas a quem está a 
apresentar. Explicou-se que fica tudo muito confuso e não se consegue perceber onde e 
como cada um chegou às suas conclusões. 
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3. No final da sessão foi pedido que todos chegassem ao mesmo tempo para eliminar 
tempos de espera. 
 
Quarta oficina: “Ilustrar à luz da música” 
 
Participantes – 16 
Idades – dos 5 aos 17 anos 
Data – 13 de Março 
Tempo de sessão – 1 hora 30 minutos 
Local – Sala polivalente (salão) 
Recursos – Leitor de música, cd de música, projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
vários papéis de opacidades diferentes, sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de 
aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a terceira oficina. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da manhã e teve acompanhamento e participação de 
uma mãe social da instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. Apresentação do músico, autor/compositor Camile Saint Saëns e à sua obra 
“Carnaval dos Animais”. Pôs-se o CD a tocar e foi-se indicando o título de cada música. 
Como era de manhã, os participantes estavam bastante calmos e as músicas serviram para 
começarem a despertar. A distribuição das folhas de papel com informação sobre o 
compositor e sobre as músicas (título, instrumentos e duração) foi efectuada no decorrer da 
audição. No final propôs-se a formação de grupos de trabalho e cada um foi livre de 
escolher o seu grupo. Ficaram criados quatro grupos, cada um escolheu a música que iria 
trabalhar. 
4. Seguidamente fez-se um exercício de brainstorming para em conjunto, se chegar a 
algumas palavras que relacionassem as músicas que tinham ouvido, com os animais dos 
títulos. As palavras foram escritas em papel de cenário colado na parede do salão, num 
local visível para todos. 
Palavras resultantes do brainstorming a partir das músicas “Carnaval dos animais” 
escolhidas pelos participantes: 
“Cucos” – bonitos / dormir / voar / amanhecer / muito lento / a serem atacados / 
aconchegar o ninho / espertos / burros / ladrões / preguiçosos. 
“Galinhas e galos” – passos / andar de um lado para o outro / violino / correr / morte / 
discurso / confusão / parada / barafunda. 
“Tartarugas” – solidão / dormir / lentas / preguiçosas / nadar / velhas / cansadas / comer / 
dançar / pensativas / a pôr ovos / quase a morrer / tristes / escondidas. 
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“Cangurus” – saltar / comer muito rápido / brincar / esconder / dar socos. 
“Pianistas” – agilidade / habilidosos / dança / burros / muito rápidos. 
O grupo que escolheu a música “Cangurus” decidiu alterar a escolha para a música 
“Pianistas”. 
5. Foram distribuídos quatro caixilhos por cada grupo. Concedido o restante tempo da 
oficina para a criação das histórias. Podiam utilizar todos os materiais disponíveis e eram 
livres de projectar os diapositivos para questionar ou fazer alterações necessárias às 
imagens. 
6. Em conjunto decidiu-se não apresentar as histórias nesta oficina, pois alguns grupos 
não as tinham concluído. 
 
Reflexão 
1. Não distribuir as folhas com a informação da obra “Carnaval dos Animais” durante 
a audição da mesma, distrai os participantes. Deixam de estar a ouvir as músicas e a sua 
atenção vai para o texto que têm nas mãos. 
2. A formação dos grupos foi rápida e fácil. A dinâmica de cada grupo passou pela 
criação da história, alguns retiraram palavras do exercício de brainstorming. Cada 
elemento escolheu uma parte que queria ilustrar a partir da manipulação dos materiais 
dentro do caixilho. 
3. No final da música dos cucos a mãe social questionou os participantes se sabiam 
como os cucos faziam a sua nidificação, não existindo resposta, explicou tudo sobre este 
tema e respondeu às questões dos participantes. É bom termos pessoas interessadas e 
interessantes a trabalhar em parceria, é imediata a diferença positiva nos resultados. 
4. Nota-se a evolução no manuseamento do projector. As imagens são experimentadas 
e questionadas enquanto projectadas. Tal como Munari descreve: “Depois do exercício dá-
se início à utilização intencional dos efeitos obtidos com esta técnica” (Munari, 2007, p. 
132). 
 
Quinta oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 
 
Participantes – 18 
Idades – dos 5 aos 18 anos 
Data – 2 de Abril 
Tempo de sessão – 1 hora 30 minutos 
Local – Sala polivalente (salão) 
Recursos – Leitor de música, cd de música e projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
vários papéis de opacidades diferentes, sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de 
aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
 
Objectivos 
Esta oficina é direccionada à apresentação e construção de histórias. Relacionar as imagens 
com a música, relacioná-las com criação de histórias, criar sequências e trabalhar a 
expressão oral.  
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Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que as oficinas anteriores. A única alteração foi a 
utilização um lençol branco a meio da sala, que funcionou como painel de projecção. 
 
Condução da oficina 
1. Oficina com início às 10:30h. Acompanhamento e participação da educadora da 
instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. A abertura da oficina foi feita pela leitura da memória do fim-de-semana anterior 
pelas participantes D e P. 
4. Finalizaram as histórias zoológicas do “Carnaval dos Animais”. O grupo dos 
“cucos” acrescentou dois diapositivos à sua história. 
5. Exposição sobre as diferenças do painel de projecção ser desta vez um pano 
esticado no meio da sala: A luz passa através do tecido; é possível passar à frente da 
imagem sem projecção de sombra; arrumação dos diapositivos deixa de ser invertida na 
horizontal, o projector não está visível para a assistência. É possível utilizar este método 
como cenário. 
6. A música acompanha a projecção da narração de cada história. 
 
Transcrição 
 
Memória escrita pelas participantes D e P: 
 

Bom dia a todos, no dia 20 de Março estivemos a fazer uma actividade com a Xana. 
Ouvimos várias histórias sobre vários animais. 
Distribuímo-nos por grupos, onde cada grupo disse o que ouvia. 
Depois cada grupo escolheu um animal, onde tinha que construir vários slides até 
ficar uma história. 
Depois apresentá-la. 
Espero que gostem e continuem a fazer as suas histórias. 

 
Histórias “Carnaval dos Animais” 
“Galos e Galinhas” (Participantes C, F, H e P) 
 

     
1. Era uma vez, quatro galarós     2. Depois, quando andavam a passear, 
que andavam a passear.     uma galinha matou todos os galarós. 
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3. O violinista começou a cantar.     4. Por fim, houve uma discussão 

entre todos. 
 
“Cucos” (Participantes N, J, R e I) 
 

     
1. Os cucos ao nascer do Sol.    2. Os ovos dos cucos a saltarem. 
 

     
3. O amanhecer.      4. Os ovos nos outros ninhos. 
 

     
5. Os cucos são bonitos.      6. E espertos. 
 
“Tartarugas” (Participantes E, G, M, O) 
 

     
1. Era uma vez, uma tartaruga    2. E que tinha uma barriga muito 
que se chamava Esperança…    grande e precisava de tirar todos 

os seus ovinhos. 
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3. E precisava que os ovinhos nascessem.    4. Depois foi dormir. 
 
“Pianistas” (Participantes A, B, Q e K) 
 

     
1. Os pianistas chegam ao piano.     2. Quando começam já não param mais. 
 

     
3. Tocam melodias.     4. Com muitas notas. 
 
Condução da oficina (Continuação) 
7.  Dispostos na mesa estavam todos os diapositivos construídos ao longo das 
oficinas. Como estava a ser muito difícil as associações por cores, texturas ou formas, a 
educadora iniciou um novo jogo – cada um escolhe um diapositivo e cria uma frase que dê 
continuidade ao anterior. A participante mais velha (17 anos) voluntariou-se para iniciar e 
escrever a história. 
8. Na sala foi disposta uma plateia, com cadeiras viradas para o ecrã. Atrás estavam, 
os responsáveis pela projecção de imagem, pela leitura da história e iluminador de papel. 
 
Transcrição 
E – Há um voluntário que vai iniciar a história. Escolhe um slide e conta o que vê na 
imagem. Depois o segundo faz a mesma coisa com outro slide e assim por diante. Até 
todos terem participado. Explicou várias vezes. 
Participante P – Estão aí os slides todos? 
Participante L – Até os que fizemos no primeiro dia? 
F – Sim. Estão todos. Os que fizemos agora nestes fins-de-semana. 
Participante O – Eu começo a história e escrevo. 
 
De frase em frase, de caixilho em caixilho, construiu-se uma história colectiva. 
 
História final 
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1. Era uma vez um ovo de     2. Que começa a abrir junto à praia. 
Australopiteco a dormir. 
 

     
3. Ao amanhecer.      4. Perto de uma bela palmeira. 
 

     
5. Onde estavam dois meninos     6. Que foram esmagados por 
e duas meninas.          uma tartaruga gigante. 
 

     
7. E ficou o chão cheio de sangue.    8. Veio uma onda e lavou o chão. 

     
9. E os passarinhos todos felizes,    10. Juntamente com a sua amiga 
   cantavam, cantavam.           tartaruga. 

     
11. Até que lhes caiu uma pena.    12. Depois foram todos fazer um 
             banquete. 
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13 A seguir foram para a cama.    14. Acordaram e foram tomar o 
            pequeno-almoço. 
 
FIM 
 
Reflexão 
1. Esta oficina foi muito animada, todos conseguiram ver as histórias e desse modo 
experimentarem uma dinâmica de grupo. Participaram enquanto indivíduos num trabalho 
colectivo e viram os resultados de imediato. 
2. A presença activa da educadora durante as oficinas e a sua atenção ao envio do 
alinhamento das oficinas produziu um trabalho muito positivo de parceria com a 
facilitadora. Esta atitude traduziu-se na sua avaliação e resposta célere à dificuldade com 
que os participantes se estavam a defrontar para organizar os diapositivos por cor, texturas 
ou formas. 
3. A maioria dos participantes ganhou autonomia dentro do grupo devido às diferentes 
tarefas que foram apresentadas ao longo das oficinas. 
4. Uma participante comunicou à facilitadora que este género de exercícios estava a 
ser muito interessante para aplicação prática no desenvolvimento dos trabalhos escolares. 
 
Sexta oficina: “O nosso papel na luz” 
 
Participantes – 18 
Idades – dos 5 aos 18 anos 
Data – 3 de Abril 
Tempo de sessão – 2 horas 
Local – Sala polivalente (salão) 
Recursos – Livros. 
Materiais – Cola, tesouras, papel celofane de várias cores, folhas quadradas (14,8 x 14,8 
cm) de variados géneros de papel (vegetal, seda, cartolina, acetato, papel de máquina, 
papel de lustro), arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
As mesas foram arrumadas em ilha. Os livros estavam empilhados perto do lugar da 
facilitadora. As folhas de papel e restante material estavam colocados noutra mesa. 
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Condução da oficina 
1. Oficina com início às 10:30h. Acompanhamento e participação da educadora da 
instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. Resumo e reflexão sobre o trabalho que foi desenvolvido ao longo das oficinas. 4.
 Apresentação de vários livros (Bruno Munari; Enzo Mari; Gianni Rodari) que 
contavam muitas histórias, mostrando que é possível ilustrá-las utilizando transparências, 
recortes e sobreposições de imagens. Histórias de associação de ideias; livro-jogo; livros 
que não têm as folhas presas, livros sem palavra. Os livros estiveram disponíveis para 
serem manuseados por todos os participantes. A facilitadora acompanhou as leituras e 
respondeu aos obstáculos com que se depararam nelas. Todos mostraram preferência por 
um ou outro livro. 
5. As folhas quadradas foram colocadas na mesa. Cada papel individualmente 
apresentado e colocado na mesa de trabalho. Pedida a atenção dos participantes para as 
características de cada papel, a fim de poderem questionar sobre as transparências, as 
texturas, as gramagens, espessuras e durezas de cada um. Para que trabalhassem com os 
papéis seguindo as técnicas que tinham desenvolvido nos caixilhos, estavam disponíveis os 
materiais que utilizaram durante todas as oficinas. Era necessário desenhar com a tesoura, 
sem um desenho preparatório (da cabeça para o papel). 
6. Individualmente pendurados, os trabalhos foram apresentados ao restante grupo por 
cada participante. 
7. No fim, a sala foi arrumada para que pudessem responder ao questionário final. 
 
Resultados 
 
Participante A 

    
Participante D 

      
 
Participante E 
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Participante F 

      
 
Participante G 

    
 
Participante H 

    
 
Participante J           Participante I            Participante K         Participante P 

    
 
Participante C          Participante L          Participante Q           Participante N 
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Participante R 

    
 
 

    
Trabalhos em desenvolvimento 
 
Reflexão 
Não foi possível fazer recolha de som devido a avaria do gravador. 
De futuro não pode ficar qualquer material de riscar na mesa. Quando começam a utilizá-
los já não é possível retirar porque vão existir resultados diferentes. 
Todos os participantes fazem a descrição da composição criada e não da acção que 
exerceram sobre o material. 
Foi explicado como o papel poderia ser utilizado de maneiras diferentes, por exemplo: Em 
vez de colarem todas as folhas, se estas ficarem soltas, podem jogar com elas 
arbitrariamente, criando mais composições. Folhas transparentes colocadas entre duas 
opacas, não cumprem a sua função de deixar passar a luz e possibilitar ver o outro lado 
(mesmo que alterado pela cor ou textura). 
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Anexo G 
 

 
Quadro1 – Idades dos participantes: Grupo B 

 
Primeira oficina “Da luz à sombra” 
 
Participantes – 08 
Idades – dos 10 aos 15 anos 
Data – 26 de Fevereiro 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente (Salão) 
Recursos – Retroprojector. 
Materiais – Folhas de acetato A4, tesouras, fios, flores, folhas, pedras, pequenos paus, 
papel celofane de várias cores e cola. 
 
Actividades projectadas 
1. Construção de composições sobre folhas de acetato A4 com objectos naturais 
contidos nas embalagens de plástico e papel celofane – temática para as composições a 
realizar: “descrever um percurso”. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e 
canetas) apenas tesouras e cola. Apresentação da máquina retroprojector, suas 
características e funcionamento. 
 
Objectivos 
1. Dar início à observação das opacidades e transparências. Primeira abordagem ao 
efeito da luz sobre a imagem através do retroprojector e questionar as alterações efectuadas 
a cada imagem. Analisar os objectos colocados no acetato e criar uma descrição a partir 
dos mesmos. Descrever um percurso através de uma imagem. 
2. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das imagens. 
Fomentar o trabalho colectivo. 
 
Organização do espaço 
Foi utilizado o salão por ser o espaço mais adequado a este género de actividade. Pela sua 
dimensão, todos podem trabalhar sem entrar no espaço do outro. Esta sala tem bastantes 
janelas para trabalhar com luz natural, mas também é possível escurecer para visionar as 
imagens projectadas. No centro da sala foram dispostas as mesas em ilha com cadeiras à 
volta. A mesa estava livre, nenhum material estava exposto, pretendia-se o foco dos 
participantes na apresentação da oficina. 
O retroprojector foi colocado numa mesa virado para um estore que serviria com painel de 
projecção. O retroprojector estava colocado a uma altura que possibilitava o 
manuseamento de todos os participantes. 
 
 

Participantes A B C D E F G I J K L M N O P 
Idade em 

anos 13 14 11 15 15 15 16 15 13 13 15 13 12 12 10 
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Condução da actividade 
1. A sessão decorreu no período da tarde, com início às 14:30h e teve 
acompanhamento e participação de um educador da instituição. 
2. Existiu um pequeno diálogo com o educador onde foram feitas as devidas 
apresentações: a facilitadora, qual o tema e objectivos das oficinas. Aberto espaço para as 
questões dos participantes. 
3. Preenchimento dos questionários de caracterização. 
4. A apresentação do retroprojector e o seu funcionamento foi reduzida, pois como 
esta máquina está presente no salão não era totalmente desconhecida para os participantes. 
5. O material foi colocado na mesa, no decorrer da descrição e explicação das tarefas. 
Como se iria projectar, teria de ser usado um suporte transparente. Exemplificadas e 
explicadas as características das folhas de acetato A4 e das folhas de papel celofane. 
6. Alguns participantes tinham estado presentes na actividade “Caminhada” que teve 
lugar na Aldeia SOS da Guarda no dia 19 de Fevereiro. Esses descreveram o percurso da 
caminhada com a recolha de materiais naturais que fizeram durante o trajecto. Aos 
restantes, foi pedido que fizessem a recolha de objectos naturais dentro da Aldeia SOS de 
Gulpilhares e que descrevessem a aldeia apenas recorrendo aos objectos recolhidos. 
Os que saíram da sala para apanhar elementos naturais voltaram sem perturbar os outros 
que estavam a trabalhar na sala. 
7. Início dos trabalhos de construção de imagens com objectos naturais e papel 
celofane sobre folhas de acetato. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e canetas) 
apenas tesouras e cola. 
8. Quando todos terminaram o seu trabalho, as composições foram colocadas uma a 
uma no retroprojector. Pediu-se a cada participante que descrevesse o seu trabalho: que 
materiais usou, que percurso fez e quais as descobertas despertadas pelos materiais. 
 
Transcrição da actividade 
 
Participante L – Era uma vez, uma manhã cheia de sol. Radioso! Cheio de magia. De 
repente cresceu uma flor cor-de-rosa, perfumada. Um dia vieram ervas daninhas, daquelas 
que chupavam a água e não deixavam a flor comer, nem sobreviver. Então uma senhora foi 
lá e tirou-as raízes e depois a flor continuou a viver ainda mais bonita. 

          
Imagem projectada           Imagem original 
 
Participante D – (Primeira reacção ao olhar o seu trabalho projectado) Ai, está bué fixe! 
Esta história é. Sou eu a colher flores muito feliz da vida. Segui alguns caminhos. Ia 
seguindo, cheguei a uma porta, essa porta dizia-me para eu entrar e então eu quando 
entrei vi que era algo muito bom e que com a idade agora que tenho… Faz-me muito feliz. 
Vá é só isto. 
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Imagem projectada  Imagem original 
 
Participante N – Isto foi na Guarda quando fomos fazer uma caminhada. E pediram para 
nós apanharmos coisas que achássemos interessantes. Então eu apanhei estas pedras e 
estas flores. Estas pedras achei-as bonitas estavam por dentro de outras. E vou guardar 
estas pedras. 
Educador descreve o local onde foram apanhadas as pedras ao resto do grupo. 
 

          
Imagem projectada         Imagem original 
 
Participante I – A semana passada no sábado pela manhã nós fomos para várias 
montanhas. Fomos fazer uma caminhada muito perigosa. Saímos da Guarda, Fomos até 
uma aldeia que se chama Trinta. Então entrámos na mata e começámos a caminhar de 
repente encontrei uma folha muito bonita que parecia um morcego, então gostei dela, 
apanhei-a. Continuámos a caminhada muito bela e muito perigosa. Quando já estávamos 
no fim quase a chegar a um canal encontrei esta folha muito grande que é muito bonita. 
Continuámos e encontrei estas sementes, que dão origem a plantas (acho eu). 
Continuamos e encontrei isto que não sei o nome. Continuamos e chegámos a parte do 
canal por onde passámos todos e por sorte não caímos. Encontrei esta planta muito 
bonita, o azevinho. E depois atravessámos o canal e continuámos a nossa viagem até 
chegarmos à aldeia da Mizarela, onde almoçamos e onde passámos um bom bocado e 
depois voltámos à Aldeia da Guarda. 

              
Imagem projectada   Imagem original 
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Participante J – Era uma vez um dia de sol quente que iluminava uma aldeia com muitas 
casas, essa aldeia é muito bonita com muitas flores. É muito divertida. Tem uma piscina e 
amigos muito fixes. 

          
Imagem projectada  Imagem original 
 
Participante C – Era uma vez uma menina. Estava um dia de sol, as nuvens estavam azuis 
claras. Depois passou por esta casa apanhou estas duas folhas mais estas três pedras. 
Continuou o caminho e depois apanhou esta pedra, mais uma palhinha e casca de árvore. 
E seguiu, seguiu, seguiu. E depois apanhou uma folha de azevinho seca e picou-se no 
dedo. Seguiu o caminho mais um bocadinho onde encontrou esta pedra. Depois voltou 
para trás onde encontrou esta pedra e isto que já está tudo desfeito. Depois, no fim, voltou 
outra vez para trás. Caminhou, caminhou, caminhou e parou. E caminhou, caminhou, 
caminhou, caminhou e parou. 

          
Imagem projectada  Imagem original 
 
Participante O – Era uma vez… Estava um dia cheio de sol, havia uma casa grande cheia 
de flores. A erva verde, as nuvens azuis e o sol amarelo. Havia um senhor que gostava de 
apanhar plantas e flores. Depois fez anos recebeu um vaso com flores e pôs no quarto. 
Passados três dias o vaso já não estava lá. E já acabou. 

         
Imagem projectada           Imagem original 
 
Participante P – É o céu. É uma flor, relva. Relva e mais nada. Ainda vou colar mais flores 
por baixo. 

            
Imagem projectada Imagem original 
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Segunda oficina: “Da luz à sombra II” 
 
Participantes – 15 
Idades – dos 10 aos 16 anos 
Data – 27 de Fevereiro 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente (Salão) 
Recursos – Retroprojector e projector de diapositivos. 
Materiais – Folhas de acetato A4, papel de cenário, caixilhos, cola, tesouras, papel 
celofane de várias cores, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
1. Manipulação e reconstrução de novas composições a partir da primeira actividade. 
Pintura com tinta preta dos objectos naturais utilizados e criação de novas imagens por 
contacto com novas folhas de acetato A4. Desenho dessas formas numa folha de papel de 
cenário, criando um trabalho colectivo. 
2. A apresentação do projector de diapositivos e o seu funcionamento. 
3. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
4. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
 
Objectivos 
1. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das imagens. 
Fomentar o trabalho colectivo. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
 
Organização do espaço 
No centro do salão foram dispostas as mesas em ilha com cadeiras à volta. Os materiais 
estavam em cima de outra mesa, perto do lugar onde a facilitadora falaria das 
características de cada um, colocando-os posteriormente nas mesas de trabalho e ao 
alcance de todos. O retroprojector foi colocado um pouco afastado das mesas e virado para 
um placar onde foi colada a folha de papel de cenário. O projector de diapositivos 
substituiu o retroprojector. Do plano de projecção foi retirado o papel de cenário. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão estava marcada para as 10:30H mas os participantes não chegaram todos 
no mesmo horário, facto que atrasou o início dos trabalhos. 
2. Acompanhamento e participação de um educador da instituição. 
3. Quem não esteve presente no Sábado começou por preencher os questionários de 
caracterização. 
4. A pintura dos objectos naturais e sua impressão no acetato fez com que os 
participantes descobrissem que alguns objectos apesar de uma superfície aparentemente 
lisa têm variadas texturas. Descobriram muitas estruturas novas nas folhas de acetato que 
imprimiram. 
5. Cada um projectou a sua folha de acetato. As opções de escolha da forma e posição 
da imagem na folha do trabalho colectivo foram individuais. 
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Trabalho colectivo em desenvolvimento  Trabalho colectivo imagem final 
 
6. Apresentado o projector de diapositivos e o seu funcionamento, respondeu-se a 
todas as questões colocadas. Demonstrou-se o manuseamento dos caixilhos e os materiais 
foram dispostos na mesa, durante a apresentação de cada um deles. Os participantes 
iniciaram a construção do primeiro diapositivo experimentando os materiais disponíveis. 
7. Não foi possível visualizar as primeiras experiências porque a lâmpada do projector 
fundiu-se. Guardou-se o carreto com todos os diapositivos para visionar na próxima sessão. 
8. No final da oficina foi proposto ao grupo que escrevesse uma memória das duas 
oficinas para apresentar como abertura do fim-de-semana seguinte. A proposta foi aceite 
por duas voluntárias. 
Foi ainda apresentado o caderno e a caixa com o material disponível para utilização livre 
no intervalo de tempo entre oficinas. 
 
Reflexão das duas primeiras oficinas 
1. Durante a primeira sessão foi observado algum receio de expressão oral durante as 
descrições das imagens construídas. Mesmo perante o grupo que já conhecem bem, têm 
medo de errar. 
2. Todos conseguiram criar uma história / percurso a partir de uma só imagem. E no 
final de cada apresentação houve sempre palmas e risos. Durante as apresentações o 
educador esteve sempre presente. 
3. É necessário ter sempre algum material de reserva para imprevistos técnicos. Por 
exemplo, se a lâmpada do projector de diapositivos fundir. 
4. Os participantes que estiveram presentes nas duas sessões mostraram-se muito mais 
à vontade e receptivos às tarefas que eram propostas. Existiu aproximação e interesse. 
5. Os hiperactivos; os que chamam a atenção; os que ficam em introspecção no acto 
criativo como se tudo desaparecesse à sua volta – têm dificuldade em expressar o que 
construíram, mas demonstram grande prazer durante no processo criativo. 
6. Iniciar as sessões com a presença de todos. A espera causa muito desconforto a 
quem já está presente. Começar a trabalhar antes de chegarem todos quebra o ritmo do 
grupo. 
 
Terceira oficina: “Quanto mais longe, maior” 
 
Participantes – 15 
Idades – dos 10 aos 16 anos 
Data – 19 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente 
Recursos – Computador para apresentação de Power Point. Projector de diapositivos 



 

124 
 

Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, pincéis, papel celofane de várias cores, aguarelas, 
arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de opacidades diferentes, flocos de 
aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
1. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. 
2. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
3. Projecção de diapositivos de vários pintores. 
4. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
 
Objectivos 
1. Dar a conhecer o trabalho do artista a partir do qual se está a trabalhar. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
3. Dar a conhecer outros artistas estando perante reproduções de obras de arte. 
Utilizando a mesma máquina de projectar é possível fazer compreender melhor a técnica 
relacionada a este formato. 
4. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. Aprender a falar 
livremente das imagens. O que se vê de novo ou de estranho em cada projecção. 
 
Organização do espaço 
No centro do salão foram dispostas as mesas em ilha com cadeiras à volta. Os materiais 
estavam em cima de outra mesa, perto do lugar onde a facilitadora falaria das 
características de cada um, colocando-os posteriormente nas mesas de trabalho e ao 
alcance de todos. 
O projector de diapositivos foi colocado virado para o placar e perto das mesas de trabalho. 
Foi utilizado um computador portátil, colocado perto das mesas de trabalho de modo que 
todos pudessem visionar o Power Point. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da tarde e teve acompanhamento e participação de 
um educador da Instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. Foi aguardada a 
chegada de todos para dar início à oficina. 
3. A abertura da oficina foi feita pela leitura da memória do fim-de-semana anterior – 
participantes I e J. 
4. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. Foi demonstrado grande interesse por parte de todos os participantes, 
colocaram questões sobretudo no domínio das técnicas utilizadas pelo artista.  
O último slide do Power Point representava o trabalho colectivo construído pelos 
participantes na segunda sessão, depois de perceberem que era o seu trabalho ficaram 
maravilhados. 
5. Não foi possível projectar os trabalhos realizados na sessão anterior, alguém tinha 
destruído o trabalho mexendo no carreto. Foi uma má experiência que levou o educador a 
explicar que não se deve mexer nas coisas que ficam na sala polivalente porque pode 
estragar trabalhos efectuados por outros. 
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6. Distribuição de um caixilho por cada participante. A facilitadora forneceu apoio 
técnico para abertura do caixilho e durante a construção dos diapositivos. 
7. Quando todos terminaram de manipular os materiais e criar as imagens, projectou-
se diapositivos de alguns pintores: Vassily Kandisky, Joan Miró, Salvador Dali, Paul Klee. 
Falou-se sobre o que é o abstracto e o que se vê de diferente quando se roda a imagem 
sobre o mesmo eixo invertendo-a e quando está orientada na vertical ou na horizontal. 
8. Explicou-se novamente as diferenças entre objectos transparentes e opacos, para 
fazer compreender a técnica mais adequada para a máquina de projectar diapositivos. 
9. Projecção das primeiras experiências dos participantes. Falaram dos materiais 
manipulados. 
 
Transcrição 
 
Memória escrita pelas participantes I e J: 
 

No sábado dia 26 de Fevereiro estivemos a recolher materiais da natureza. Depois, 
com os materiais recolhidos construímos uma história numa folha de acetato e no 
qual projectámos num retroprojector e que no mesmo contamos a nossa história. 
No Domingo, dia 27 de Fevereiro, com o resto dos materiais recolhidos, pintámos 
com tinta preta e colocámos em cima de uma folha de acetato. Depois, colocámos a 
folha no retroprojector e com a mesma tinta desenhámos a forma que nós gostávamos. 
De seguida, a Xana explicou-nos como funcionava o projector de slides. Com 
materiais que nos deram fizemos uma experiência, que foi colocarmos os materiais 
dados em slides, para depois projectarmos. 

 
Facilitadora (F) – Quem acabou pode vir aqui. Vou explicar como se arrumam os caixilhos 
no carreto. 
Participante – Este desenho fica altamente na camisola. 
F – Podem utilizar este meio para fazer desenhos e depois projectar na camisola para 
desenhar novamente no tecido. 
Participante – Estes quadros são muito fixes. 
Participante – Esse desenho é conhecido. Em história falamos deste quadro. É de quem? 
F – Do Kandinsky. 
 
Participante B – Com um lápis desenhei. Depois meti aquele papel… Celofane depois meti 
a pena. 

 
F. – Quanto mais materiais vocês colocam no caixilho mais escuro fica. Porque vai 
tapando a luz. Mas como usaste este papel que ainda é bastante transparente ainda se vê 
as marcas do lápis. 
Participante C – Pus tecido e papel amarelo. 
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F. – Se fosse um tecido mais fino conseguíamos ver melhor as bolinhas. Mas ainda se vê o 
amarelo. 
 
Participante J – Utilizei a pena, depois uma casca de alho, depois pus um fio de lã. E o 
papel de rebuçado no fim. 

 
 
Participante F – Três cenas de arroz, uma pena e o papel de rebuçado é para dar efeito de 
uma cara e a barba por baixo. E ali o cabelo. 

 
Outro – Nota-se que ainda consegue passar alguma luz pelo arroz. 
F. – Os bagos de arroz parecem todos iguais, mas na realidade deixam passar luz de 
diferente maneira. Os bagos de arroz são as formas mais escuras. 
Educador (E) – Esta uma pessoa com o cabelo do tipo esfregona. 
 
Participante P – Usei tecido e pena. 

 
 
Participante I – Parece um bicho. Aquela parte mais escura. Está fixe. De quem é este? 

 
Outro – É teu. 
Participante I – Meu? Mas não parece o meu. 
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F – Mas tu querias ver na horizontal ou na vertical? 
Participante I – Queria ver assim. 
F – Mas se queres ver assim tens de o colocar ao contrário. 
Outro – Parece uma montanha. 
Participante I – Utilizei este pano. Utilizei este papel, de cor amarela. 
Educador (E) – Aquilo a mim faz lembrar o deserto, as pirâmides, as palmeiras. 
F – Há penas que apesar de serem bastante finas não deixam passar a cor e ficam 
cinzentas quando são projectadas. Vocês se tiverem algumas coisas em casa que sejam 
possíveis de projectar tragam para experimentarmos. 
 
Participante G – Está ao contrário. Futebol Clube do Porto. FCP. Utilizei o papel vegetal. 
Utilizei marcadores e lápis. 

 
 
Participante K – É esta parte do olho (apontou para o globo ocular) com a sobrancelha. 

 
Participante B – Parece uma cabeça com cabelo. 
 
Participante A 

 
Intervenções sobre esta projecção: – É um coração está apaixonado. – A pena parece os 
pulmões. – São asas. 
 
Participante O – Isto é o tsunami do Japão. Ou é o bico de um pássaro. 

 
Outra intervenção – Parece que estão a esconder alguma coisa. 
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Participante D – Queria fazer a abelha a comer a relva. 

 
 
Participante M – Casca de cebola, cabelos e pena. 

 
E – Olhem a espessura da pena com a espessura dos cabelos. A pena tem muitos 
filamentos. E o cabelo não. 
 
Participante N – Utilizei as tintas. 

 
Intervenções sobre esta projecção: – Parece um camelo se o virarmos ao contrário. Um 
camelo ou um elefante. – Parecem vulcões em erupção. – Um olho, a sobrancelha. 
– Parecem os continentes. Quando estão juntos. Olha, o Brasil, Argentina, África e depois 
ali é a Índia. 
Participante E – Onde é que vocês estão a ver isso? 
– Lá em cima os EUA. Olha aqui a China. Olha e ali parece a Indonésia. 
F – Este fizeste com as aguarelas directamente no acetato? E não usaste mais nada? Só a 
tinta? 
Participante N – Sim. 
F – Só experimentando é que conseguimos perceber como reagem os materiais. 
 
Participante L – O sol a namorar com o céu. Utilizei, lápis de cor, o papel vegetal e o 
papel azul. 
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Participante E – Vai ter de ficar fixe. Está ao contrário vai ter de virar. 

 
 
F – Nós lemos. Tu puseste as cores ao contrário. 
Participante E – É uma folha de canabis. Não, é marijuana. 
F – Só experimentando materiais novos é que podes descobrir coisas novas. 
Participante E – Mas foi a primeira vez que eu fiz aqui. 
F – Mas tu costumas fazer este género de desenhos, não é? Participante E – Sim. 
F – Tens de começar a explorar coisas novas. Senão estás sempre a repetir o mesmo 
desenho. 
 
Quarta oficina: “Ilustrar à luz da música” 
 
Participantes – 12 
Idades – dos 10 aos 15 anos 
Data – 20 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente 
Recursos - Leitor de música, CD de música, projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, pincéis, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de opacidades 
diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a terceira oficina. 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da manhã e teve acompanhamento e participação de 
um educador da Instituição. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. Apresentação do músico, autor/compositor Camile Saint Saëns e à sua obra 
Carnaval dos Animais. Pôs-se o CD a tocar e foi-se indicando o título de cada música. 
Como era de manhã, os participantes estavam bastante calmos e as músicas serviram para 
começarem a despertar. A distribuição das folhas com informação sobre o compositor e 
sobre cada música (titulo, instrumentos e duração) foi efectuada no final da audição da 
obra completa. No final propôs-se a formação de grupos de trabalho e cada um foi livre de 
escolher o seu grupo. Feita a escolha deu-se início ao exercício de brainstorming. 
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Palavras resultantes do brainstorming a partir das músicas “Carnaval dos Animais” 
escolhidas por todo o grupo de participantes: 
“Cisne” – a voar / a transformar / suave / sofrimento / dançar / tristeza / solidão / duas 
pessoas a dançar / a paixão ao luar / estão a limpar / estão a pintar / estão a cantar. 
“Aquário” – Agitação / dormir / peixes a nadar em conjunto / os peixes estão a sentir a 
música / parece a bela adormecida / peixes a dançar ballet / fluidez / calma / sonhar / estão 
a ter uma ideia. 
“Elefantes” – Atiram água / dançar / andar em fila / fazer a marcha / Batimentos / abanar a 
tromba. 
“Galinhas e galos” – Fugir / saltar / perigo / tira macacos / apressada / assustou-se. 
4. Foram distribuídos quatro caixilhos por cada grupo. Concedido o restante tempo da 
oficina para a criação das histórias. Podiam utilizar todos os materiais disponíveis e eram 
livres de projectar os diapositivos para questionar ou fazer as alterações necessárias às 
imagens. 
 
Transcrição 
Histórias Carnaval dos Animais 
 
“Aquário” (Participantes F, J e M) 

     
1. Era um lindo aquário cheio de pedrinhas…  2. De repente, aquele peixe gigante. 

Atacou-os e eles assustaram-se todos. 
 

     
3. Depois ficou tudo calmo    4. E aqui está tudo calmo.  
e foram para um sítio.     Mas ainda estão lá os peixes? 

Sim estão escondidos. 
E fizeram uma party aqui. 

“Elefantes” (Participantes I, P e O) 

     
1. Os elefantes estavam a brincar.   2. Isto é o elefante a deitar água  

pela tromba. Muita água. 
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3. É o mapa da Europa. A água que o elefante   4. Aqui está a bandeira da Alemanha. 
deitou encheu todo o mundo e 
nunca mais houve seca.. 
 
O participante N explicou a utilização daquelas cores: a música começou de uma forma 
pesada (preto), passou pelo vermelho, mas depois acabou tudo em bem (amarelo). 
(Esta história começou a ser contada pelo elemento da equipa que se recusou a trabalhar 
com o seu grupo. Explicou que como não podia utilizar canetas ou lápis não fazia nenhuma 
ilustração. Depois pediu para contar a história, mas não foi de encontro à ideia dos dois 
elementos que construíram a história). 
 
“Galinhas e Galos” (Participantes C, D e L) 

      
1. Era uma vez uma galinha que    2. Ela ouviu um estrondo e não viu o que 
andava sempre a saltar de um lado   se passava parecia que estava em perigo. 
para o outro. 
 

     
3. Depois quando foi lá ver,     4. E fugiu muito rápido. 
viu um galo que parecia outra coisa  
e assustou-se. Parecia-lhe um monstro. 
 
“Cisne” (Participantes B, I, e P) 

 
1. Havia uma princesa que tinha uma mãe que era muito má. A sua mãe falou com um bruxo e 
pediu que lhe lançasse um feitiço muito mau. Que se transformasse em cisne todas as noites. E foi 
o que aconteceu, todas as noites ao luar, a princesa transformava-se em cisne. 
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2. Depois como o cisne estava triste, porque não queria ser um cisne. E apesar de ser muito bonito, 
não gostava, porque não podia estar com o seu belo amado príncipe. Aqui está o luar. 
 

 
3. Quando o dia voltou a nascer, ela voltou a transformar-se numa bela princesa. E então como 
havia uma festa no palácio real do príncipe. Estão a caminhar num jardim que ele tinha lá no 
palácio. 
 

 
4. Aqui quando voltou a escurecer ela foi para o lago e viu que seu príncipe também era um cisne e 
juntaram-se os dois e formou-se o amor. 
 
Reflexão 
Todas as apresentações foram acompanhadas pela música. As histórias foram contadas 
enquanto passavam os diapositivos. Tudo foi organizado pelos grupos. Enquanto decorria 
uma apresentação todos os participantes ouviam com atenção. No final existiu uma ovação 
para as quatro histórias. 
Para encerrar esta sessão indicou-se novamente que a caixa com os materiais com que 
estavam a trabalhar, o CD das músicas e o caderno ficavam na sala polivalente e qualquer 
um era livre de os utilizar. 
Dois participantes ofereceram-se para escrever a memória da terceira e quarta oficina. 

 
Quinta oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 
 
Participantes – 15 
Idades – dos 10 aos 16 anos 
Data – 09 de Abril 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente 
Recursos – Projector de diapositivos. 
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Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, barra de sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Duas actividades foram projectadas para esta oficina: 
1. Introdução de um novo material, o sabão. Este material serviria como base para 
criar imagens. As características plásticas do sabão não permitem grande controlo os 
resultados obtidos. 
2. A actividade tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que as oficinas anteriores. A única alteração foi a 
utilização um lençol branco que funcionou como painel de projecção. O lençol foi 
colocado entre os móveis que dividem o espaço de trabalho e sala de televisão. 
 
Objectivos 
1. Soltar a mente do controlo dos materiais e deixar que a visão crie as imagens 
projectadas na superfície. Este primeiro exercício permite aos participantes verem novas 
imagens e liberta-os para outras abordagens a composições construídas nas oficinas 
anteriores. “Leonardo da Vinci via árvores, países, batalhas e muitas outras coisas nas 
manchas que encontrava nas paredes” (Munari, 1993, p. 51). 
2. Esta oficina é direccionada à apresentação e construção de histórias. Relacionar as 
imagens com a música, relacioná-las com criação de histórias, criar sequências e trabalhar 
a expressão oral. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da tarde e teve início com a apresentação da memória 
do fim-de-semana anterior pelos participantes C e N. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. Exposição sobre as diferenças do painel de projecção ser desta vez um pano 
esticado. A luz passa através do tecido, é possível passar à frente da imagem sem projecção 
de sombra, a arrumação dos diapositivos deixa de ser invertida na horizontal, o projector 
não está visível para a assistência. É possível utilizar este método como cenário. 
 
Actividade 1 
4. Apresentou-se um material que muito deixou os participantes cheios de espanto. 
Então eles iam pintar com sabão? Mas a espuma não tem cor. Demonstrado como seria o 
uso deste material, obrigatório para a criação das imagens. Primeiro é necessário molhar o 
pincel em água e depois passar no sabão até fazer espuma. Passar a espuma pelo acetato e 
se assim se pretender, colocar alguma cor ou combiná-lo com outros materiais 
anteriormente utilizados. 
5. Distribuição de um caixilho por cada participante. Recomendou-se que não 
pensassem em nada, apenas utilizassem os materiais, que “brincassem” com eles, que 
sentissem prazer a construir novas imagens nas sombras criadas pela espuma de sabão. 
6. Em conjunto visionou-se os resultados. A projecção amplia as imagens, pelo que os 
participantes não reconheciam imediatamente se o que viam era o seu trabalho. Os 
participantes falaram livremente das imagens que viam e que se formaram a partir da 
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técnica que utilizaram. Quem construiu e quem estava a assistir, todos podiam falar, mas 
sem se sobrepor. 
7. Depois da projecção das novas imagens projectou-se as histórias zoológicas, sem 
música, só para recordarem o que tinham construído. 
 
Actividade 2 
8. Os diapositivos construídos ao longo de todas as sessões foram colocados na mesa. 
A primeira reacção ao verem os resultados em cima da mesa foi para a quantidade, afinal 
tinham construído imensos. Depois algumas exclamações surgiram (Ah! Este fui eu que 
fiz). 
9. Todos os diapositivos ilustrariam a história que iriam contar. Explicou-se o jogo – 
cada um escolhe um diapositivo e cria uma frase que dê continuidade ao anterior. 
10. Como estava a ser difícil iniciar o exercício, pediu-se ao educador que principiasse, 
e assim: de frase em frase, de caixilho em caixilho, de menino em menino, construiu-se 
uma história colectiva. 
11. Na sala foi disposta uma plateia, com cadeiras viradas para o ecrã. Atrás estava o 
educador que lia a história enquanto passava os diapositivos. 
 
Transcrição 
 
Memória escrita pelos participantes C e N: 
 

No sábado dia 6 de Março estivemos a ver diapositivos sobre Munari e as máquinas 
inúteis dele. De seguida estivemos a ver os nossos slides porque no dia 27 não deu. 
No Domingo, dia 7 de Março estivemos a ouvir sinfonias de um compositor famoso 
nos tempos passados. A seguir escolhemos um nome da sinfonia que gostámos de 
ouvir e começámos a dizer o que queria para nós a sinfonia dizer. Depois fizemos 
slides sobre o nosso tema. 

 
(Experiências com sabão) 
Participante B 

 
Participante F – Parecem pipocas. 
 
Participante A 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece o mar. – Olha a onda ali. – Parece um remoinho 
no mar. – Parece uma pessoa com os dedos todos partidos. 
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E – O que são aquelas coisas pretas? 
Participante A – São flocos de aveia. 
 
Participante K 

 
Intervenções sobre a projecção: – Olha uma raposa ao lado. – Parece um urso. 
 – E um touro, com aquelas duas coisas ali em cima. 
 
Participante J 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece o Pai Natal a mandar presente e eles a caírem. 
 – Parece um meteorito. 
 
Participante F 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece um caminho. – Uma auto-estrada. – Um “M”. 
 
Participante O 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece um homem! Parece um homem! – Parece o 
homem elefante. – Parece o homem elástico. Tem assim a cabeça e depois os braços. 
 – É o intestino grosso. 
 
 
 
 
 
 



 

136 
 

Participante N 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece que está a fazer ski. – Ou a dançar. 
 – Parece uma pata. 
 
Participante D 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece uma anta. – Tem uma cara. Estás a ver tem dois 
pontos. 
 
Participante E 

 
 
E – Podes ir lá mexer. Vantagem de projectar assim. Podes ir lá mexer e não estás à frente 
de nada. 
Intervenções sobre a projecção: – Parece um cavalo. – Está ali uma borboleta. 
Participante E – É o lado mau e o lado bom. 
 
Participante L 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece que vai fazer surf. – É uma pessoa com a 
prancha. – A Cara é o amarelo e o cabelo em cima. – Era esta a tua ideia? 
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História Final 

      
1. Numa linda tarde numa floresta.     2. Havia dois cisnes. 
 

      
3. Que viviam no fundo do mar     4. E de repente tudo 

    mudou nas suas vidas. 
 

       
5. Quando a bruxa estragou      6. E transformou o príncipe 
   a sua relação.           numa galinha falante. 
 

      
7. Depois apareceu uma abelha      8. Vão para uma floresta. 
falante e o seu companheiro Zé-Zé. 
 

      
9. Onde tudo é obscuro.      10. Decidem ir para a 
              Jamaica. 
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11. E o seu clube favorito era o FCP.    12. E tiveram muitos 
              peixinhos. 

      
13. De repente apareceu uma baleia.                 14. Vermelha com pintinhas 

    Brancas. 

       
15. Na praia de Matosinhos.     16. De repente veio o 
              monstro. 

      
17. Fugiram para a Alemanha.     18. Pelas estradas da Europa. 
 

      
19. Quando nasceu o Sol.       20. Espreitaram cá para fora. 
 

      
21. E só viram campos verdes      22. Passado uns minutos 
      e abelhas.            apareceu o arco-íris. 
 



 

139 
 

       
22. Mas de repente começaram a      23. E havia muitos 
    chover grãos de milho.                  elefantes a tomar banho. 
 

        
24. E havia água por todo o lado.     25. Depois estavam todos na 
         floresta azul. 
 
No fim da história todos bateram palmas. 
 
Reflexão 
Durante a projecção dos trabalhos com espuma de sabão, os participantes perguntavam 
qual era a sua imagem, mas simplesmente porque não reconheciam o que tinham 
construído na dimensão reduzida quando estava projectado. Perderam o sentimento de 
posse do criador da obra. As novidades destes resultados são: a libertação dos elementos 
plásticos em detrimento da liberdade visual, da construção de uma nova imagem quando 
projectada, libertos dos objectos com que a criaram. Todos viram imagens diferentes 
criadas pela projecção. 
 
Sexta oficina: “O nosso papel na luz” 
 
Participantes – 15 
Idades – dos 10 aos 16 anos 
Data – 10 de Abril 
Tempo de sessão – 1 hora e 30 minutos 
Local – Sala polivalente 
Recursos – Livros. 
Materiais – Cola, tesouras, papel celofane de várias cores, folhas quadradas (14,8 x 14,8 
cm) de variados géneros de papel (vegetal, seda, cartolina, acetato, papel de máquina, 
papel de lustro), arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
Organização do espaço 
As mesas foram arrumadas em ilha. Os livros estavam empilhados perto do lugar da 
facilitadora. As folhas de papel e restante material estavam colocados noutra mesa. 
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Condução da oficina 
1. A oficina decorreu no período da manhã. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. Os participantes 
pediram para ler a memória do dia anterior e todas as outras oficinas desenvolvidas. 
3. Resumo e reflexão sobre o trabalho que foi desenvolvido ao longo das oficinas. 
4. Apresentação de vários livros (Bruno Munari; Enzo Mari; Gianni Rodari) que 
contavam muitas histórias, mostrando que é possível ilustrá-las utilizando transparências, 
recortes e sobreposições de imagens. Histórias de associação de ideias; livro - jogo; livros 
que não têm as folhas presas, livros sem palavra. Os livros estiveram disponíveis para 
serem manuseados por todos os participantes. A facilitadora acompanhou as leituras e 
respondeu aos obstáculos com que se depararam nelas. Todos mostraram preferência por 
um ou outro livro. 
5. As folhas quadradas foram colocadas na mesa. Cada papel individualmente 
apresentado e colocado na mesa de trabalho. Pedida a atenção dos participantes para as 
características de cada papel, a fim de poderem questionar sobre as transparências, as 
texturas, as gramagens, espessuras e durezas de cada um. Para que trabalhassem com os 
papéis seguindo as técnicas que tinham desenvolvido nos caixilhos, estavam disponíveis os 
materiais que utilizaram durante todas as oficinas. Era necessário desenhar com a tesoura, 
sem um desenho preparatório (da cabeça para o papel). 
6. Individualmente pendurados, os trabalhos foram apresentados ao restante grupo por 
cada participante. 
7. No fim, a sala foi arrumada para que pudessem fazer a ficha de avaliação dos 
participantes. 
 
Transcrição 
 
Memória escrita pela participante B: 
 

No dia 9 de Abril fizemos, com os positivos um desenho ou outra coisa qualquer, 
utilizando sabão com água e tinta preta com pincéis, etc… 
E com os positivos fizemos uma história. Pegámos um de cada vez um positivo e 
dizíamos uma frase para o monitor Nuno, escrever. 
Passado um bocado o monitor Nuno mostrou-nos as imagens contando-nos a história 
de cada ideia de cada um. 
E foi assim que foi o nosso dia. 
 

Participante L – Isto são nuvens. Eles estão deitados na relva e depois vêem os homens. Fiz 
isto em forma de nuvens. Isto é um senhor a dizer olá. Isto é um pica-pau, isto é um barco, 
isto são nuvens. Isto é um pónei mas parece um dinossauro, isto é um cisne. Isto é uma 
careta, parece um porco. Isto é outra careta. 
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F. – Podias sobrepor isto tudo. E com folhas coloridas entre as que têm as ilustrações é 
possível vê-las individualmente. 
 
Participante N – Havia uma árvore vulgar. Que queria parecer vulgar. Mas não era nada 
vulgar, porque à noite comia pessoas. Devorava-as! Mas na realidade, essas pessoas 
tinham uma casa na árvore. 

   
 
Participante K – Eu fiz uma ovelha. Estava a pastar. 

   
 
F – Se tu tivesses deixado estas folhas soltas uma da outra terias duas em vez de uma e era 
possível manuseá-las de outras maneiras. 
 
Participante P – Era uma vez um cão deficiente porque nasceu com cinco patas. E um dia o 
cão conseguiu correr e então a dona comprou-lhe uma coleira nova. 

    
 
Participante P – Cortei papel de cartolina e depois colei. 
F – Como utilizou sempre papel vegetal para cada página, continuamos sempre a ver a 
casa. 
 
Participante J – Era uma vez uma tarde linda de sol. E depois começaram a aparecer algas 
e depois peixes. E depois pescaram os peixes todos para comer. 
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Participante B – Isto aqui é uma pessoa que ficou muito admirada quando viu aquela flor 
tão grande. A pessoa era para aí de 5 cm e a flor quase 1 m. Também fiz umas montanhas. 
E isto foi um desenho qualquer que me apeteceu fazer. 

   
 
F – O que foi feito foi trocar as dimensões. Fez uma pessoa pequenina e uma flor muito 
grande. 
 
Participante I – Era uma vez uma cobra que vivia na floresta. Essa cobra andava 
esfomeada à muito tempo, até que apareceu a cebola (que era um bicho). A cobra andou a 
tentar apanhá-la até que a consegui-o atacar. De repente comeu-a. 

    
 
Participante E – Era uma minhoca. 

   
 
Outro – Uma minhoca? Uma lagarta! 
Participante E – Era uma minhoca e então, não gostava da sua aparência porque era 
diferente das outras. Como ela era diferente ninguém lhe ligava. E então um dia ela 
transformou-se numa borboleta muito gira. Ficou uma borboleta diferente e mais gira que 
as outras. 
Participante M – Eu fiz uma pessoa que ao princípio não parecia nada mas depois 
juntando as folhas de papel vegetal ía parecendo cada vez mais uma pessoa. 
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Outro – Isso é um bigode? 
Participante M – Não, é a boca. 
 
Participante F – A primeira é o Universo. Depois no Universo houve um fenómeno. O Big 
Bang, que originou o planeta Terra. 

     
 
Participante C e A 

      
 

       
 
Os dois participantes conversaram sobre a melhor maneira para apresentar a história. 
Participante A – Era uma vez uma menina que ía pela floresta. 
Participante C – E viu duas árvores apaixonadas. A menina ficou cansada. E foi ver o 
nascer e o pôr-do-sol. 
 
Participante D – Era uma vez um rapazito que andava a passear. E andava perdido e não 
sabia como havia de voltar para casa. E então andou tanto que depois encontrou uma 
estrada e ao fundo da estrada acabou por encontrar a sua casa. 
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Participante O – Era uma vez um menino que estava a jogar futebol na floresta. De repente 
chutou a bola e a bola calhou dentro do lago. 

   
 
No final existiu um aplauso para todos os trabalhos. 
 
Reflexão 
O exercício de falar sobre o seu trabalho individualmente foi o mais difícil, pela 
necessidade de ultrapassar a barreira do medo, da vergonha e do julgamento da assistência. 
Mas é de grande importância que este exercício seja efectuado regularmente, porque não só 
treina o discurso dos participantes assim como, a assistência a saber ouvir e questionar. 
Aprender a saber defender o trabalho individual perante o grupo e a respeitar o trabalho 
dos outros, saber questionar, sem interromper, criticar e acrescentar sem oprimir. 
Este grupo teve uma evolução bastante gradual. Durante o processo não existiram quebras 
de ritmo, aceitaram todos os desafios propostos com bastante entusiasmo. 
Apenas no segundo dia existiram atrasos na chegada à oficina mas depois de se conversar 
com o educador e com os participantes, decidiu-se atrasar o início das sessões para que 
todos os participantes estivessem presentes ao mesmo tempo. 
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Anexo H 
 

 
Quadro1 – Idades dos participantes: Grupo C 

 
 
 
 
Primeira oficina: “Da luz à sombra” 
 
Participantes – 09 
Idades – dos 7 aos 11 anos 
Data – 5 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Espaço colectivo de convívio – Clube 
Recursos – Retroprojector. 
Materiais – Folhas de acetato A4, papel celofane de várias cores, cola, tesouras, fios, 
flores, folhas, pedras, pequenos paus e outros materiais encontrados pelos participantes. 
 
Actividades projectadas 
1. Construção de composições sobre folhas de acetato A4 com objectos naturais 
contidos nas embalagens de plástico e papel celofane – temática para as composições a 
realizar: “descrever um percurso”. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e 
canetas) apenas tesouras e cola. Apresentação da máquina retroprojector, suas 
características e funcionamento. 
 
Objectivos 
1. Dar início à observação das opacidades e transparências. Primeira abordagem ao 
efeito da luz sobre a imagem através do retroprojector. Discussão sobre as alterações 
efectuadas a cada imagem. Analisar os objectos colocados no acetato e criar uma descrição 
a partir dos mesmos. Descrever um percurso através de uma imagem. 
2. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das imagens. 
Fomentar o trabalho colectivo. 
 
Organização do espaço 
O espaço destinado para as oficinas – espaço colectivo de convívio – Clube. Este espaço 
não é o mais adequado para o desenvolvimento deste género de acção. Tem demasiados 
elementos que distraem o grupo: televisão, jogos electrónicos, sofás, etc. Não tem uma 
superfície de projecção de qualidade, as paredes são todas pintadas com tinta de areia, não 
existe possibilidade de projectar imagens de grande dimensão, as paredes são todas 
cortadas por janelas ou por elementos de decoração impossíveis de retirar. Pela sua 
dimensão, todos podem trabalhar sem entrar no espaço do outro. No centro da sala estava a 
mesa com cadeiras à volta. A mesa estava livre, nenhum material estava exposto, 
pretendia-se o foco dos participantes para a apresentação da oficina. 
O retroprojector foi colocado numa mesa virado para uma parede e a uma altura que 
possibilitasse o seu manuseamento a todos os participantes. 

Participantes A B C D E F G I J K 
Idade em 

anos 8 7 11 10 10 9 7 8 9 7 
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Condução da actividade 
1. A sessão decorreu no período da manhã, com início às 10:30h com momentos de 
acompanhamento de um educador da instituição. 
2. Existiu um pequeno diálogo com o educador e foram feitas as devidas 
apresentações: quem era a facilitadora, qual o tema e objectivos das oficinas. Aberto 
espaço para as questões colocadas pelos participantes. 
3. Preenchimento dos questionários de caracterização. 
4. Inicialmente foi feita a apresentação do retroprojector e o seu funcionamento. 
Máquina desconhecida para todos os participantes. 
5. O material foi colocado na mesa, no decorrer da descrição e explicação das tarefas. 
Como se iria projectar, teria de ser usado um suporte transparente, exemplificadas e 
explicadas as características das folhas de acetato A4 e das folhas de papel celofane. 
6. Foi pedido aos participantes que fizessem a recolha de objectos naturais dentro da 
instituição e que a descrevessem apenas recorrendo aos objectos recolhidos. 
Todos saíram da sala para fazer a recolha de material. Muitos dos participantes apanharam 
outros objectos que não naturais para construir os seus acetatos, tais como: papeis vários, 
peças de brinquedos e outros objectos encontrados no chão. 
7. Início dos trabalhos de construção de imagens com objectos naturais e papel 
celofane sobre folhas de acetato. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e canetas) 
apenas tesouras e cola. 
8. Quando todos terminaram o seu trabalho, as composições foram colocadas uma a 
uma no retroprojector. Pediu-se a cada participante que descrevesse o seu trabalho: que 
materiais usou, que percurso fez e quais as descobertas despertadas pelos materiais. 

9. Manipulação e reconstrução de novas composições a partir da primeira actividade. 
Na maioria dos casos não era possível fazer a impressão das formas para outro papel de 
acetato (pela falta de produtos naturais) pelo que se projectou novamente cada acetato e os 
participantes escolheram livremente a forma que queriam desenhar no papel de cenário 
colocado na parede, utilizando pincéis e tinta preta acrílica. Criação de um desenho 
colectivo onde existem formas que se sobrepõem. A pesquisa foi sempre elaborada a partir 
dos mesmos objectos iniciais, mas no fim da oficina já se estava longe das formas obtidas 
no primeiro exercício. 
 
Transcrição do exercício 1 
 
Os participantes estavam bastante curiosos com a máquina que se tinha levado para a 
oficina, fizeram várias perguntas sobre o funcionamento do retroprojector. 
Participante – Daqui sai ar. 
Participante – O que é que está lá ao fundo? 
Facilitadora (F) – Vou subir e descer. Desfoca. Não ponhas as mãos à frente, tapas a luz. 
Participante – E isto serve para quê? (espelho de projecção) 
Participante – E este botão é para quê? 
Colocaram as mãos à frente da luz e em cima da mesa de projecção. 
Desceram o braço do espelho do retroprojector todo. 
Participante – A luz fica em forma de bola! 
 
Participante F – Pus uma flor, pus uma peça do lego. Estes riscos daqui são cola. Isto aqui 
é uma folha. E já está. Ah! E este coisinho aqui é um bocado de uma folha. 
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Imagem projectada Imagem original 
 
Participante K 

             
Imagem projectada Imagem original 
 
Intervenções sobre a projecção: – Parece uma bota. – Parece mais um patinho. – Aqui 
parece que está uma menina. – O que é isto? 
F – Isto é cola. O que se vê daquele lado da parede está do outro lado da colagem. A 
projecção inverte a imagem. 
 
Este menino não disse nada, ficou a olhar a imagem na parede enquanto os outros diziam o 
que as imagens pareciam para eles. 
NOTA: No dia seguinte esta criança defendeu o seu trabalho. Quando os outros 
perguntaram o que era aquele “pauzinho” no seu diapositivo ele justificou dizendo que era 
o centro da pena e que o tinha cortado para partilhar com os outros. 
 
Participante A – Isto é a Aldeia em 1970. Aqui são as casas. Não vires isso ao contrário, 
não vês que há aquela subida. Aqui é o clube. Aqui é o campo. Ali em cima é a piscina. Ali, 
ali ao fundo. Aqui é a casa da… Aqui é o escritório. Ali são as outras casas. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
Participante D – Não é nada. É abstracto. 

          
Imagem projectada     Imagem original 
F – Alguma coisa é, tiveste tanto cuidado a fazer. 
Outro participante – Um abstracto tem de ter qualquer coisa lá. 
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Participante D – Não mexas, deixa estar. Aqui são corações. Isto é um pau que apanhei lá 
fora. 
 
Participante G – Eu não tenho nada para dizer. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
 
Participante J – Isto aqui é uma pessoa. Isto aqui podem ser dois campos. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
 
Participante E – Aqui é um cigarro. Aqui é o campo. Aqui é o prédio. 

 
Imagem original 
 
Participante B – Aqui é o campo grande. Aí é uma pedra. E é um papel de um rebuçado. Isto 
é o papel vermelho. É o papel amarelo. É o campo grande. 
 

 
Imagem original 
 
Não foi possível fotografar as projecções dos participantes B e E. Sem outra pessoa em 
sala é difícil gerir as crianças e conseguir a recolha de todos os dados. 
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Trabalho colectivo em desenvolvimento  Trabalho colectivo imagem final 
 
Reflexão 
Poucos participantes ficaram até ao fim desta sessão. Acabando o seu desenho no trabalho 
colectivo saíam e não voltavam para ver o resultado final. Os poucos que ficaram, e depois 
de fazerem todos os contornos, pediram para pintar as formas por dentro, e assim fizeram. 
O participante A voltou e pediu para acabar de pintar o seu desenho por dentro. 
No final da sessão alguns participantes demonstraram interesse em ficar com as 
construções executadas nos acetatos. Explicou-se que no próprio dia não era possível, era 
necessário fotografar as folhas de acetato. No Domingo, e se assim o desejassem, poderiam 
levar os acetatos para casa. 
 
Segunda oficina: “Da luz à sombra II” 
 
Participantes – 09 
Idades – dos 7 aos 12 anos 
Data – 6 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Espaço colectivo de convívio – Clube 
Recursos – Projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, papel celofane de várias cores, arroz, cuscuz, sal, 
lãs, tecidos variados, vários papéis de opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de 
cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
1. Apresentação do projector de diapositivos e o seu funcionamento. 
2. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
3. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
 
Objectivos 
1. Dar a conhecer outros artistas estando perante reproduções de obras de arte. 
Utilizando a mesma máquina de projectar é possível fazer compreender melhor a técnica 
relacionada com este formato. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
3. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. Aprender a falar 
livremente das imagens. O que se vê de novo ou de estranho em cada projecção. 
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Organização do espaço 
No centro da sala estava a mesa com cadeiras à volta. A mesa estava livre, nenhum 
material estava exposto, pretendia-se o foco dos participantes na apresentação da oficina. 
O projector de diapositivos substituiu o retroprojector, ficando exactamente no mesmo 
local. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da tarde sem acompanhamento do educador da 
instituição. 
2. Aberto debate sobre o dia anterior. 
3. Introdução ao tema da imaginação. Dados exemplos do Carnaval e das fantasias 
para introduzir o tema da criatividade. 
4. Apresentado o projector de diapositivos e o seu funcionamento. Quais os resultados 
de projectar objectos transparentes e opacos? Projecção de fotografias. Fazer compreender 
a técnica mais adequada para este instrumento. Respondeu-se a todas as questões 
colocadas. 
5. Projecção de diapositivos de alguns pintores, Vassily Kandisky, Joan Miró, 
Salvador Dali, Paul Klee. Ao contrário do que se pensou, todos ficaram a observar as 
imagens e todos participaram no debate sobre o que é o abstracto e o que se vê de diferente 
quando a imagem é rodada e orientada na vertical ou na horizontal. 
6. Demonstrou-se o manuseamento dos caixilhos e os materiais foram dispostos na 
mesa durante a apresentação de cada um deles. Os participantes iniciaram a construção do 
primeiro diapositivo experimentando os materiais disponíveis. 
 
Transcrição 
 
Participante A – Casca de cebola  
e papel celofane.     Participante B – Tecido. 

     
 
       Participante C – Pena, papel celofane, 
Participante D – Uma pena.     tecido e um floco de aveia. 
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Participante E – Casca de cebola   Participante H – Pena, arroz 
e tecido.      e floco de aveia. 

     
 
       Participante G – Papel celofane, 
Participante K – Pena     tecido, sal e pena. 

     
 
Participante I – Pena e sal 

 
 
Reflexão 
1. Não foi possível fotografar as projecções durante a sessão. Sem outra pessoa em 
sala é difícil gerir os participantes e conseguir a recolha de todos os dados. Todos os 
participantes estavam muito desejosos de ver o resultado da sua construção projectada. 
Todos disseram o que tinham colocado no caixilho, nenhum fez a tentativa de criar uma 
imagem, foi a primeira abordagem e as regras do exercício foram cumpridas – 
experimentar os materiais livremente. 
2. Depois de verem a sua projecção muitos abandonaram a sala e não demonstraram 
interesse em ver os resultados dos outros. 
3. Perguntaram se podiam levar os caixilhos para casa, explicou-se que no final do 
trabalho poderiam levá-los, agora ainda não, porque eram necessários para a recolha dos 
dados. 
4. Existiram alguns problemas técnicos com a máquina, ficaram caixilhos presos 
dentro do projector, mas isso não impediu que todas as imagens fossem visionadas. 
5. Alguns pediram novamente para levar os acetatos do dia anterior para casa e todos 
tiveram direito a levar. Duas participantes regressaram com as folhas de acetato, foi-lhes 
dito que não queriam mais lixo em casa. Será necessário tratar deste assunto, no próximo 
fim-de-semana serão mostradas imagens de artistas que trabalharam a partir do lixo, ou de 
materiais não convencionais para a prática artística, não deixando de criar obras de arte que 
estão em museus. 
6. Decidiu-se não deixar o caderno para escrever a memória das sessões pois no final 
o educador não estava presente nem a maioria dos participantes 
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Reflexão global das duas primeiras oficinas 
1. Esta actividade pretende ser criadora de autonomia na criança ou no jovem pela 
criatividade e trabalho em grupo para chegar a um objectivo concreto. Deste modo parece 
fundamental que exista um trabalho transversal com a instituição sendo necessário o 
acompanhamento de pelo menos um adulto de referência da instituição. Neste momento 
sente-se a necessidade de permanência de um educador da instituição durante o desenrolar 
das oficinas, pois a falta de conhecimento destas crianças torna mais difícil fazer as 
ligações necessárias com as suas vivências diárias – que são necessárias para despoletar 
outros mecanismos criativos. 
2. Para não perder todos os participantes, foi necessário a facilitadora ocupar-se dos 
que estavam a questionar e a construir o seu interesse nesta actividade. Deixando os outros 
entrarem e saírem continuamente da sala onde se trabalhava. 
Foi muito difícil ter a atenção dos participantes focada no que estava acontecer, a sala tem 
muitas distracções, principalmente o jogo que está arrumado ao canto da sala. 
3. Duas crianças não participaram na sessão de Domingo, não foi possível perceber se 
não podiam ou se não estavam interessadas. É necessário avaliar estas duas sessões para 
poder saber como dar continuidade a esta acção. 
 
Terceira oficina: “Quanto mais longe, maior” 
 
Participantes – 08 
Idades – dos 7 aos 12 anos 
Data – 26 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Espaço colectivo de convívio – Clube 
Recursos – Computador para apresentação de Power Point. Projector de diapositivos 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, papel celofane de várias cores, aguarelas, arroz, 
cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de opacidades diferentes, flocos de aveia, 
cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
1. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. 
2. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
3. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
 
Objectivos 
1. Dar a conhecer o trabalho do artista a partir do qual se está a trabalhar. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
3. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. Aprender a falar 
livremente das imagens. O que se vê de novo ou de estranho em cada projecção. 
 
Organização do espaço 
No centro da sala estava a mesa com cadeiras à volta. A mesa estava livre, nenhum 
material estava exposto. Colocou-se o computador na mesa de modo que todos os 
participantes vissem o Power Point. 
O projector de diapositivos ficou colocado no mesmo local da oficina anterior. 
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Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da manhã e não teve acompanhamento do educador 
da instituição. 
2. Os participantes entraram para o clube e sentaram-se à mesa. Outros estiveram a 
jogar enquanto se aguardava a chegada de todos para dar início à oficina. 
3. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. Foi demonstrado grande interesse por parte de todos os participantes 
que colocaram questões sobretudo no domínio das técnicas utilizadas pelo artista. O último 
slide do Power Point representava o trabalho colectivo construído pelos participantes na 
primeira sessão, depois de perceberem que era o seu trabalho, não deram qualquer valor, 
dizendo até que era o pior da apresentação do Power Point. 
4. Dar continuidade ao trabalho iniciado no fim-de-semana anterior. Falou-se 
novamente do projector de diapositivos e do seu funcionamento. 
Distribuição de um caixilho por cada participante. A facilitadora forneceu apoio técnico 
para abertura do caixilho e durante a construção dos diapositivos. 
5. Quando todos terminaram de manipular os materiais e criar as imagens, 
projectaram-se todas as experiências. Todos falaram dos materiais manipulados. 
 
Transcrição 
 
Participante G – Cebola. Papel amarelo. Um bocadinho de acetato com tinta. 

 
 
Participante B (não quis falar, ficou a observar o que estava a acontecer. 

 
Outras intervenções, sobre esta projecção: – Olha a cola está a aquecer. – Olha a tua 
imagem. Muito fixe. – Parece um osso de peixe. – Olha, borbulhas no casaco. 
 
Participante E – Pintei com aguarelas, vermelho, azul e verde. Depois pus aqui arroz, 
cuscuz com cola e depois uma fita amarela com cola e pintei mais um bocadinho de verde 
e vermelho. 
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F – Este diapositivo está mais escuro, porque foi utilizado papel vegetal e por isso passa 
menos luz. 
 
Participante A – Acho que pus papel vegetal, por baixo pus penas, cuscuz e sal ou arroz. 

 
F – Arroz não é. Aquilo, não são bagos de arroz. Serão flocos de aveia? 
Participante A – Isso, isso, flocos de aveia. 
Participante C – O que é isso, flocos de aveia? 
F. – São cereais. 
 
Participante K – É só penas. 

 
F. – Não são só penas. Tens lá mais qualquer coisa. 
Participante K – Pintei de amarelo, pus flocos e pus cola. Posso passar uma vez (passar o 
próximo diapositivo)? 
 
Participante C – Aqui pus papel de acetato pintado, cuscuz, sal, arroz e cola. Até agora é o 
meu que está mais fixe. 

 
 
Participante D – Só usei aguarela e papel vegetal, mais nada. 

 
 
Vários – Podemos fazer figuras? (Fazer sombras) 
F. – Sim. 
Participante A – No caixilho como é que a minha pulseira fica ali? 
F. – A tua pulseira tem muito volume, não podes colocar no caixilho porque não passa no 
projector. 
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Quarta oficina: “Ilustrar à luz da música” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 7 aos 12 anos 
Data – 27 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Espaço colectivo de convívio – Clube 
Recursos – Leitor de música, CD de música, projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, pincéis, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de opacidades 
diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a terceira oficina. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da tarde e teve acompanhamento do director da 
Aldeia SOS, da educadora e de Ana Oliveira, pessoa com experiência em contexto dos 
laboratórios de Bruno Munari. 
2. Os participantes entraram para o salão e sentaram-se à mesa. 
3. Apresentação do músico, autor/compositor Camile Saint Saëns e à sua obra 
“Carnaval dos Animais”. Pôs-se o CD a tocar e foi-se indicando o título de cada música. 
Quando perceberam que os títulos das músicas eram na sua maioria nomes de animais 
iniciaram o jogo de tentar adivinhar o animal correspondente a cada música. A distribuição 
das folhas com informação sobre o compositor e sobre cada música (título, instrumentos e 
duração) foi efectuada no final da audição da obra completa. No final propôs-se a 
formação de grupos de trabalho e cada um foi livre de escolher o seu grupo. Feita a escolha 
fez-se o exercício de brainstorming. 
 
Palavras resultantes do brainstorming a partir das músicas “Carnaval dos Animais” 
escolhidas por todo o grupo de participantes: 
“Cangurus” – Saltos / saltinhos / Piano / Bolsa /Param /Cabeça / Filhos na bolsa / 
Castanho / Penduram na árvore / Hesitam. 
“Aquário” – Peixes / pião / Água / Areia / Pianos / Celeste / Conchas / Grande / Búzios / 
Aguarelas / Pedras / Plantas / Algas / Tubos / Estrelas-do-mar. 
“Cisne” – Branco / Voador / Bico / Grande / Bico laranja / Brilhante / Dentro de água / 
Penas / Bonito / Adormece / Feio / Flautas / Violino. 
4. Foram distribuídos quatro caixilhos por cada grupo e também tiveram acesso às 
composições já elaboradas. Concedido o restante tempo da oficina para a criação das 
histórias. Podiam utilizar todos os materiais disponíveis e eram livres de projectar os 
diapositivos para questionar ou fazer as alterações necessárias às imagens. 
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5. Antes de começarem a passar as histórias houve uma grande discussão sobre quem 
iria carregar no botão do projector. Resolvido este problema deu-se início às histórias. 
 
Transcrição 
Histórias “Carnaval dos Animais” 
 
“Aquário” (Participantes F, J, K e H) 
F. – Quem é que conta a história do “Aquário”? 
Educadora (E) – Então fazemos assim, cada um conta um bocadinho. Conta a parte que 
fez. Está bem assim? 
Vários – Este de quem é? 
Ana – Vocês nem reconhecem. Fica tão diferente quando está projectado. 

 
1. Participante H – Então, só fiz o mar, mais nada. 
 
Participante I – Está bem giro, até está a mexer o mar. 
E – É o aquário e o mar. O que têm em comum? O que há no aquário, que também há no 
mar? 
Participante – Peixes. 
E – Podemos começar por aí. Era uma vez… Um aquário onde havia, o quê? O que é que 
tem ali no teu aquário? O que é aquilo? 
Participante H – É o pacote dos lenços de papel. 
Ana – Que escolheste por causa da cor? 

 
2. Participante K – Aqui era uma planta. Aqui eram bolinhas. E aqui era aquele tubo para a água passar. 
 

 
3. Participante F – Isto aqui é a parte onde nós estamos a ver o aquário. 
 
E – E o que se passa lá dentro? 
Participante F – Isto são os peixes. Isto é um tubo para limpar o aquário. Isto aqui, são as 
plantas. 
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4. Participante J – Não tenho nada para explicar. 
 
F – Tu também fizeste o interior do aquário. 
Participante J – Isto é o peixe balão. 
E – E os outros também são todos peixinhos? 
F – E o peixe é visto de cima ou de baixo? Nesta imagem estás a ver os peixes de baixo 
para cima. Estás a olhar para cima, ou estás a olhar para baixo? 
Participante J – Lá em baixo. 
 
“Cangurus” (Participantes B, G e L) 
Participante G – Aqui pus cebola… 
F – Mas isso conta a história do canguru? Tu utilizaste este slide para contar a história do 
canguru. 
Participante G – Aqui é água, aqui é o Sol. Aqui é uma casca de cebola. 
E – E o canguru? Onde anda aí o canguru? 

 
1. Participante G – Está aqui. Aqui é onde eles saltam. E aqui onde voltou a saltar. 
 
E – Então diz-nos lá o que aconteceu aqui? 

 
2. Participante B – Aquele azul é o céu. A parte vermelha é a casinha dele. 
 
Ana – Já viram que o vermelho sobre o azul, muda de cor? 
Participante A – Aquilo não é vermelho é roxo! 
E – Exactamente, o vermelho sobre o azul dá roxo. 

 
3. Participante L – A parte azul é a água. É a ponte. 
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F – Reparem. Aqui só tem uma folha de azul. Aqui tem duas folhas de azul. Aqui tem três 
folhas de azul. Aqui tem, não sei quantas de vermelho. Aqui tem menos de vermelho, já se 
consegue ver o roxo. Aqui já não se consegue ver cor nenhuma. 
 
“Cisne” (Participantes A, I e E) 

 
1. Participante A – Isto aqui é o bico do cisne. Isto é a comida que fica espalhada no mar para ele comer. 
 

 
2. Participante I – Isto aqui é a areia. Isto aqui é a comida que está na areia. E aqui é a cabeça do cisne. O 
bico está aqui a comer. 
 

 
3. Participante E – Não tenho nada para explicar… 
 
Ana – Mas tu tinhas. Que eu lembro-me. Era o corpo do cisne. 
Participante E – Pois era o corpo. 
Participante E – Aquilo é o cisne. Aquilo é o bico a cabeça e o pescoço. 
 
Reflexão das oficinas 
1. Nesta sessão esteve presente uma educadora da instituição. A sua presença foi 
efectiva e bastante activa no decorrer da sessão o que se reflectiu de forma positiva nos 
trabalhos dos participantes. 
2. Este grupo continua a limitar as suas descrições a enunciar os materiais que utilizou 
na construção dos diapositivos, é raro falarem das imagens que conseguem visualizar. 
Necessitam de mais exercícios para conseguirem ver o que estão a criar de novo. 
3. São bastante individualistas. Enquanto o trabalho é individual, esforçam-se por dar 
o seu melhor. Não conseguem construir um trabalho de cooperação, os trabalhos de grupo 
não resultaram, visto que funcionaram individualmente e não conseguiram construir uma 
história colectiva. As imagens não tinham sequência e os elementos do grupo não tiveram a 
generosidade para que as mesmas resultassem num processo sequencial e não quebrado, 
como aconteceu. 
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Quinta oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 
 
Participantes – 06 
Idades – dos 7 aos 11 anos 
Data – 16 de Abril 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Biblioteca 
Recursos – Projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, barra de sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Duas actividades foram projectadas para esta oficina: 
1. Introdução de um novo material, o sabão. Que serviria como base para criar 
imagens. As características plásticas do sabão não permitem grande controlo nos resultados 
obtidos. 
2. A actividade tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
Esta sessão teve lugar na biblioteca. Espaço mais vocacionado para as oficinas. Talvez 
ajude os participantes à contemplação e concentração necessárias para o desenvolvimento 
do trabalho. As mesas foram arrumadas em ilha com cadeiras à volta. Utilização de um 
lençol branco que funcionou como painel de projecção. Estendido ao comprimento da 
biblioteca com espaço atrás suficiente para a colocação do projector e obter uma boa 
projecção das imagens. 
 
Objectivos 
1. Soltar a mente do controle de materiais e deixar que a visão crie as imagens 
projectadas na superfície. Este primeiro exercício permite aos participantes verem novas 
imagens e libertá-los para outras abordagens a composições construídas nas oficinas 
anteriores. “Leonardo da Vinci via árvores, países, batalhas e muitas outras coisas nas 
manchas que encontrava nas paredes” (Munari, 1993, p. 51). 
2. Esta oficina é direccionada à apresentação e construção de histórias. Relacionar 
imagens, criar sequências e trabalhar a expressão oral.  
 
Condução da oficina 
1. A sessão decorreu no período da manhã. 

2. Nesta sessão existiu acompanhamento de Ana Oliveira, que foi uma ajuda preciosa, 
visto que o educador não teve oportunidade de dar assistência ao desenrolar da oficina. 
3. Os participantes entraram para a biblioteca e sentaram-se à mesa. 
4. Exposição sobre as diferenças do painel de projecção ser desta vez um pano 
esticado. A luz passa através do tecido; é possível passar à frente da imagem sem projecção 
de sombra; arrumação dos diapositivos deixa de ser invertida na horizontal, o projector não 
está visível para a assistência. É possível utilizar este método como cenário. 
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Actividade 1 
1. Apresentou-se um material que muito deixou os participantes cheios de espanto. 
Então eles iam pintar com sabão? Mas a espuma não tem cor. Demonstrado como seria o 
uso deste material, obrigatório para a criação das imagens. Primeiro é necessário molhar o 
pincel em água e depois passar no sabão até fazer espuma. Passar a espuma pelo acetato e 
se assim se pretender, colocar alguma cor ou combiná-lo com outros materiais 
anteriormente utilizados. 
2. Distribuição de um caixilho por cada participante. Recomendou-se que não 
pensassem em nada, apenas utilizassem os materiais, que “brincassem” com eles, que 
sentissem prazer a construir novas imagens nas sombras criadas pela espuma de sabão. 
3. Em conjunto visionaram-se os resultados. A projecção amplia as imagens, pelo que 
os participantes não reconheciam imediatamente se o que viam era o seu trabalho. Os 
participantes falaram livremente das imagens que viam e que se formaram a partir da 
técnica que utilizaram. Quem construiu e quem estava a assistir, todos podiam falar, mas 
sem se sobreporem. 
 
Actividade 2 
4. Os diapositivos construídos ao longo de todas as sessões foram colocados na mesa. 
A primeira reacção ao verem os resultados em cima da mesa foi para a quantidade, afinal 
tinham construído imensos. A segunda reacção foi focalizarem o olhar para os que tinham 
sido construídos individualmente, e querer tirá-los do conjunto guardando-os. 
5. Todos os diapositivos ilustrariam a história que iriam contar. Explicou-se o jogo – 
cada um escolhe um diapositivo e cria uma frase que dê continuidade ao anterior. 
Foi muito difícil dar início à história colectiva. Estes meninos têm um sentimento de posse 
elevadíssimo e não conseguiram desligar-se dos diapositivos que tinham construído 
individualmente. Já se havia constatado esta particularidade na construção das histórias a 
partir das músicas do “Carnaval dos Animais”. Foi necessário tapar todas as imagens para 
que os participantes retirassem uma aleatoriamente e a partir daí construíssem a frase que 
fazia a continuação da anterior. Foi um exercício muito próximo do esquema de construção 
do Cadavre Exquis surrealista em que todos os elementos de criação são construídos do 
acaso. 
6. Como estava a ser difícil iniciar o exercício, indicou-se que a Ana dava início à 
história, e assim: de frase em frase, de caixilho em caixilho, de menino em menino, 
construiu-se uma história colectiva. 
8. Na biblioteca foi disposta uma plateia, com cadeiras viradas para o ecrã. Atrás 
estava a facilitadora que lia a história enquanto passava os diapositivos. 
 

Transcrição 
(Experiências com sabão) 
 
Participante A – Uma asa de borboleta. Que já foi morta. 
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Participante I – A mim parece-me um conjunto de borboletas. De asas de borboletas e aqui 
a cabeça da borboleta. E aqui conjunto de homem morto. Depois aqui as pedrinhas em 
cima deles. Já foram enterrados. 
Participante C – Parece uma menina e um cão. E impressões digitais outra vez. 
 
Participante G – Aqui pus sabonete. Aqui tinta, aqui um bocado de casca de cebola. Pus 
aqui um bocadinho de cuscuz. 

 
Ana – Vejo aqui um homenzinho a correr. 
Participante I – Um homenzinho? Parece mais que está sentado. 
Participante A – A mim parece uma tartaruga. Posso ir lá apontar? Aqui parece a cabeça 
de um pássaro. Aqui o bico, aqui o olho e aqui fica a cabeça. 
Participante I – Aqui parece um candeeiro. Por exemplo, daqueles que estão em cima de 
uma secretária. Esta é a parte da luz que está a mandar para aqui, para a secretária. 
Participante C – Isto aqui parece uma pessoa ao longe. Olha lá as bolinhas a crescerem. 
 
Participante E – Não tenho nada a dizer. 

 
F – Porque o sabão está a secar e a ficar mais escuro. Vocês já repararam que ao 
contrário dos outros dias em que nós projectámos com a máquina directamente para a 
parede, quando chegamos à luz fica a nossa sombra à frente da imagem, hoje isso não 
acontece. 
Participante I – Mas dá para ver por trás. 
Participante A – Mas a luz batia na parede e se nós puséssemos à frente via-se na parede. 
Se imaginarmos esta parte (ecrã) como sendo a parede, é a mesma coisa. 
F – Se isto fosse uma parede com tijolo, por exemplo, se nós projectássemos do lado de lá 
não víamos nada deste lado, porquê? 
Participante A – Porque o tijolo não dá para ver. 
F – Não é transparente. É uma parede. É opaco. Nós não conseguimos ver daqui para a 
rua, porque temos as paredes. Só se fossem paredes transparentes. 
 
Participante B 
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Participante C – Eu vou dizer o que parece. Aqui parece um monte de cães e aqui uma 
pessoa. 
Participante G – Posso ir lá dizer? Aqui parece as pedras. Aqui uma senhora a dar comida 
aos cães. 
Ana – Eu estou a ver coisas acontecer ali. Já existem diferenças. Vocês não vêem? 
 
Participante C – Estão a aparecer bolhinhas no meio. E aqui estão a aparecer sombras. E 
aqui estão a ir de baixo para cima. Este a seguir é o meu. Aqui é verde porque eu pus o 
azul por baixo do amarelo. Parece uma camisola, mas está cortada. E aqui é uma ovelha. 

 
Participante A – Acho que devia ser uma vaca, dava leite e era muito melhor. 
Participante E – Aqui parece uma árvore e aqui o céu. E aqui um cão. 
Participante I – Um cão no céu? 
Participante E – Um cão a passear. 
Participante I – Onde? No céu? 
Ana – Já viram que isto pode ser a mesma paisagem nas várias estações do ano? 
Participante C – Aqui parece o Verão. Aqui a Primavera. E aqui parece o Inverno. 
F – E o Outono? 
Participante I – O Outono é isto aqui cinzento. 
Participante C – Isto aqui parece uma camisola, aqui uma porta. 
F – Antes de começares queria dizer uma coisa. Quando há pouco alguém dizia que não 
era possível o cão estar aqui. Mas é possível, vejam, isto é a linha do horizonte. Sabem o 
que é a linha do horizonte? 
Participante A – É aquela linha que separa a terra do céu. 
F – Portanto, aqui é a terra e aqui é o céu. E o cão está na linha do horizonte. Tenham 
atenção quando olham para o trabalho dos outros. Quando vocês têm atenção ao trabalho 
dos outros também têm ao vosso. 
Participante A – Primeiro isto parece que está tudo pisado. Aqui era uma ovelha. 
Participante C – Então não era uma vaca? 
Participante A – Era uma ovelha e uma vaca, uma “ovaca”. 
 
Participante I – Isto aqui parece a praia, aqui é a água. Água com gelo por cima de rochas 
e depois aqui é a água. 

 
Participante E – Isto parece uma tartaruga, aqui é a cabeça e a carapaça. Aqui são as 
pernas. E aqui parece uma colmeia. 
Participante G – Aqui parece um limão e aqui gelo. Um copo de sumo. 
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Participante A – Eu dava um nome a este slide, “Praia Tropical”. Porque aqui é areia e 
aqui água muito agitada. Estas bolhinhas aqui parecem espuma. 
Participante B – Aqui parece um escorrega e aqui é água. 
Participante G – Eu dava um nome a este slide, “Praia dos nus”. 
Participante I – Eu dava um nome a este slide, “A paisagem”. 
Ana – Eu vou dizer o que vejo aqui, posso? Parece uma secção do cérebro. Aqui as 
células. 
Participante I – Os neurónios ou os miolos? 
Ana – Aqui os fluxos de sangue que circulam e alimentam o cérebro. As veias, estas 
coisinhas amarelas. 
Participante I – Isto aqui parece uma pistola. Esta coisa para atirar e isto aqui parece um 
peluche com a cabeça. E estas bolas são aquelas que estão a cair porque ele já disparou. 
E uma que acertou aqui na cabeça. E isto aqui parece um pintainho. O bico, aqui uma 
rocha, uma senhora, um bebé. Assim um bebé numa rocha. E aqui é uma cabeça, aqui é o 
pescoço, aqui parece um nariz de porco. É um homem com nariz de porco. E a boca e este 
biquinho aqui parece um biquinho de uma avestruz. E aqui parece um porco com nariz de 
pessoa. 
Participante G – Aqui parece um peixe a comer outros peixes. Aqui uma pessoa, aqui uma 
senhora. Aqui água. E depois, aqui um gato. Aqui um menino. Aqui um cão bebé. Aqui 
uma rocha. Aqui uma tartaruga. Aqui um macaco. 
Participante E – Aqui parece uma bota. Aqui parece uma cabeça de um homem. 
Ana – Ele queria dizer qualquer coisa que estava a ver nesta imagem. 
Participante C – Vejo uma pistola. Aqui tinha forma de cabeça de macaco mas agora já 
não tem, desapareceu. 
 
F – Agora vou passar todos os slides que vocês fizeram. 
Ana – Vamos fazer uma história. 
 
Todos os slides foram projectados e os participantes nomearam os que tinham feito. 
Também viram imagens nos diapositivos e esqueceram os materiais que tinham utilizado 
para a sua construção. 
Ana – Como é verem aquilo que fizeram muito tempo depois? É giro? 
Participante G – Mais ou menos. Não gostei de alguns. 
Participante B – Esses todos são nossos? 
F – Sim. 
Começaram todos a gritar – “Este é meu. Este é meu.” E começaram a distribuir os 
caixilhos uns pelos outros. 
Ana – Porque estão a separar? 
F – Não é para separar. 
Participante C – Eu fiz três. 
Participante A – Eu tenho quatro. 
Ana – Mas porque estão a separar? 
Participante A – Porque estes são os nossos. 
Ana – Vamos fazer assim. Pomos um pano por cima e cada um tira sem ver. 
F – Sim, porque não conseguem separar-se daquilo que fizeram. Vamos fazer um trabalho 
colectivo. Têm de tirar as mãos daí. Mas vocês não sabem brincar? 
 
Começaram a fazer as próprias regras: 
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Participante G – Isto é um jogo. 
Participante A – Vá junta todos. 
Participante I – Temos de fechar os olhos. Está bem? E depois como escolhemos os 
nossos? 
F – Não são os vossos. É um trabalho colectivo. 
Participante G – É colectivo. 
F – A Ana começa. Começas? Dizes só uma frase. 

      
1. Era uma vez uma pata      2. De um canguru 
 

      
3. Que andava       4. A comer a sua comida 
 

      
5. e cangurus mortos      6. Que andavam por ali a deixar 

 pegadas 

      
7. Grandes e de várias cores.     8. Um urso comeu um filho do 
        Canguru. 

.      
9. Vomitou-o e ele ainda estava vivo.    10. Começou a fugir 
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11. E foi parar a um lago                 12. Onde encontrou muitos peixes 
      e começou a comer.      e começou a comer fita-cola. 
 

      
13. Depois vomitou a fita-cola     14. Que conseguiu encontrar o seu 
      e líquido vermelho.      apito. 
 

 
15. E depois vomitou a fita-cola e os peixes. 
 
Reflexão 
Foi necessário interromper várias vezes para chamar a tenção dos participantes a ouvirem e 
deixarem ouvir. Aguardar a sua vez. Não desmerecerem o trabalho dos outros. O seu tempo 
de concentração é muito reduzido. Este foi um bom exercício, era necessário este tempo 
para ver imagens novas nos diapositivos e dar espaço para cada um falar sobre o que 
conseguia visualizar. 
Apesar de todas as dificuldades notou-se que os participantes começam a organizar regras 
para cumprirem as tarefas que são distribuídas. 
 
Sexta oficina: “O nosso papel na luz” 
 
Participantes – 06 
Idades – dos 7 aos 11 anos 
Data – 30 de Abril 
Tempo de oficina – 1 hora e 30 minutos 
Local – Biblioteca 
Recursos – Livros. 
Materiais – Cola, tesouras, papel celofane de várias cores, folhas quadradas (14,8 x 14,8 
cm) de variados géneros de papel (vegetal, seda, cartolina, acetato, papel de máquina, 
papel de lustro), arroz, cuscuz, sal, lãs, têxteis, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
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Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Organização do espaço 
As mesas foram arrumadas em ilha. Os livros estavam empilhados perto do lugar da 
facilitadora. As folhas de papel e restante material estavam colocados noutra mesa. 
 
Condução da oficina 
1. A oficina decorreu no período da manhã. Não existiu acompanhamento do 
educador. 
2. Os participantes entraram para a biblioteca e sentaram-se à mesa. 
3. Resumo e reflexão sobre o trabalho que foi desenvolvido ao longo das oficinas. 
4. Apresentação de vários livros (Bruno Munari; Enzo Mari; Gianni Rodari) que 
contavam muitas histórias, mostrando que é possível ilustrá-las utilizando transparências, 
recortes e sobreposições de imagens. Histórias de associação de ideias; livro-jogo; livros 
que não têm as folhas presas, livros sem palavra. Os livros estiveram disponíveis para 
serem manuseados por todos os participantes. A facilitadora acompanhou as leituras e 
respondeu aos obstáculos com que se depararam nelas. Todos mostraram preferência por 
um ou outro livro. 
5. As folhas quadradas foram colocadas na mesa perto da facilitadora. Cada papel 
individualmente apresentado e colocado na mesa de trabalho. Pedida a atenção dos 
participantes para as características de cada papel, a fim de poderem questionar sobre as 
transparências, as texturas, as gramagens, espessuras e durezas de cada um. Para que 
trabalhassem com os papéis seguindo as técnicas que tinham desenvolvido nos caixilhos, 
estavam disponíveis os materiais que utilizaram durante todas as oficinas. Era necessário 
que desenhassem com a tesoura, sem um desenho preparatório (da cabeça para o papel). 
6. Individualmente pendurados, os trabalhos foram apresentados ao restante grupo por 
cada participante. 
7. No fim, a sala foi arrumada para que pudessem responder à ficha de avaliação do 
programa desenvolvido. 
 
Transcrição 
(Durante a construção). 
 
Participante E – Posso rasgar a página completa? 
F – Sim. 
Participante E – Vou fazer uma noite escura. E depois quero colar coisas amarelas. 
Participante A – Quero cortar esta folha do mesmo tamanho. 
F. – Pões uma em cima da outra, seguras a folha e cortas à volta. 
Participante I – Este papel ficou dentro deste e agora estou a fazer de base. Estás a 
perceber como eu vou fazer? 
F. – Sim. 
Participante B – Olha a cola a entornar. Temos de a fechar. 
 
Todos partilhavam organizadamente os materiais que estavam disponíveis na mesa. 
Participante A – Eu queria colar essa vermelha por baixo desta. 
F – Mas também podes deixá-la solta e colocar outras por trás. 
Participante A – Vês, não fica igual. 
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F – Não fica, porque não foi cortada da mesma maneira. 
Participante I – Eu não quero fazer como vocês. Estou a imaginar como vai ser o meu. 
Participante E – Eu estou a fazer um livro. 
F – Não ponham muita cola. Sei que é difícil, porque estas bisnagas são muito grandes. 
Participante A – Nem imaginas o que estou a fazer. 
Participante C – Já acabei. 
Participante B – Descola aqui. 
F – Eu disse duas folhas. Só tens aqui uma. Estão todas coladas, ficam uma. 
Participante B – Quando vamos embora daqui? 
Participante E – Quando acabamos a actividade? 
F – Agora que todos terminaram vamos começar a apresentar. Quem começa? 
 
Participante I – Eu começo. 

   
 
F – Cada um fala do seu trabalho. Cada um de vocês deu o seu melhor. E não há 
necessidade de ter medo ou vergonha. 
 
Participante I – Depois posso fazer perguntas para saber se eles estiveram com atenção? 
Isto aqui quando estava a fazer, pensei num rio, mais ou menos um lago com protecção de 
uma pedra cor-de-laranja, mas depois fiz aqui minhocas dentro de um lago. Depois pus 
isto que é lixo. Esta parte mais vermelha é esta parte aqui de trás. Isto aqui é uma rosa 
mas aqui por trás não se nota bem. E aqui fiz quadradinhos, recortei, depois pus cola e 
ficaram um bocado mais vermelhos do que esta parte aqui. Eu vou perguntar a uma 
pessoa que está distraída, para dizer o que ela pensa. 
F – Ou o que pensa do trabalho. Podem não ver as mesmas coisas. 
Participante G – Uma pedra com minhocas lá. A andar. E areia. 
Participante I – Fui pondo vários papéis, muitos. Para depois conseguir ter isto aqui por 
trás. Vou mostrar, aqui pus estas coisas vermelhas e depois estas brancas que era para 
contornar. E depois aqui à frente… Olha está a escorrer. Pus o papel para fazer de 
protecção, para a rosa. Vou fazer uma pergunta. O que achas sobre isto? 
Participante B – Eu acho que é uma rosa. 
Participante I – O que acharam da minha apresentação? 
Participante A – Acho que disseste bem as palavras em relação ao teu trabalho. E 
apresentaste bem. 
Participante I – Obrigado. 
Participante E – Não sei. 
Participante G – Estava bem. Fizeste um bom trabalho. 
F – Acho que puseste cola a mais e por isso estava a escorrer. Da próxima vez utilizas um 
pouco menos, não tem problema. 
Participante C – Acho que foi fixe. 
(Palmas) 
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Participante G – Aqui primeiro pus papel transparente, depois cortei uma imagem e colei. 
Aqui parece o céu porque é de noite e está escuro. Aqui pus uma estrela. Depois aqui era 
nevoeiro vermelho. Aqui era uma casa preta e aqui um gato laranja. O que achas? 

 
Participante I – Acho que o teu trabalho foi bem apresentado, gostei muito. Só devias 
melhorar uma coisa, devias fazer mais coisas para estar mais colorido. 
Participante G – E tu? 
Participante C – Foi bom, mas tens de melhorar aqui, falta o telhado. 
Participante A – Eu gostei da tua apresentação. Só tens de melhorar uma coisa, organizar 
bem a forma de por os papéis uns por cima dos outros e também ter atenção, o 
transparente não pode ficar em baixo, tem de ficar em cima, porque se ficar em baixo não 
se consegue ver nada. 
Participante I – Mas o teu trabalho não está feio, está giro. 
 
Participante A – Eu tentei fazer uma espécie de livro. Isto é a capa. Isto era uma espécie de 
romance. Aqui é a primeira página. Pus o papel de acetato por cima. Depois aqui é o 
final, tem aqui corações, tem aqui um papel de acetato e aqui papel manteiga. O que 
acham? 

      
Participante B – Acho que ficou bem. 
Participante I – Foi o trabalho que gostei mais até agora. 
Participante C – Só porque são amigos? 
Participante I – Não, acho que foi mesmo bem. Só queria dizer uma coisa para tu 
melhorares. Deves fazer mais páginas. De resto estava tudo impecável. 
Participante G – Está bem feito. Tiveste uma boa imaginação. Trabalhaste bem. Mas acho 
que devias por aí mais um coração. 
Participante A – Aqui para fazer o coração, peguei numa folha, dobrei ao meio e cortei. 
Depois colei um papel vermelho por baixo para se ver aqui e notar-se bem a diferença. 
Participante C – Se aqui ficasse o papel transparente não dava para ver que era um 
coração. Ficava tudo igual e ele só tinha estas coisas para mostrar. Ele esteve bem em 
fazer assim o coração. 
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Participante B – Aqui é a casa do gato. Aqui está uma casa, aqui está uma estrela. Aqui 
está o gato que está a ir para a porta do amigo e aqui é a casa do amigo. O que achas? 

   
Participante A – Achei um bom trabalho. Acho que precisavas de um bocadinho mais de 
imaginação para colorir mais o teu trabalho. 
Participante C – Eu acho que ela devia desenhar também o amigo do gato. 
Participante B – O amigo do gato é este. 
Participante C – Não percebi. 
Participante B – Aqui está a cabeça e aqui está o corpo. 
Participante E – Não quero dizer nada. 
Participante G – Está bem. E só há uma coisa a melhorar. Devias por mais papéis para 
colorir. 
Participante I – Concordo com os outros, acho que devias colorir mais o teu trabalho. Mas 
gostei de tudo. 
 
Participante E – Eu não quero apresentar. 

 
Os outros fizeram perguntas mas não existiram respostas. 
 
Participante C – Aqui colei flocos de aveia. Aqui fiz um foguetão com papel azul e amarelo. 
Aqui atrás pus papel vermelho pus cola por cima e aqui fiz um monstro. Aqui era para 
fazer um barco mas não deu. Aqui fiz um animal estranho, pus uns papéis. Aqui pus água 
amarela. 

   
Participante E – Água amarela não existe. 
Participante C – Não te metas. Não queres falar do teu, não falas do meu. Aqui fiz um rio 
com papel. Estão a ver o papel? Foi isto que eu fiz. 
Participante B – Isto também parece um foguetão mas com os cuscuz aqui parece um ogre. 
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Reflexão 
1. Na última oficina os participantes mostraram-se bastante participativos e na sua 
maioria apreciaram apresentar o trabalho e debatê-lo com o resto do grupo. Quem estava a 
assistir também demonstrou grande interesse no que observava, em geral existiu um debate 
muito interessante sobre os produtos realizados. Só uma participante não quis cooperar na 
discussão do seu trabalho nem no dos outros. 
2. Este grupo teve uma evolução difícil. Durante o processo existiram quebras de 
ritmo, foi difícil aceitarem os desafios propostos. Muitas vezes não cumpriram as regras 
dos exercícios. 
3. É realmente importante a presença de um adulto de referência do grupo. Ajuda no 
desenvolvimento dentro destes programas de aplicação mais reduzida, em termos 
comparativos com outras actividades que têm ao longo do ano de carácter mais regular.  
4. A presença desta actividade por mais tempo iria começar a colher resultados 
positivos. Seria necessário mais tempo que o dispendido com os outros grupos. 
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Anexo I 
 

 
Quadro1 – Idades dos participantes: Grupo D 

 
 

 
 
Primeira oficina: “Da luz à sombra” 
 
Participantes – 09 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 22 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Retroprojector. 
Materiais – Papel de acetato A4, tesouras, fios, flores, folhas, pedras, pequenos paus, 
papel celofane de várias cores e cola. 
 
Actividades projectadas 
1. Construção de composições sobre folhas de acetato A4 com objectos naturais 
contidos nas embalagens de plástico e papel celofane – temática para as composições a 
realizar: “descrever um percurso”. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e 
canetas) apenas tesouras e cola. Apresentação da máquina retroprojector, suas 
características e funcionamento. 
 
Objectivos 
1. Dar início à observação das opacidades e transparências. Primeira abordagem ao 
efeito da luz sobre a imagem através do retroprojector e questionar as alterações efectuadas 
a cada imagem. Analisar os objectos colocados no acetato e criar uma descrição a partir 
dos mesmos. Descrever um percurso através de uma imagem. 
 
Organização do espaço 
A sala destinada à realização das oficinas – o laboratório – é relativamente pequena. Por 
este facto as mesas são arrumadas em ilha no centro da sala com cadeiras à volta. A mesa 
estava livre, nenhum material estava exposto, pretendia-se o foco dos participantes na 
apresentação da oficina. 
O retroprojector só foi colocado em cima da mesa quando todos acabaram os seus 
trabalhos. A projecção foi feita para a parede, onde se colocou uma folha de papel de 
cenário. 
 
Condução da actividade 
1. A sessão teve início às 15:00 horas com a duração de uma hora. As oficinas que 
decorreram nesta escola estavam inseridas nas aulas de pintura e tiveram acompanhamento 
e participação da professora responsável por essas aulas. 
2. Os participantes entraram no laboratório e sentaram-se. 

Participantes A B C D E F G H I J 
Idade em 

anos 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 
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3. Já se tinha efectuado uma visita preparatória para apresentação da facilitadora e do 
projecto que se iria desenvolver. Existiu um pequeno diálogo entre todos sobre o tema e 
objectivos das oficinas. Aberto espaço para as questões dos participantes. 
4. Preenchimento dos questionários de caracterização. 
5. A apresentação do retroprojector e o seu funcionamento foi breve, pois estas 
crianças já tinham utilizado esta máquina. Depois da apresentação retirou-se o 
retroprojector da mesa. 
6. O material foi colocado na mesa, no decorrer da descrição e explicação das tarefas. 
Como se iria projectar teria de ser usado um suporte transparente, exemplificadas e 
explicadas as características das folhas de acetato A4 e das folhas de papel celofane. 
7. Devido ao tempo reduzido destas oficinas escolheu-se levar todos os materiais com 
que os participantes iriam trabalhar: fios, flores, folhas, pedras, pequenos paus, papel 
celofane de várias cores e cola. Enquanto se dispunham os materiais na mesa explicou-se 
as regras deste “jogo” – fazer uma visita guiada à sua escola. 
8. Início dos trabalhos de construção de imagens com objectos naturais e papel 
celofane sobre folhas de acetato. Não foram utilizados materiais de riscar (lápis e canetas), 
apenas tesouras e cola. 
9. Quando todos terminaram o seu trabalho, as composições foram colocadas uma a 
uma no retroprojector. Pediu-se a cada participante que descrevesse o seu trabalho: que 
materiais usou, que percurso fez e quais as descobertas despertadas pelos materiais. 
10. No final da oficina foi apresentada a caixa com o material disponível para 
utilização livre no intervalo de tempo entre oficinas, onde também estariam guardados os 
trabalhos produzidos. 
 
Transcrição da actividade 
 
Vários – Parece uma sereia e uns peixes. 
Participante H – Isto é uma garrafa. Isto era suposto ser a caixa de areia. Isto são as 
construções que os meninos fazem. 

          
Imagem projectada      Imagem original 
Vários – que giro! 
Participante H – E estas são as sombras das árvores. 
Participante J – Como é que conseguiste fazer aqueles cachos ali em baixo? 
Participante H – Isto? Com cola. 
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Participante J – Isto são os baloiços. Isto é a caixa de areia por baixo destes baloiços. Isto 
é a árvore que está ao pé dos baloiços. Aqui é o céu e aqui supostamente a areia. 

         
Imagem projectada  Imagem original 
Participante – Com a cola fizeste melhor o céu porque ficou com as formas das nuvens. 
 
Participante G – É uma cara de uma senhora. Isto é uma senhora muito contente. Este era 
o recreio. Um deles era o Sol. Folhas que estavam a cair no chão porque já tinha 
começado… Estavam muitas folhas no chão porque já tinha começado o Outono. 

           
Imagem projectada  Imagem original 
 
Intervenções sobre a projecção:– Se estivesse ao contrário isto era um macaco do nariz. – 
Esta coisa aqui parece o cérebro. (outros – Parece mesmo!). – Ficou castanho porque ela 
meteu verde e rosa. 
 
Participante F – Isto é um coração. Aqui é uma boca. Eram uns meninos que estavam na 
escola. Aqui estas partes de cima, era suposto ser flores e aqui era a escola. 

           
Imagem projectada    Imagem original 
Intervenções sobre a projecção: – Aquilo ali em cima parece um peixe. – Aquela coisa que 
está no meio. Isso, sim. – Parecem dois gatos. – Parece aquelas coisas de puxar e começa 
a andar. Isto parece um coração. Isto é o coração e isto a sombra do coração. – Aqui 
parece uma menina com chapéu de festa. Parecia mesmo um caixote do lixo quando estava 
virado ao contrário. 
 
Participante C – Isto é uma praia e aquilo é uma palmeira. Não, não. É aquela caixa de 
areia da escola com pedras, depois tem o pinheiro e o céu. 
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Imagem projectada   Imagem original 
Intervenções sobre a projecção: – Isto parece-me, uma palmeira, isto são os cocos da 
palmeira, uma ilha e o mar. – Eu acho que a parte da cola ou é um fóssil crocodilo ou é 
um crocodilo a sério. – Ah pois é. Isto parece a boca. E parece um dálmata amarelo. – A 
parte que tu colaste na areia parece aquelas esculturas que no Egipto, que tem um corpo 
de leão e uma cabeça de humano. E a parte amarela parece um vulcão e cuspiu labaredas 
e esta parte era a lava. – Aquela parte amarela parece uma fatia de queijo. 
 
Participante E – Aqui é aquela janela do ginásio. Isto é uma árvore. Isto é aquele chão. E 
aquela caixa de areia. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
Professora de pintura (PP) – Está ali uma coisa que é muito interessante. Muitos de vós 
fazem as árvores da mesma maneira. E ele com outros materiais criou uma árvore 
completamente diferente. E não ficou nada preocupado de a árvore ser assim. 
 
Intervenções sobre a projecção: – A forma que tu colaste a janela parece um meteorito. 
– A janela para mim parece três coisas: se olharmos de lado parece uma cara preocupada; 
se olharmos assim ou um girino ou um cérebro. – Os paus caíram. E aquilo pode ser dois 
meninos naquela aula de volei e o outro chutou a bola e foi parar lá fora. – Ah uma bola 
gigante. 
 
Participante B – Aqui é uma árvore. Aqui é uma pêra a cair. Aqui são folhas. Aqui é um 
caracol. Aqui é uma arca e aqui é o Sol verde. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
Intervenções sobre a projecção: – Na parte de cima da folha parece que é um morcego com 
orelhas muito grandes. – Ali na folha parece uns óculos de sol e ali já não. – Parecia que a 
parte de cima era um bigode. 
 
Participante D – É o recreio. Isto é uma árvore. Aqui é a areia. Aqui são as folhas 
pequeninas. Isto são os paus. Isto é a nossa escola. Isto são as flores, sabem daquela 
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árvore que está ali. A folha grande e a folha pequena eram os olhos. Aquilo o nariz e 
depois a boca amarela. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
 
Participante I – Aqui estavam sete flores. Cada flor representa uma sala e um professor. E 
aqui cada menino era feito à sua maneira, este era azul, este era cor-de-rosa, este era 
verde, etc. E eu achei que eles eram felizes sempre. No Outono, no Inverno, na Primavera 
e no Verão. 

          
Imagem projectada   Imagem original 
Intervenções sobre a projecção: – As flores parecem os meninos de mãos dadas, todos 
muito contentes. – Aquelas flores pareciam-me pássaros. – A parte que tem uma espécie de 
abertura parece uma tulipa. A parte do Verão parece uma fada a dançar. E depois há uns 
olhos e uma boca assim de lado com uma flor. 
 
Participante I – Esqueci-me de dizer que aqui eram todos amigos e aqui ela deu-me uma 
ideia, primeiro era só uma flor ou um pauzinho para ficarem todos unidos mas aqui pode 
ser uma rosa. 
Participante E – Parece alguém a chorar. 
Participante I – Primeiro eu queria juntar isto tudo para ficar só uma coisinha. Mas depois 
não se via nada. 
Participante E – Se tu virares aquilo ao contrário aquela carinha a deitar uma língua, tipo 
aquela planta carnívora. 
 
Reflexão 
1. As sessões realizadas nesta escola tiveram a duração de aproximadamente 1 hora, 
que no global se traduziu em menos duas horas de oficinas que as realizadas nas Aldeias de 
Crianças SOS. Outra diferença entre oficinas é o tempo entre cada sessão, nas Aldeias de 
Crianças SOS as sessões são realizadas durante os fins-de-semana e por esse motivo têm 
dois dias seguidos, no Jardim-Infantil Pestalozzi todas as sessões têm uma semana de 
intervalo. 
2. Foi interessante verificar que os participantes não fizeram qualquer resistência à 
apresentação dos seus trabalhos individuais e no final de cada apresentação o resto do 
grupo colocava a mão no ar e aguardava a sua vez para falar, esta era dada pelo 
apresentador do trabalho. Os que observavam viam sempre outras formas criadas pela 
projecção das imagens. Existiu um espaço de diálogo e debate muito interessante. 
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3. Por esta oficina se realizar no final do dia de escola é visível o cansaço dos 
participantes. Por este motivo não realizaram a tarefa de escrever a memória da oficina. 
 
Segunda oficina: “Da luz à sombra II” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 29 de Março 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Retroprojector 
Materiais – Papel de acetato A4; Tinta acrílica cor preta; papel de cenário; pincéis. Os 
acetatos construídos na oficina 1. 
 
Actividades projectadas 
1. Manipulação e reconstrução de novas composições a partir da primeira actividade. 
Pintura com tinta preta dos objectos naturais utilizados e criação de novas imagens por 
impressão com novas folhas de acetato A4. Desenho dessas formas numa folha de papel de 
cenário, criando um trabalho colectivo. 
 
Objectivos 
1. Observação de texturas naturais e das sombras criadas pela projecção das imagens. 
Fomentar o trabalho colectivo. 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a sessão anterior. 
 
Condução da oficina 
1. O participante que faltou à primeira sessão preencheu o questionário e construiu o 
acetato com formas naturais (da mesma forma que os outros fizeram na sessão de dia 22 de 
Março). 
2. A sessão teve início às 15:00 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento 
e participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e 
sentaram-se. 
3. Para a realização do segundo exercício, foi disponibilizada tinta acrílica de cor 
preta, pincéis e novas folhas de acetato A4. Foi exemplificado como se fazia a impressão, 
colocando tinta na folha, pedra, flor, ou outros objectos naturais e depois colocando o 
objecto em cima da folha nova; essa forma e a sua textura criaria uma nova imagem. 
4. Cada participante escolheu a forma (ou as formas) que queria pintar numa nova 
folha de acetato. A pintura dos objectos naturais e sua impressão no acetato fez com que os 
participantes descobrissem que alguns objectos apesar de uma superfície aparentemente 
lisa têm variadas texturas. Descobriram muitas estruturas novas nas folhas de acetato que 
imprimiram. 
5. Depois de todos pintarem e de a tinta secar, colocou-se um acetato de cada vez na 
máquina que projectou a sombra da imagem para o papel de cenário colado na parede. 
Cada participante escolheu livremente a imagem que queria desenhar, assim como a sua 
localização no papel de cenário. Este movimento foi efectuado também com a tinta preta. 
Assim foi criado um trabalho colectivo. 
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Transcrição 
 
Participante A – A areia é o amarelo. Depois aquelas são árvores e plantas e depois aquilo 
é o céu feito à pressa. 

 
Imagem projectada 
 
Intervenções sobre a projecção: – Ali na areia parece que há cobras. Depois no céu há 
muitas partes abertas e parece que cada parte delas é uma casa. As partes pretas parecem 
gnomos e um deles que é o que está ali ao fundo por trás da árvore parece que está nu. 
– A mim parecem gnomos escondidos. Sim, porque têm bico. 
 
Participante A – Ah sim, pois parece! 
 
Intervenções sobre a projecção: – Estão escondidos por baixo da areia e depois 
escavaram… Aqueles gnomos escavaram para aparecer ali.– Aquela folha que ele diz que 
é uma planta. Não é a de cá é a do meio. Parece uma estrela-do-mar a andar com um 
chapéu. 
 
F – Cada um de vocês vai colocar a folha aqui e escolher uma forma para desenhar. 
Participante H – Não posso desenhar todas? 
F – Não, porque não temos tempo nem espaço. Vamos todos desenhar dentro desta folha. 
Vão existir formas que se sobrepõem umas às outras. Nós fizemos primeiro um trabalho 
com as formas naturais e colámos. Mostrámos, contámos uma história e que formas 
víamos nessa imagem. Depois com as formas naturais pintámos, imprimimos para outra 
folha de acetato. Essa folha de acetato vai ser projectada no retroprojector e vai criar 
outras formas no papel de cenário. O que vão fazer agora é pintar aqui uma forma que 
escolherem, quando estiverem todas as formas criamos uma nova imagem. 
Participante C – Escolho esta. Pinto agora mesmo? Neste papel? 
PP – Que engraçado. Olha a forma, que interessante. 
Participante H – Eu copiei a parte que estava com mais tinta. 
Participante I – Parece uma pessoa! 
PP – Pois parece. Parece uma menina. 
 
O trabalho está terminado. 
PP – Que lindo que está. Agora reparem que formas que não representam exactamente o 
real, podem ser tão ricas e fazem coisas tão bonitas. 
Participante C– Há ali um que parece mesmo uma cara de pessoa. 
F – O que nós fizemos não foi estragar um trabalho, foi transformar. A palavra a utilizar é 
transformar. Vão fazendo trabalhos novos a partir do que fizeram a semana passada. Na 
próxima semana vamos trabalhar com os diapositivos que são deste tamanho. Vão ver o 
funcionamento da máquina de projectar diapositivos. 
Participante J – Vamos fazer filmes? 



 

178 
 

F – A máquina é de projectar slides e não de projectar filme. 
 

   
Trabalho em desenvolvimento.  Trabalho colectivo 
 
Reflexão 
O princípio do exercício foi difícil, pois tiveram de destruir um pouco do seu trabalho 
anterior para construir o segundo. Explicou-se que o que estava a acontecer não era 
destruição mas sim transformação. 
 
Terceira oficina: “Da luz à sombra III” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 5 de Abril 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Retroprojector 
Materiais – Papel de acetato A4, sabão, ecoline e aguarelas. 
 
Actividades projectadas 
O programa agendado para esta sessão sofreu alterações devido a avaria no projector de 
diapositivos. Por este motivo compôs-se experiências com espuma de sabão misturada com 
ecolines e aguarelas projectadas com o retroprojector. A esta experiência chamou-se 
“Pinturas lavadinhas”. 
 
Objectivos 
Observação das transformações operadas nas imagens através da projecção. 
 
 
Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a sessão anterior. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 15 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento e 
participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e sentaram-
se. 
2. Distribuídas folhas de acetato formato A4 por cada participante. A barra de sabão 
foi colocada no centro da mesa, disponibilizados recipientes com água, aguarelas e ecoline 
amarela. 
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3. Depois de todos pintarem, colocou-se um acetato de cada vez na máquina que 
projectou a sombra da imagem para o papel de cenário colado na parede. 
 
Reflexão 
Foi muito interessante observar as reacções dos participantes às transformações que 
ocorrem na imagem ao ser projectada. A sua inversão, ou como é transformada a cor, por 
exemplo. Também perceberam que as tintas com pigmentos (aguarelas) não deixam que a 
luz projecte a cor que está no acetato tornando-a num tom cinzento, pelo contrário a 
ecoline produz uma projecção mais fiel à cor que foi utilizada com a espuma de sabão. 
Quanto mais sobreposições de sabão existirem, mais escura fica a mancha criada. Deste 
modo foi possível descobrirem que as bolhas de sabão também produzem sombras com 
manchas e formas variadas. 
 

 
Resultados da experiência com espuma de sabão 
 
Quarta oficina: “Quanto mais longe, maior” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 26 de Abril 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, pincéis, ecoline, sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
Actividades projectadas 
1. Apresentação do projector de diapositivos e o seu funcionamento. 
2. Apresentação dos caixilhos e suas características. 
3. Construção de diapositivos com os materiais disponíveis. 
4. Projecção de todos os diapositivos construídos durante a oficina. 
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Objectivos 
1. Conhecer em pormenor a máquina com se trabalha. 
2. Conhecer e manipular materiais num espaço de construção bastante reduzido – 
caixilho de diapositivo. 
3. Aprofundar os conhecimentos sobre transparências e opacidades. Aprender a falar 
livremente das imagens. O que se vê de novo ou de estranho em cada projecção. 
 
Organização do espaço 
As mesas são arrumadas em ilha no centro da sala com cadeiras à volta. Na mesa estava o 
projector de diapositivos. O projector foi retirado depois da sua apresentação e colocado 
novamente quando os participantes terminaram as suas composições. 
A projecção foi feita para a parede, onde se colocou uma folha de papel de cenário. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 15:00 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento 
e participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e 
sentaram-se. 
2. Apresentado o projector de diapositivos e o seu funcionamento. Respondeu-se a 
todas as questões colocadas. 
3. Mostrou-se como manipular os caixilhos e como colocar o acetato previamente 
cortado para suporte dos materiais. Falou-se individualmente de cada material: as lãs, os 
tecidos, os vários papéis. O arroz, o cuscuz, o sal grosso, as cascas de cebola e de alho 
estavam embalados individualmente em embalagens de plástico transparentes. Tudo estava 
disponível para experimentar. Distribuição de um caixilho por cada participante. A 
facilitadora forneceu apoio técnico para abertura do caixilho e durante a construção dos 
diapositivos. 
4. A todos os participantes, individualmente, foi perguntado como queriam ver a 
imagem que construíram. A todos se explicou como funciona o feixe de luz durante a 
projecção. 
5. Projecção das primeiras experiências dos participantes, onde falaram dos materiais 
manipulados. 
6. A primeira experiência tem resultados bastante acidentais. Distribuídos novos 
caixilhos por cada participante, o que poderiam alterar ou acrescentar? Agora já começam 
a tomar decisões em relação aos materiais que utilizam. Que cor? Que luz? Que 
opacidade? Corto? Amachuco? Colo? Muitas questões são colocadas e os resultados são 
vistos de imediato. O que oferece mais dinâmica nas opções criativas de cada um. 
 
 
Transcrição 
(Durante a construção das composições em caixilhos). 
Participante I – Ele meteu só amarelo? 
Participante E – Fui o único que fiz diferente dos outros. 
Professora de pintura (PP) – Deixa ver o que fizeste. 
Participante E – Fiz só amarelo. 
PP – Ah só amarelo? Sem mais nada? 
Participante E – Sim. 
Participante H – Olha eu também fiz diferente. 
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F – Já estão todos? Não se preocupem com o efeito dele enquanto é pequenino. Depois 
vêm quando ficar projectado. Quem já acabou? Como queres ver o teu? Então se queres 
ver assim vamos ter de o rodar. Sempre ao contrário. 
Participante D – Então o meu tem de ser assim. 
Participante I – Isto ficou cheio de cola. 
Participante J – Onde colo isto? 
Participante G – Tens sal? 
Participante A – Queres já pôr o outro por cima para acabares? 
Participante H – Onde está a ponta da lã? 
F – E o teu é para ver assim? Tanto faz? 
Participante C – Sim, tanto faz. 
Participante I – E a Xana não fez? 
F – Estou a fazer. Vou fazendo. 
Participante H – Eu pus papel celofane e papel de acetato. E agora isto tem um bocadinho 
aberto. Eu vou fazer de novo, não gosto deste. 
F – Não, agora este está feito. Deixa esse como está. Depois vamos fazer mais. Vais ver o 
resultado desse projectado. 
Participante J – Tu também querias fazer um novo no outro dia e depois afinal gostaste do 
que tinhas feito. 
F – Como queres ver? Tens de pôr ao contrário daquilo que queres ver. 
Participante D – Eu quero ver isto. 
F – Queres ver o verde para baixo ou para cima? 
Participante D – Para baixo. 
F – Então colocamos o verde para cima. Participante D – Que esquisito. 
 
Participante B 

 
Participante D – Está muito bonito parecem umas flores. 
PP – Realmente existem ali umas flores difusas. 
Participante D – Está ali um passarinho. Aquele que tem uma trombeta gigante. 
Participante E – Pois é, eu também estou a ver. 
 
Participante J 

 
Outro participante – Ficou tão bonito. 
PP – Tão engraçado. Como está a textura do tecido. 
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Participante F – Tecido, uma que era uma casca cor de laranja. 

 
F – Que é da cebola. 
Participante F – E depois pus sal. 
 
Participante I 

 
Vários exclamaram – Ah está a mexer! Ah que giro! 
F – A cola começa a derreter e mexe. 
Participante H – São as células. Parecem as células. Ou então pode ser o taco de golfe e as 
bolas de golfe. 
 
Participante C – Este é meu. Está muito feio. Parece um remoinho. 

 
PP – Mas é que a cola faz um efeito muito bonito. 
F – A cola começa a mexer. E porquê? Porque a luz aquece a cola e quando aquece 
começa a derreter. 
 
Participante E – Este é o meu. 

 
PP – Olha está tão bonito. Tão bonito que ficou. Já viste? 
F – Valeu a pena o trabalho. Em vez de teres só uma janela amarela. 
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Participante G 

 
Intervenções sobre a projecção: – Tem uma trança. – Parece cabelo. – Parece a Rampuzel. 
 
Participante H – É sal e celofane e estas coisitas. 

 
 
Participante A – Eu pus a cola e tirei e depois pus aquele. 

 
F – Puseste a cola por cima? E depois ficou cheio de fios do tecido. Como o tecido. Vocês 
têm de perceber uma coisa. Quanto mais opaco for o material menos luz passa. Menos se 
vê. 
Participante H – Aqui nota-se aquele quadrado que está mais amarelo. 
F – Porque o tecido ainda é um bocadinho transparente. Se fosse um tecido muito grosso, 
não passava nada. Se usarem cartolina e a recortarem, vão ficar as sombras, porque a 
cartolina não deixa passar a luz, é opaca. 
Agora como já vimos todos os resultados vão fazer outros. Vão utilizar estes que fizeram e 
fazerem neles as alterações que quiserem. 
Não ponham cola nem sabão por fora dos acetatos. Porque ficam em contacto com a 
máquina. 
PP – Isto é muito engraçado. Dá muito prazer fazer isto. Mas também não dá menos com o 
retroprojector. Mas assim é mais pequenino. 
Participante I – Eu gosto mais assim. 
PP – Gostas mais assim. Quando tiveres em casa uma festa podes fazer. 
Participante I – Mas eu não tenho isto (aponta para o projector). 
F – Agora que já terminaram, oiçam uma coisa. A forma do caixilho por dentro é 
rectangular o que significa o quê? – Que Forma? – Que tem os lados iguais dois a dois, 
não é? Ou é horizontal, ou é vertical. Portanto, nós podemos sempre ver as nossas 
imagens na vertical ou na horizontal. 
Antes de vermos os vossos slides. Quero mostrar uma coisa. Antigamente não existia a 
fotografia digital. E o antigamente não é assim há tantos anos atrás. As projecções eram 
feitas com projectores de slides (neste caso). O slide era feito a partir de uma gelatina 
(mas não é a gelatina de comer). É uma gelatina especial para filme fotográfico. O que 
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acontece com os filmes de 35mm é que são muitas fotografias que passam muito rápido e 
dá a ilusão de imagens em movimento. Mas vocês sabem isso, porque já aqui o disseram. 
PP – E são altamente inflamáveis. 
F – Víamos assim as fotografias projectadas. Agora, claro, podemos ver isto projectado 
digitalmente. E o que acontece dentro da máquina? Esta fotografia está colocada de 
pernas para o ar. É o mesmo jogo que a luz faz dentro das máquinas fotográficas. Com os 
espelhos. 
Participante H – Como os nossos olhos. 
Participante A – Vemos ao contrário e depois o cérebro faz-nos ver direito.  
F – Nesta máquina também temos de pôr as coisas de pernas para o ar. Isto é uma 
fotocópia em acetato. Vocês até conseguem ver a textura do papel na fotocópia. E estas 
letras estão ao contrário. 
Participante C – São letras de chineses. 
F – Não, estas letras estão ao contrário. Querem ver? Coloquei o caixilho com as letras 
direitas. Mas tenho de o colocar assim para conseguirmos ler. 
Participante A – Oh, que queridas. As letras tão pequeninas. 
Participante E – Oh, como é que escreveste isso? 
F – Não escrevi. Tirei fotocópia em acetato. Vocês podem projectar as imagens que 
fizeram. Ao projectar podem desenhar em t-shirts, ou noutro papel como fizemos com o 
retroprojector. Vamos ver agora os novos diapositivos. 
 
Participante J – Lã e tecido. 

 
 
Participante B – Utilizei lã e cartolina. 

 
Participante J – Parece uma pessoa aqui o cabelo. 
Participante D – Os olhos e a boca. 
Participante H – Parece que está com varicela. 
Participante I – Parece um leopardo. 
Participante H – Escarlatina. Escarlatina. 
Participante I – É um extra-terrestre às pintas. 
Vários – Ah! (quando a cola começou a mexer). 
Participante D – Formigas. 
F – Parece que está vivo. Se nós passarmos este slide na semana que vem ele já não se 
mexe assim. A cola já não está fresca, secou mais e já não mexe assim. 
PP – Mas isto é espantoso. 
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Participante H – Aquilo era azul não era verde. E aquele laranja era rosa. 

 
PP – Mas sobreposto ao amarelo as cores foram alteradas. 
Participante E – Parece que está um desenho dentro de cada. 
F – Porque usou sabão. O sabão mexe menos. O calor seca o sabão, a espuma. E as 
bolhinhas mexem um pouco. Ou diminuem. 
 
Participante I 

 
Participante E – Parece uma janela com uma jarra de flores. 
Participante F – Parece um ursinho. 
 
Participante C – É o tecido. Tem dois tecidos. 

 
 
Participante F – Parece uma lula. 

 
F – Este está na vertical. 
 
Participante E 
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Participante H – Eu queria ver a água a mexer. 
F – Mas não é dentro do projector que consegues ver. É na projecção. Ali na parede. 
PP – Parece que está a ferver. 
 
Participante A – Parece uma prisão. Uma prisão inundada. 

 
PP – Que grande paciência que tu tiveste. 
 
Participante G – Pus flocos de aveia. 

 
Participante A – É um pirata com uma pala. Aqui é a pala e aqui é o outro olho. 
Participante H – Há um barco em baixo. 
Participante D – Olha, olha, olha o barco! 
F – Vamos ver as duas bolhas a juntarem-se. Como viram nós podemos “desenhar” com 
várias coisas e criar imagens com várias coisas. Na próxima semana vamos continuar a 
trabalhar nisto. Conhecem o “Carnaval dos Animais”, do Saint Saëns? Se puderem, 
oiçam. Vamos falar dele na próxima semana e ilustrar algumas músicas escolhidas por 
vocês. 
 
Quinta oficina: “Ilustrar à luz da música” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 03 de Maio 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Leitor de música, CD de música, projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, pincéis, sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 

 
Actividades projectadas 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
 
Objectivos 
Tal como no quadro da planificação para esta oficina. 
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Organização do espaço 
As mesas são arrumadas em ilha no centro da sala com cadeiras à volta. Já estavam 
dispostos os materiais com que iriam trabalhar. 
O leitor de música estava colocado no chão. 
O projector só foi colocado em cima da mesa quando todos acabaram os seus trabalhos. A 
projecção foi feita para a parede, onde se colocou uma folha de papel de cenário. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 15:00 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento 
e participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e 
sentaram-se. 
2. Apresentação do músico, autor/compositor Camile Saint Saëns e à sua obra 
Carnaval dos Animais. Pôs-se o CD a tocar e foi-se indicando o título de cada música. Não 
foi possível fazer a audição completa da obra devido ao tempo reduzido das sessões desta 
oficina. A distribuição das folhas com informação sobre o compositor e sobre cada música 
(título, instrumentos e duração) foi efectuada no final da audição. No final propôs-se a 
formação de grupos de trabalho e cada um foi livre de escolher o seu grupo. Feita a escolha 
fizemos um exercício de brainstorming. 
 
Palavras resultantes do brainstorming a partir das músicas “Carnaval dos Animais” 
escolhidas por todo o grupo de participantes: 
“Aquário” – Pequeno / Grande / Ocos /Água / Protege os peixes / Signo / Harry Potter / 
Video / Tem peixes. 
“Elefantes” – Preguiçosos / Gordos / Grandes / Giros / Grandes patas / Rugas / Trombas / 
Comem amendoins / Boa memória. 
“Tartarugas” – Lentas / Carapaça / Nascem de ovos / Nadadoras / Vivem na água / 
Nascem na areia / Duram muitos anos / Escondem os ovos. 
 
Sexta oficina: “Ilustrar à luz da música II” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 10 de Maio 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Leitor de música, CD de música, projector de diapositivos. 
Materiais – Caixilhos, cola, tesouras, folhas de acetato, papel celofane de várias cores, 
aguarelas, pincéis, sabão, arroz, cuscuz, sal, lãs, tecidos variados, vários papéis de 
opacidades diferentes, flocos de aveia, cascas de cebola e alho. 
 
 
Actividades projectadas 
1. Dar continuidade e finalizar a actividade iniciada na quinta oficina. 
2. Depois de contarem as histórias fizeram mais algumas experiências livres com a 
utilização dos materiais disponíveis. 
 
Objectivos 
Os mesmos que foram apresentados para a quinta oficina. 
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Organização do espaço 
O espaço foi organizado da mesma forma que a quinta oficina. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 15ː00 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento 
e participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e 
sentaram-se. 
2. Com uma semana de distância nem sempre é fácil lembrar o que foi realizado. Por 
isso, projectaram-se rapidamente os diapositivos para refrescar memórias e preparar 
histórias. Deu-se início à narração das histórias construídas a partir da audição da obra 
musical de Camile Saint-Saëns “Carnaval dos Animais”. 
3. Alguns têm grande curiosidade em ver o funcionamento do projector de slides. 
Espaço dedicado a dar resposta a algumas questões. Qual o botão em que se carrega? Se 
deixar o dedo mais tempo no comando passam para o slide anterior? Como se foca? Retirar 
a janela que segura o slide. Puxar o braço que faz a passagem dos slides. 
 
Transcrição 
Histórias Carnaval dos Animais 
Tartarugas (Participantes B, H e J) 

     
1. Isto são três ovos e este     2. Depois elas combinaram que quem 
já está a rachar. Estão na areia.    chegasse primeiro à mãe ganhava. 
           Então a primeira tartaruga 

estava a andar para a mãe. 
 

     
3. A segunda tartaruga nasce e começa   4. E a terceira tartaruga também 
 a andar também para a mãe    está a andar para a mãe. 
           E a primeira tartaruga ganha. 
 
Aquário (Participantes A, C e E) 

     
1. Isto é um aquário sem nada.    2. Ok, isto são algas. Depois aparece um peixe. 
Mas vocês já vão perceber a história. 
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3. E depois mais algas e ainda mais peixes.    4. E pronto nasceram todos! 
Com mais ovinhos. Isto são bolhinhas    E ainda há mais ovos. 
e alguns são ovos.     Estes aqui são ovos. E os outros são  
       bolhinhas. Os que parecem azeitonas. 
 
Elefantes (Participantes F, G, D e I) 

     
1. Era uma elefanta.      2. E um elefante! Eram namorados. 
       E iam para… 
 

     
3. Este rio!      4. Onde estava um elefante a comer amendoins. 
Iam para um sítio que tinha esta paisagem! 
 
Fim 
 
(Projecção de experiências em caixilhos) 
 
Participante A – Utilizei tintas e papel vegetal. 

 
Participante J – Parecem unhas. Ou relva. Aquelas pintinhas pretas. É cola e flocos de 
aveia. 
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Participante C – É o meu. É uma praia, uma praia qualquer. Usei papel vegetal e as tintas. 

 
Participante E – Aquele risco parece que é a continuação do “Aquário”. 
PP – Aqueles dois traços pretos são muito engraçados. No meio das formas que são todas 
irregulares, aparece aquele. 
 
F – Vocês vão ver o que acontece a uma imagem se a rodarmos… 

 
F – Aparece uma imagem completamente nova. 
Participante H – Aquele pedaço roxo parece uma televisão. Aquelas televisões antigas que 
têm umas pequenas antenas. 
 
Participante E – Usei papel vegetal, tintas e papel de alumínio. 

 
 
Participante I – Primeiro pus umas cores, depois pus outras cores por cima dessas. Depois 
meti cola e depois pintei outra vez. 

 
F – Olha está a começar a mexer. 
(Muitas expressões de espanto, por verem o movimento no diapositivo.) 
F – Vês que parecia muito escuro mas afinal ficou mais claro na projecção. 
(E tudo continuava a mexer, mais expressões de espanto) 
Participante H – Parece que o coração vai explodir. Parece que está a 3D. 
Participante E – O que é que está a acontecer? 
F – A cola está a aquecer e a derreter e por isso começa a mexer-se. (Risos e gritos). 



 

191 
 

PP – Cada vez faz formas mais interessantes. Vocês lembrem-se que as formas que 
estiveram agora a pintar. Aqui também não há uma representação do real. Reparem nesta 
forma irregular e aquelas aberturas, é espantoso. 
Participante C – Ah! Explodiu outra vez. Tantas explosões. 
 
Participante B 

 
 
Participante H 

 
Intervenções sobre a projecção: – Parece carne comida por dinossauros. É fixe. – Este 
parece um tsunami a crescer. 
 
Participante D – Este é o meu, está horrível. 
Participante I – Não está nada. Está giro. 
Participante D – Parece uma barata! 

 
 
Participante G 

 
PP – O facto de termos tido tantas tintas para pintar, não enriqueceu muito mais. Reparem, 
muitas vezes, vocês usando outros materiais conseguem os mesmos resultados ou 
melhores. 
F – A tinta vocês já utilizam há muitos anos. 
Participante I – E já não temos tantas ideias para fazer. 
F – Torna – se uma coisa mais mecânica. Já sabem como funciona o material, como é que 
ele vai reagir. Aqui no acetato é um bocadinho diferente. Por exemplo foi pintada uma 
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forma maior e a tinta parece que encolheu. Porque o acetato não agarra a tinta da mesma 
forma. Não é poroso, não absorve a tinta. 
 
Reflexão 
Durante a construção dos caixilhos experimentaram os materiais livremente. Alguns 
questionaram a opacidade dos materiais. Como utilizavam as aguarelas? Nos acetatos ou 
nas folhas de vegetal? Ao longo da sessão foram dadas indicações sobre a correcta 
utilização dos materiais. 
Foi necessário explicar porque algumas partes do desenho desaparecem. O caixilho 
funciona como moldura do desenho. Têm de contar com as margens que desaparecem 
dentro do caixilho. 
No final desta sessão os participantes foram convidados a levar um caixilho e construírem 
a sua imagem num espaço fora da escola. Dos dez participantes oito quiseram levar um 
caixilho. 
Isto faz pensar na continuidade destas experiências fora da sala da oficina. 
 
Sétima oficina: “A brincar com a luz criei uma história” 
 
Participantes – 10 
Idades – dos 9 aos 10 anos 
Data – 17 de Maio 
Tempo de oficina – 1 hora 
Local – Laboratório 
Recursos – Computador para apresentação de Power Point. Projector de diapositivos 
Materiais – Diapositivos construídos ao longo das sessões. Power Point com biografia de 
Munari. 
 
Actividades projectadas 
1. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. 
2. Projecção dos diapositivos trabalhados fora da oficina 
3. A actividade tal como no quadro da planificação para a sexta oficina. 
 
Objectivos 
1. Dar a conhecer o trabalho do artista a partir do qual se está a trabalhar. 
2. Saber se existe continuidade do programa fora das sessões. 
3. Esta oficina é direccionada à apresentação e construção de histórias. Relacionar as 
imagens com a música, relacioná-las com criação de histórias, criar sequências e trabalhar 
a expressão oral.  
 
Organização do espaço 
As mesas são arrumadas em ilha no centro da sala com cadeiras à volta. Na mesa estava o 
computador e o projector de diapositivos. 
 
Condução da oficina 
1. A sessão teve início às 15:00 horas com a duração de uma hora. Acompanhamento 
e participação da professora de pintura. Os participantes entraram no laboratório e 
sentaram-se. 
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2. Apresentação da biografia de Bruno Munari com o material visual reunido no 
formato Power Point. Foi demonstrado grande interesse por parte de todos os participantes, 
colocaram questões sobretudo no domínio das técnicas utilizadas pelo artista. O último 
slide do Power Point representava o trabalho colectivo construído pelos participantes na 
segunda sessão, rapidamente perceberem que era o seu trabalho e ficaram muito felizes 
com o que tinham construído e aprendido ao longo das oficinas. Estiveram a apontar as 
partes que tinham desenhado, foi um bom momento. 
3. Quatro dos oito participantes que levaram caixilhos trouxeram os seus resultados. 
Estes mostraram os resultados e falaram dos materiais que utilizaram para criar as imagens. 
4. Os diapositivos construídos ao longo de todas as sessões foram colocados na mesa. 
A primeira reacção ao verem os resultados em cima da mesa foi para a quantidade, afinal 
tinham construído imensos. A segunda reacção foi focalizarem o olhar para os que tinham 
sido construídos individualmente, afinal tinham feito coisas muito bonitas que já nem se 
lembravam. 
5. Todos os diapositivos ilustrariam a história que iriam contar. Explicou-se o jogo – 
cada um escolhe um diapositivo e cria uma frase que dê continuidade ao anterior. 
7. Como estava a ser difícil iniciar o exercício, pediu-se à professora que principiasse. 
Cada um escolheu a imagem e “colou” a sua frase à anterior. E assim foram contando uma 
nova história onde associaram automaticamente uma imagem a um discurso oral. Umas 
vezes é feita a associação do discurso à imagem outras vezes acontece o contrário. Alguns 
participantes ficaram algum tempo a olhar para a imagem e só depois disseram a sua frase. 
8. Arrumaram todos os diapositivos no carreto e antes de começarem a contar a 
história, explicou-se e exemplificou-se a projecção com um tecido que podia servir de tela 
de projecção – afinal é possível ver do outro lado das imagens e é ideal para servir de 
cenário. Não foi possível fazer este estilo de projecção devido ao espaço da sala ser 
bastante reduzido para se obter bons resultados. 
 
 
Transcrição 
(projecção dos diapositivos construídos fora da oficina) 
 
Participante F – Utilizei cola, casca de cebola, e feltro.  

 
 
Participante G – Utilizei carvão (está ali de lado, meio acinzentado), papel de chupa e 
batom. Fiz sozinha. 
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Participante I – Não sabia muito bem como é que havia de fazer. Queria utilizar qualquer 
coisa com luz para depois isso ficar com cor. Fui buscar sementes de abóbora e arroz de 
risoto e aquilo é papel de rebuçado. Eu pedi ajuda à minha mãe para ela procurar comigo 
o papel de cor, então ela teve a ideia de utilizar o papel de um rebuçado. E então 
utilizámos o papel e deitámos o rebuçado para o lixo (outros – deitaram o rebuçado para o 
lixo?). 

 
 
Participante J – Eu utilizei um bocadinho de tecido e cascas de amendoins. 

 
PP – Aquele tecido é muito interessante porque deixa passar aqueles bocadinhos de luz. 
Participante H – Xana, podemos ver os da aula passada? Vamos ver todos os que fizemos? 
F – Vamos colocar todos os que fizemos em cima da mesa. Estes colaram. É o que 
acontece quando existe cola do lado de fora. Vamos construir uma história que vai ser 
ilustrada com os slides que vocês fizeram. 
 
Intervenções enquanto observavam os caixilhos: – Olha este é meu e não tem nome. Podes 
escrever o nome? – Olha este é meu. – Este é teu. – Puseste muita cola. – Pois pus. 
 – Vamos pôr todos aqui? 
Participante E – Posso carregar no botão? (para passar os diapositivos) 
Participante H – Fizemos imensos. Estão tão bonitos. 
F – A M. começa a contar a história escolhe uma imagem e diz uma frase. Quem vem a 
seguir dá continuidade. 
 
História Final 
 

     
1. Era uma vez um rio verde, verde,   2. Onde estava a andar uma 
que corria entre um grande areal amarelo.   tartaruga. 
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3. Numa bela praia.     4. Estavam dois homens no 
       restaurante da praia. 

     
5. E de repente apareceu um elefante.   6. O elefante começou a destruir o 

restaurante e ficou uma barafunda. 
 

     
7. Ficou tão furioso que destruiu ainda mais.  8. Até que só ficou um bocadinho 
       da toalha de mesa. 
 

     
9. E depois, sem crer, o elefante pisou    10. E só sobrou a roupa deles. 
os homens e eles morreram. 
 

     
11. E depois a tartaruga continuou    12. E encontrou uma rapariga muito 
a andar.       bonita. 
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13. E foram os dois para a piscina.    14. Entraram na água azul, 

tranquilamente. 
 

     
15. E viram uma elefanta.     16. Que lhes tinha preparado um 

belo jantar de almôndegas. 
 

     
17.Eles comeram tão rápido que     18. Logo a seguir muito cansados 
fizeram imensa porcaria.     foram os dois para a cama. 
 

     
19. Mas antes comeram 3 ovos.    20. E cereais vermelhos com sabor 
       a morango. 
 

     
21. A seguir deram comida ao seu peixe.   22. E como eram muito malucos 
       deram ketchup e mostarda. 
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23. E uns dias depois o tartaruga e a rapariga casaram. 
 
No fim todos bateram palmas. 
 
Reflexão 
A construção desta história utilizou quase todos os diapositivos. Todos os participantes 
estavam muito interessados em continuar a fazer relações entre as imagens para criar 
sequências. 
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Anexo J 
 

 

“CARNAVAL DOS ANIMAIS” de Camile Saint – Saëns 

“Carnaval dos Animais” é a obra mais célebre de Saint – Saëns. Apesar da 
aparente inocência e infantilidade, o Carnaval representa uma mordaz crítica ao cenário 
musical de Paris do final do séc. XIX. Durante a sua vida o compositor proibiu a execução 
desta obra e a sua estreia póstuma teve lugar a 9 de Março de 1886. 

Muitas das páginas são paródias musicais nas quais Saint – Saëns introduzia 
excertos de outros compositores célebres. O Cisne foi a única peça publicada durante a 
vida do autor e tornada famosa pela bailarina Anna Pavlova. 
 

1. Introdução e marcha real do leão. (2:12) – Os dois pianos trinam e harpejam; as 
cordas abrem a marcha do soberbo animal imitando os seus rugidos. 

2.  Galinhas e galos. (0:56) – Pianos, violinos e violas à moda de Rameau. 
3. Antílopes. (0:36) – Num Presto furioso, os dois pianos lançam-se em escalas de 

loucura. 
4. Tartarugas. (2:46) – Um andamento extremamente lento de cordas sobre um 

acompanhamento do piano. 
5. O Elefante. (1:46) – O contrabaixo e o piano tocam o tema da Dança das sílfides da 

Danação de Fausto de Berlioz, com uma alusão ao Scherzo do Sonho de uma noite 
de verão de Mendelsshon. 

6. Cangurus. (0:55) – Os dois pianos saltitam. Eles hesitam, eles param... 
7. Aquário. (2:39) – Flauta, Celesta, os dois pianos e as cordas. As flautas dão um 

sentido de ondas, os pianos, um sentido de nadar, a celesta faz parecer gotas de 
água. 

8. Personagens de orelhas compridas. (0:34) – Dois violinos. 
9. O Cuco no fundo do Bosque. (2:20) – O clarinete reproduz a voz do cuco que é 

acompanhado pelo piano. 
10. Viveiro. (1:10) – Uma flauta chilreia com acompanhamento dos pianos e das 

cordas. 
11. Pianistas. (1:19) – São, segundo Saint-Saëns verdadeiros animais. Devem imitar o 

toque de um aluno de piano iniciante, alternado em escalas e terças duplas, com 
notas desafinadas. As cordas rangem, irritam-se e interrompem o insuportável duo. 

12.  Fósseis. (1:21) – As antiguidades – uma série de citações que se encadeiam 
vivamente. A Dança macabra surge como um leitmotiv do movimento. Outras 
obras são citadas: Aria da Rosina do barbeiro de Sevilha. 

13.  O Cisne. (2:49) – Uma nobre parvoíce, segundo o próprio Saint Saëns. O 
violoncelo toca sobre as harmonias dos pianos. No final ele adormece. 

14. Final. (1:50) – Um desfile de toda a bicharada, onde desfilam os principais temas 
ouvidos durante a obra, inclusive a dos pianistas. 
 

Martinez, E. (2007). Saint-Saëns, Camile – Carnaval dos Animais. [Consult. 2011-02-20] Disponível em < 
URL: http://repertoriosinfonico.blogspot.com/2007/08/saint-sans-camile-carnaval-dos-animais.html 
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