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Resumo e Palavras-Chave 

 

 

Nos dias de hoje, a Criatividade ocupa um lugar de evidência, sendo sobejamente 

abordado nas empresas, na Educação e na sociedade. A sua aprendizagem adquire 

soberba importância na Escola, enquanto processo para o desenvolvimento de 

competências essenciais, em especial na Educação Artística e, em particular, na 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica. Por esta razão, e com o intuito de fazermos 

uma transposição para a realidade concreta do contexto em que leccionamos, decidimos 

efectuar um estudo empírico para avaliar o conhecimento que os pré-adolescentes têm 

do conceito de Criatividade e como a avaliam em presença da obra de arte, bem como a 

percepção e a justificação relativamente à mesma. 

  

Este estudo foi realizado com recurso à aplicação de um questionário digital (Access) 

tendo como população os alunos da Escola Básica 2,3 Mestre Domingos Saraiva. Assim, 

através deste processo, recolhemos dados relativos às suas preferências, face a um 

conjunto de obras (fotografia, desenho, pintura e escultura), com recurso às novas 

tecnologias. 

 

Procurámos ainda compreender de que modo os alunos deste grau de ensino relacionam 

a sua apreciação estética, de carácter cognitivo, em criativo ou original, com as suas 

preferências de nível afectivo na adesão à obra de arte. 

 

Concluímos então, ser necessário desenvolver um trabalho sistemático e mais 

consistente, de forma a obter uma melhor interiorização, do conceito de criatividade por 

parte dos alunos 

  

 

 

Palavras-chave: Educação; Criatividade; Originalidade; Ensino Artístico. 
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Abstract and Key words 

 

In current times, creativity occupies a central position in companies, education and 

society, where it is the object of frequent discussion. The learning of creativity attains 

crucial importance in schools as a process for developing critical skills, specifically in 

artistic education, and especially so with regard to Visual and Technological Education. 

Hence, and aimed at achieving a transposition to the concrete reality of the context in 

which we lecture, we decided to carry out an empirical study to assess preadolescents’ 

knowledge of the concept of creativity, and the way they evaluate it when confronted with 

a piece of art, as well as their perception and justification of it. 

 

This study was accomplished with the use of a digital questionnaire (in Access), and was 

carried out in a population of students from the Escola Básica 2, 3 Mestre Domingos 

Saraiva. We thus gathered, through this process, information regarding their preferences 

towards a series of works (photography, drawing, painting and sculpture), with the use of 

new technologies. 

 

Furthermore, we tried to understand how students at this level of education relate their 

aesthetic appreciation, which is of cognitive, creative or original nature, with their 

preferences on an affective level in adhering to a work of art. 

 

We eventually concluded that, in order to achieve a better interiorization of the creativity 

concept among students, a systematic and more consistent approach needed to be 

developed. 

 

 

Key words: Education; Creativity; Originality; Artistic formation. 

 

 

 

 



Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               vi 

 

Agradecimentos 

 

Ao Rui, pelo companheirismo, partilha, colaboração e apoio sempre presente ao longo 

deste percurso. Aos meus Pais, pelo seu incondicional apoio na concretização de mais 

uma etapa na minha vida. 

 

À minha orientadora, Professora Doutora Anabela Mendes, pela sua dedicação, 

orientação científica, afecto e palavras de incentivo e carinho em momentos de árduo 

trabalho. 

 

À Escola Básica 2,3 Mestre Domingos Saraiva, aos professores de Educação Visual e 

Tecnológica que me ajudaram na aplicação do questionário e em especial aos alunos 

que o realizaram, pois sem eles, este trabalho não seria possível. 

 

A todas aquelas pessoas que me incentivaram e cooperaram directa ou indirectamente 

para a concretização deste trabalho. Um especial, agradecimento ao Sérgio Rodrigues, 

pelo auxílio na área da informática. 

 

 

 



Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               vii 

 

Índice Geral 

  

Resumo e Palavras-Chave........................................................................................ iv 

Abstract and Key words ............................................................................................. v 

Agradecimentos ........................................................................................................ vi 

Índice de Esquemas .................................................................................................. xi 

Índice de Figuras ....................................................................................................... xii 

Índices de Reproduções ........................................................................................... xiii 

Índice de Quadros .................................................................................................... xv 

Índice de Gráficos .................................................................................................... xvi 

Lista de Acrónimos ................................................................................................. xviii 

I - Introdução ................................................................................................................... 19 

II - Enquadramento Teórico ............................................................................................. 24 

1- Criatividade........................................................................................................... 25 

1.1 - Perspectiva Histórica da Criatividade .......................................................... 27 

1.2 - Definições ou Indefinições de Criatividade .................................................. 34 

1.3 - Dimensão Cognitiva da Criatividade – Originalidade ........................................ 39 

1.4 - Valorização da criatividade .......................................................................... 40 

2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes ..................................... 41 

2.1 -  Henri Wallon e o sistema de estádios ......................................................... 41 

2.2 - Jean Piaget e o Desenvolvimento ............................................................... 44 

2.2.1 - A Imagem Mental ................................................................................. 48 

2.2.2 - Classificação das Imagens ................................................................... 49 

2.3 - Aprendizagem por descoberta - Jerome Bruner .......................................... 50 

2.4 - Teoria Psicossocial de Erik Erikson .................................................................. 51 

2.5 - Howard Gardner .......................................................................................... 54 

2.5.1 - Teoria das Inteligências Múltiplas .............................................................. 55 

2.5.2 - Desenvolvimento de Projectos - Projecto Zero, Arts Ppropel e Practical 

Intelligence For School (PIFS) .............................................................................. 58 

3 - A disciplina de Educação Visual e Tecnológica ...................................................... 63 

3.1 - O Programa de Educação Visual e Tecnológica .......................................... 64 

3.2 - Competências Essenciais - Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) ....... 68 

3.3 - A Educação Visual e Educação Tecnológica no CNEB ............................... 72 

4 - Abordagem Pedagógica das Obras de Arte no 2º ciclo do Ensino Básico .............. 75 



Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               viii 

 

4.1 - Apreciação Estética ..................................................................................... 78 

4.2 - Primeiro Olhar – Programa integrado das Artes Visuais .............................. 83 

III - Problemática e Metodologia ...................................................................................... 85 

1 - Problemática e Problema de Investigação .............................................................. 86 

2 - Hipóteses de Investigação ...................................................................................... 88 

3 - Métodos e Instrumentos ......................................................................................... 89 

3.1 - Critérios adoptados para a selecção das Obras de Arte ................................... 93 

4 - Selecção da População e Definição da Amostra .................................................. 101 

4.1 - Caracterização do Local do Estudo ........................................................... 104 

IV - Apresentação, Análise e Discussão de Resultados ................................................ 105 

1 - Apresentação e Análise dos Resultados do Questionário Digital .......................... 106 

1.1 - Aplicação do Questionário Digital ................................................................... 106 

1.1.1 - Representação do Conceito de Criatividade. ........................................... 108 

1.1.2 - Observação das Obras de Arte ................................................................ 110 

1.2 - FOTOGRAFIA ........................................................................................... 111 

1.2.1 - Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?)

 ........................................................................................................................... 111 

1.2.2 - Grau de Criatividade da Obra de Arte (Pergunta como classifica a 

criatividade do autor face à obra de arte - muita, pouca ou nenhuma Criatividade) - 

FOTOGRAFIA .................................................................................................... 112 

1.2.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, Tem humor, Tem movimento). 

FOTOGRAFIA .................................................................................................... 113 

1.2.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(gosto/não gosto) – FOTOGRAFIA ..................................................................... 115 

1.2.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com o grau de 

criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). FOTOGRAFIA ................. 116 

1.2.6 - Relação entre as variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) 

(Bonita/ Feia) – FOTOGRAFIA ........................................................................... 117 

1.2.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e originalidade. Dimensão cognitiva – FOTOGRAFIA .................... 118 

1.2.8 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e dimensão afectiva (Feia / Bonita) – FOTOGRAFIA ..................... 119 

1.3 - DESENHO ..................................................................................................... 122 



Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               ix 

 

1.3.1 - Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?)

 ........................................................................................................................... 122 

1.3.2 - Grau de Criatividade da Obra de Arte (Pergunta: Como classifica a 

Criatividade do autor face à obra de arte (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

DESENHO .......................................................................................................... 122 

1.3.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

DESENHO .......................................................................................................... 124 

1.3.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(gosto/não gosto) - DESENHO ........................................................................... 126 

1.3.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com a Criatividade 

(muita, pouca ou nenhuma Criatividade). DESENHO ......................................... 127 

1.3.6 - Relação entre variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) (Bonita/ 

Feia) – DESENHO .............................................................................................. 128 

1.3.8 - Relação entre grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e dimensão afectiva (Feia / Bonita) – DESENHO ............................................... 131 

1.4 - PINTURA ....................................................................................................... 132 

1.4.2 – Grau de criatividade da Obra de Arte (Pergunta: Como classifica a 

Criatividade do autor face à obra de arte (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

PINTURA ............................................................................................................ 134 

1.4.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

PINTURA ............................................................................................................ 136 

1.4.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(Gosto/ Não Gosto) - PINTURA .......................................................................... 138 

1.4.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com o grau de 

Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). PINTURA ....................... 139 

1.4.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e Originalidade. Dimensão cognitiva. – PINTURA.......................... 142 

1.4.8 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e a dimensão afectiva (Feia / Bonita) – PINTURA .......................... 143 

1.5 - ESCULTURA ................................................................................................. 144 

1.5.1 – Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?)

 ........................................................................................................................... 144 



Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               x 

 

1.5.2 - Grau de criatividade da obra de arte (Pergunta: Como classifica a 

Criatividade do autor face à obra de arte – muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

ESCULTURA ...................................................................................................... 147 

1.5.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

ESCULTURA ...................................................................................................... 149 

1.5.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão afectiva 

(gosto/ não gosto) - ESCULTURA ...................................................................... 152 

1.5.5 - Relação entre a dimensão afectiva (gosto/não gosto) e o grau de 

Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). ESCULTURA ................. 153 

1.5.6 - Relação entre variáveis da dimensão afectiva (gosto/não gosto) (Bonita/ 

Feia) – ESCULTURA. ......................................................................................... 155 

1.5.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e Originalidade. Dimensão cognitiva – ESCULTURA ..................... 157 

1.5.8 - Relação entre Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) e 

dimensão afectiva (Feia / Bonita) – ESCULTURA .............................................. 158 

2 - Validação das Hipóteses ................................................................................... 160 

V - Conclusões .............................................................................................................. 162 

Bibliografia .................................................................................................................... 169 

Anexos .......................................................................................................................... 178 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xi 

 

Índice de Esquemas 

 

Esquema 1: Perspectiva Sistémica ................................................................................ 37 

Esquema 2: Modelo construtivista de Piaget (Cabanas, 2002, p.284) ............................ 45 

Esquema 3: Construção da Identidade de Erik Erikson .................................................. 51 

Esquema 4: Estrutura de desenvolvimento da Educação Artística ................................. 70 

Esquema 5: Articulação de conceitos. ............................................................................ 87 

Esquema 6: Caracterização dos Alunos ......................................................................... 90 

Esquema 7: Conceito de Criatividade............................................................................. 91 

Esquema 8: Caracterização da obra de arte. ................................................................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xii 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Folha de rosto do questionário. ....................................................................... 90 

Figura 2: Pergunta 1 a 4 do questionário. ....................................................................... 91 

Figura 3: Pergunta 5 e 6 do questionário. ....................................................................... 91 

Figura 4: Pergunta 5 e 6 do questionário. Folha preenchida. ......................................... 91 

Figura 5: Pergunta 7 e 8 do questionário. ....................................................................... 91 

Figura 6: Pergunta 7 e 8 do questionário (preenchimento – alerta para resposta). ......... 91 

Figura 7:Perguntas 9 do questionário. ............................................................................ 92 

Figura 8: Perguntas 16 do questionário. ......................................................................... 92 

Figura 9: Perguntas 28 do questionário. ......................................................................... 92 

Figura 10: Perguntas 44 do questionário. ....................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xiii 

 

Índices de Reproduções 

Reprodução 1 (P9) - Imagens à Socapa, 1932, Cartier-Bresson .................................... 95 

Reprodução 2 (P10) - Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006, Duane Michals ............... 95 

Reprodução 3 (P11) - Alsacia, 1962, Gerard Castello Lopes ......................................... 95 

Reprodução 4 (P12) - Algarve, 1957, Gerard Castello Lopes ......................................... 95 

Reprodução 5 (P13) Três Mundos, 1955, Escher. ......................................................... 96 

Reprodução 6 (P14) Dia e Noite, 1938, Escher. ............................................................. 96 

Reprodução 7 (P15) O Moinho, 1912, Amadeo de Souza-Cardoso. .............................. 96 

Reprodução 8 (P16) O Marinheiro e Rapariga, 1928, Almada Negreiros. ..................... 96 

Reprodução 9 (P17) Marie Hélène, 1930, Arpad Szenes. .............................................. 96 

Reprodução 10 (P18) Goosey-goosey Gander, 1989, Paula Rego. .............................. 96 

Reprodução 11 (P19) La Scapigliata,  1507, Leonardo da Vinci. ................................... 96 

Reprodução 12 (P20) - As Bolas de Sabão, 1867, Édouard Manet. ................................ 97 

Reprodução 13 (P21) - Quarto de Dormir, 1888, Vincent Van Gogh. ............................ 97 

Reprodução 14 (P22) - Candeeiro de Rua, 1909, Giacomo Balla. ................................. 97 

Reprodução 15 (P23) -  O Cumprimento, 1905/09, Gustav Klimt. .................................. 97 

Reprodução 16 (P24) -  Eu e a Aldeia, 1911, Marc Chagal. ........................................... 97 

Reprodução 17 (P25) - Trou de La Serrure Parto da Viola Bom Ménage Fraise Avant- 

Garde, 1916,  Amadeo de Souza-Cardoso. .................................................................... 97 

Reprodução 18 (P26) - Domingo Lisboeta (tríptico), entre 1950-1960, Almada Negreiros.

 ........................................................................................................................................ 97 

Reprodução 19 (P27) - Flores de Domingo, 1952, Eurico Gonçalves ............................ 97 

Reprodução 20 (P28) - Vivian Girls Como Moinhos de Vento, 1984, Paula Rego ....... 97 

Reprodução 21 (P29) - Persistência da Memória, 1931, Salvador Dali. ........................ 97 

Reprodução 22 (P30) - Bailarico no Bairro, 1950, Mário Eloy. ...................................... 97 

Reprodução 23 (P31) - Fernando Pessoa (frente e verso), 1985, José de Guimarães. 97 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xiv 

 

Reprodução 24 (P32) - Fernando Pessoa - Heterónimo, 1978, António Costa Pinheiro.

 ........................................................................................................................................ 97 

Reprodução 25 (P33) - As meninas segundo Velásques, 1957, Pablo Picasso. .......... 97 

Reprodução 26 (P34) - Las meninas, 1656, Diego Velásques. ...................................... 97 

Reprodução 27 (P35) - Retrato de casamento, 1434, Jan Van Eyck. ............................ 97 

Reprodução 28 (P36) - O casamento de Arnolfini, 1978, Fernando Botero .................. 97 

Reprodução 29 (P37) - Rapariga com Brinco de Pérola, 1665, Jan Vermeer ............... 97 

Reprodução 30 (P38) - Dora Maar Assise, 1938, Pablo Picasso ................................... 97 

Reprodução 31 (P39) - O Beijo (26-10-1969), Picasso ................................................... 97 

Reprodução 32 (P40) - O Beijo, 1908, Gustav Klimt ....................................................... 97 

Reprodução 33 (P41) - Maternidade, 1935, Almada Negreiros ...................................... 97 

Reprodução 34 (P42) - Painel de azulejo da Estação do Metropolitano Belourusskaya 

em Moscovo, Graça Morais ........................................................................................... 97 

Reprodução 35 (P43) - Submersão Atlantida, Hundertwasser ...................................... 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xv 

 

Índice de Quadros 

Quadro 1: Aptidões e operações básicas ao longo do período escolar. ......................... 39 

Quadro 2: Desenvolvimento Pessoal – Estágios de Henri Wallon, Jean Piaget e etapas 

de Erik Erikson ................................................................................................................ 53 

Quadro 4: Resumo – Educação Visual (DEB, 2001, p.155-63)....................................... 72 

Quadro 5: Estádios de compreensão estética (Pintura) – Michael Parsons .................... 80 

Quadro 6: Estádios Estéticos de Abigail Housen ............................................................ 82 

Quadro 7: Alunos matriculados no ano lectivo 2007/2008 na Escola Básica 2,3 Mestre 

Domingos Saraiva e população da amostra. ................................................................. 101 

Quadro 8: Síntese Comparativa entre os dados do INE relativos ao ano de 2007 com a 

amostra do estudo......................................................................................................... 102 

Quadro 9: Síntese comparativa de dados (ano de escolaridade, idade, nacionalidade 

com o sexo feminino e masculino) ................................................................................ 102 

Quadro 10: Escolaridade dos pais. ............................................................................... 106 

Quadro 11: Quadro resumo da análise geral realizada. ............................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xvi 

 

Índice de Gráficos 

 

Gráfico 1: Curva em U (Parsons, 2000) ......................................................................... 78 

Gráfico 2, 3, 4: Faixa etária dos alunos do (5º, 6º e 2º Ciclo) ....................................... 103 

Gráfico 5: Escolaridade dos pais. ................................................................................. 106 

Gráfico 6: Profissão da Mãe. ........................................................................................ 107 

Gráfico 7: Profissão do Pai ........................................................................................... 108 

Gráficos 8, 9, 10: Conhecimento que os alunos têm do Conceito Criatividade (5º, 6º e 2º 

Ciclo). ............................................................................................................................ 108 

Gráficos 11, 12 e 13: Conceito de Criatividade – Criatividade (5º, 6º e 2º Ciclo). ......... 109 

Gráficos 14, 15 e 16: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 

Fotografia. ..................................................................................................................... 111 

Gráficos 17, 18 e 19: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma 

Criatividade) – Fotografia. ............................................................................................. 112 

Gráficos 20, 21 e 22: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) - 

Desenho. ....................................................................................................................... 122 

Gráficos: 23, 24 e 25: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma 

Criatividade) Desenho ................................................................................................... 123 

Gráfico 26: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 5º ano- Pintura.

 ...................................................................................................................................... 133 

Gráfico 27: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 6º ano - Pintura.

 ...................................................................................................................................... 133 

Gráfico 28: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 2º ciclo -  Pintura.

 ...................................................................................................................................... 133 

Gráfico 29: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 5º 

ano - Pintura.................................................................................................................. 134 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               xvii 

 

Gráfico 30: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 6º 

ano - Pintura.................................................................................................................. 134 

Gráfico 31: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 2º 

ciclo - Pintura ................................................................................................................ 135 

Gráfico 32: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 5º ano - 

Escultura. ...................................................................................................................... 145 

Gráfico 33: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 6º ano - 

Escultura. ...................................................................................................................... 145 

Gráfico 34: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 2º ciclo - 

Escultura. ...................................................................................................................... 145 

Gráfico 35: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 5º 

ano - Escultura. ............................................................................................................. 147 

Gráfico 36: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 6º 

ano -Escultura. .............................................................................................................. 148 

Gráfico 37: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 2º 

ciclo - Escultura. ............................................................................................................ 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                               

xviii 

 

 

Lista de Acrónimos 

 

APECV Associação de Professores de Expressão e Comunicação Visual 

CEB Ciclo do Ensino Básico 

CNEB Currículo Nacional do Ensino Básico 

CPS Creativ Problem Solving 

DEB Departamento do Ensino Básico 

DGEBS Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário 

EB Escola Básica 

EVT Educação Visual e Tecnológica 

IAR Institute of Personality Research and Assessment 

P(9 - 58) Pergunta (9 - 58) 

PIFS Practical Intelligence For School 

QI Quociente de Inteligência 

SOI Structure of Intellect 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

UIED Unidade de Investigação em Educação e Desenvolvimento 
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Introdução  

 

  

  

“A imaginação, a criatividade e a inovação estão presentes em todos os seres 
humanos e podem ser alimentadas e aplicadas. Existe uma forte relação entre estes 
três processos. A imaginação é a característica distintiva da inteligência humana, a 
criatividade é a aplicação da imaginação e a inovação fecha o processo fazendo uso 
do juízo crítico na aplicação de uma ideia (Sir Ken Robinson).” (Roteiro para a 
Educação Artística, Unesco, 2006, p.8) 
  

  

Justificação e relevância do tema 

   

A Educação Artística e o desenvolvimento da Criatividade são dois dos pontos de 

interesse particular que se interligam e que podem proporcionar, através da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica (EVT), a formação e o desenvolvimento dos alunos do 2º 

Ciclo do Ensino Básico, no âmbito das Artes Visuais. 

  

A nossa experiência profissional de docência no Ensino Básico, na disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica (EVT), disciplina com responsabilidade na formação dos 

alunos na área das Artes Visuais e a reflexão constante sobre as aprendizagens dos 

mesmos, constituem a justificação e motivação para a investigação que se apresenta. 

  

Cada vez mais é necessário incentivar o desenvolvimento da criatividade na população 

escolar prepará-los para os desafios do futuro e para uma constante adaptação às 

alterações contínuas e aceleradas do meio. A escola deve, deste modo, ser promotora de 

aprendizagens significativas, que proporcionem o desenvolvimento de conceitos e 

competências. 

  

Nesta investigação procedeu-se ao estudo da definição do conceito de criatividade com o 

intuito de melhor compreender a representação que os pré-adolescentes têm da noção 

de criatividade e como a avaliam em presença da obra de arte. Para verificar se as aulas 

de Educação Visual e Tecnológica (EVT) contribuem para o conhecimento do conceito de 

Criatividade, foram definidos objectivos de investigação: Averiguar se a prática das aulas 

de EVT, desenvolve nos alunos a mobilização do conceito de criatividade; verificar se um 
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maior contacto com a obra de arte corresponde ao aumento do conhecimento do conceito 

(dimensão cognitiva) e verificar se menos contacto com a obra de arte corresponde a 

uma preponderância da dimensão afectiva na orientação da apreciação estética. 

  

Apresentação da problemática, pergunta de partida e hipóteses. 

  

A problemática subjacente a esta dissertação tem como ponto de partida a compreensão 

da importância atribuída pelos alunos pré-adolescentes, ao conceito de criatividade, 

através do entendimento da relação afectiva que estabelecem com a obra de arte. 

Importa saber se a abordagem pedagógica de obras de arte pode ser considerada um 

recurso importante para o desenvolvimento da Criatividade nos alunos. 

  

Metodologia 

  

A dissertação que aqui se apresenta pretende dar assim, resposta à seguinte questão: 

Qual a representação do conceito de criatividade dos pré-adolescente relativamente à 

apreciação das obras de arte? A partir da formulação deste problema de investigação 

foram construídas hipóteses as quais foram verificadas através de uma metodologia 

quantitativa e validadas através de vários procedimentos estatísticos apropriados.  

 

Nas hipóteses considerámos duas dimensões de apreciação estética; uma de carácter 

cognitivo e outra de carácter afectivo e estabelecemos relações entre variáveis que as 

integram. Assim, definimos que: Os pré-adolescentes do 2º ciclo relacionam directamente 

a criatividade com o valor afectivo que atribuem à obra de arte; existe uma correlação 

significativa entre a dimensão afectiva, gosto/ não gosto e a avaliação de criatividade 

atribuída à obra de arte; existe uma correlação significativa entre a dimensão afectiva, 

gosto/ não gosto e o entendimento que os pré-adolescentes têm de beleza da obra de 

arte; e por fim os pré-adolescentes estabelecem uma relação directa entre criatividade e 

originalidade. 

  

Para levar a efeito esta investigação foi necessário efectuar uma recolha de dados, que 

nos permitisse verificar, compreender e concluir qual o grau de entendimento que os 

alunos possuem, do conceito de criatividade. Como tal procedemos à criação de um 

questionário digital, de respostas fechadas, sobre o conceito de criatividade e juízo de 
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valor na apreciação das obras de arte. O questionário é constituído por cinquenta e oito 

perguntas, das quais cinquenta estão directamente relacionadas com a observação de 

reproduções (fotografia, desenho, pintura e escultura) e subdivididas na apreciação 

afectiva e cognitiva. A decisão de elaboração de um questionário em suporte informático, 

não esteve apenas relacionado com a economia de recursos ou com a qualidade das 

imagens, mas essencialmente com o facto das TIC serem um instrumento indiscutível de 

promoção do desenvolvimento de novas competências e maior implicação na actividade 

por parte dos alunos.  

O questionário foi aplicado a cento e trinta e cinco (135) alunos da Escola Básica 2,3 

Mestre Domingos Saraiva, sendo quarenta e cinco (45) do 5º ano e noventa (90) do 6º 

ano de escolaridade.  

  

Estrutura da dissertação 

  

Esta dissertação desenvolve-se em cinco partes distintas, conforme a estrutura 

formalizada: introdução, enquadramento teórico, metodologia, apresentação e discussão 

de resultados e por fim as conclusões.  

Na segunda parte, o enquadramos teoricamente os conceitos que integram o nosso 

problema de investigação, dividindo-se em quatro capítulos. 

  

No primeiro capítulo, descrevemos e analisamos o conceito criatividade, as suas diversas 

e possíveis definições, bem como, a importância do desenvolvimento de um factor da 

dimensão cognitiva da criatividade, a originalidade. 

  

No segundo capítulo, debruçamo-nos sobre o estudo do período escolar do 2º ciclo, para 

compreender o modo como as crianças adquirem conhecimentos. Assim, este capítulo é 

dedicado ao estudo da Psicologia do desenvolvimento dos pré-adolescentes segundo 

(Wallon, Piaget, Bruner, Erik Erikson, e Gardner). 

  

No terceiro capítulo, abordamos a disciplina de Educação Visual e Tecnológica, a base 

conceptual do seu programa e a sua interligação com o documento das competências 

essenciais e especificas do currículo nacional. 
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No quarto e último capítulo desta segunda parte, apresentamos a abordagem pedagógica 

das obras de arte no 2º ciclo do Ensino Básico. Debruçamo-nos sobre as concepções de 

apreciação estética de Michael Parsons e Abigail Housen e ainda sobre a abordagem 

transversal às diferentes áreas do saber do “Primeiro Olhar ‐ Programa Integrado de 

Artes Visuais” Fundação Calouste Gulbenkian. 

  

Na terceira parte deste estudo empírico, apresentaremos a metodologia adoptada a 

problemática que lhe está subjacente, os métodos e instrumentos de recolha de 

informação (questionário digital - Access), as hipóteses e variáveis em estudo, a selecção 

da população, a definição da amostra e a caracterização do local onde se realizou o 

estudo. 

  

A quarta parte reporta-se à apresentação, análise e discussão de resultados obtidos, 

através da verificação das hipóteses consideradas, com recurso à aplicação de 

procedimentos estatísticos, para a validação das hipóteses. 

  

Por último, na quinta parte, concluímos qual o entendimento da representação do 

conceito de criatividade nos pré-adolescentes que este estudo revelou. 
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1- Criatividade 

 

Este capítulo tem como objectivo primordial definir o conceito de criatividade, bem como, 

a importância do desenvolvimento deste na educação, em especial no Ensino Básico - 2º 

ciclo. 

 

O que é criatividade? Qual a definição de criatividade? Qual a importância da criatividade 

na educação?  

 

A criatividade, é um conceito com alguma relevância na actualidade, manifestando-se em 

diferentes áreas como as da economia, política, ciência, artes, promovendo 

aprendizagens eficazes, expressando uma amplitude de significados, veiculando a 

inovação e a originalidade em diferentes actividades.  

 

Definir a Criatividade não é tarefa fácil, Saturnino de la Torre compara a criatividade a um 

oceano de ideias transbordado por um continente de palavras1, tal é a complexidade do 

conceito e da sua evolução ao longo dos tempos. Também Landazabal, ao referir-se à 

natureza do fenómeno afirma que este é “polissémico, multidimensional, de significação 

plural”. (Landazabal, M. G., 1995, p.153). Como refere Bonnie Cramond2 (2008, p. 16) - 

“As visões de criatividade variam no tempo bem como lugar.”  

 

São diversas as definições de criatividade, caracterizada como um conceito complexo e 

abordada ao longo da história por inúmeras perspectivas, estendendo-se em 

ramificações neurológicas, psicológicas, organizativas e em especial pedagógicas. 

Existem diferentes teorias e modelos que abordam e explicam o fenómeno, abordando o 

pensamento criativo e os seus procedimentos mentais, numa procura de um amplo 

entendimento do conteúdo. No entanto, interpretam na sua generalidade a criatividade 

como uma capacidade de prolificar soluções originais.  

                                                

 
1 Tradução livre – “Creatividad sería como un océano de ideas desbordado por un continente de 
palabras.” - TORRE, S. de la (2003) – Dialogandocon la creatividad. De la identificacíon a la 
creatividad paradójica. Barcelona: Octaedro, p.62. 
2 CRAMOND, Bonnie (2008) – Creativity: “An international imperative for society and the 
individual. In BAHIA, Sara e MORAIS, Maria de Fátima (coods.) – Criatividade: Conceito, 
Necessidades e Intervenção. Braga: Psiquilíbrios. 
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A criatividade é um potencial humano e um atributo dos seres racionais, pois a actividade 

criativa é intrinsecamente humana, uma vez que só o ser humano é capaz de 

responder a situações e a estímulos imprevistos. Para criar tem de haver um propósito, 

uma busca, uma solução para um problema, ou seja uma direcção e uma intenção 

definida. Passando a criação a ter um carácter transformador, pois como refere 

Saturnino de la Torre (2003) – “Todo o acto criativo é, em última síntese, uma 

«transacção» entre a pessoa e o meio.”3 Assim, o entendimento do mundo passa pelos 

estímulos sensoriais, as recriações mentais e imaginativas que elaboramos para dar 

resposta aos problemas. (Ibidem, p. 64-65) 

 

Criatividade e comunicação são termos que se aplicam ao pensamento do ser humano, 

sendo apenas este capaz de comunicar as transformações exercidas no meio. H. 

Rugg, citado por Saturnino de la Torre, refere que só o homem cria, porque tem a 

capacidade de reconstruir mentalmente o mundo e transferi-lo; de converter os signos em 

símbolos. (Ibidem, p.66) 

 

A originalidade é um dos parâmetros cognitivos mais associado à criatividade e 

consensual pela maioria dos investigadores. A originalidade é um factor atribuído às 

pessoas com talentos criativos. Falar de originalidade é falar do único, do irrepetível, da 

aposta no novo, no surpreendente e no fora do comum. É este factor da criatividade que 

deve ser desenvolvido na escola, para que os alunos sejam capazes de procurar novas e 

diferentes respostas para os problemas. (Idem)  

 

O carácter ético e o carácter emocional estão inteiramente ligados à pessoa e ao 

processo criativo. O carácter ético está inteiramente relacionado com a comunidade em 

que está inserido ou com os valores inerentes a cada indivíduo. Para Saturnino de la 

Torre, não se deve confundir a criatividade com a originalidade, pois são conceitos 

distintos, mas associados entre si, cujo entendimento está inteiramente relacionado com 

os valores éticos inerentes a cada comunidade. O carácter emocional, concomitante à 

pessoa e ao processo criativo. Saturnino de la Torre, cita vários autores, entre eles, H. 
                                                

 
3 Tradução livre – “Todo acto creativo es, en su síntesis última, una «transacción» entre la persona 

y el médio.” (Ibidem, p. 65) 
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Maturana (1999), para quem o pensamento e sentimentos se fundem na acção, para M. 

C. Moraes (1999) as emoções expressam a vivencia de um indivíduo nas quais se 

evoluem a dimensão humana. Para o autor todas as obras são fruto de uma fusão do 

pensamento e do sentimento, sendo esta a prova de que o lado emocional acompanha a 

criatividade, a que ele chama «sentipensar» e que define como “ é a acção em que o 

pensamento e o sentimento trabalham juntos.”4   

 

1.1 - Perspectiva Histórica da Criatividade 

 

Foram vários os autores que se debruçaram sobre a história da evolução do conceito e 

das diferentes abordagens da criatividade. Dos quais, referimos Saturnino de la Torre 

(2003), Todd Lubart (2007), no livro Psicologia da Criatividade5, apresenta diferentes 

concepções da mesma, bem como Maria de Fátima Morais (2001) no livro Definição e 

Avaliação de Criatividade.6 Inicialmente “apreendida de modo místico”, como resultado da 

intervenção de uma “musa inspiradora”, da influência de um “espírito” (Rothenberg & 

Hausman, 1976), que exercia a sua influência sobre a criação dos artistas ou de 

associações mentais inerentes a cada indivíduo, ideia segundo Lubart, veiculada por 

Aristóteles. No Renascimento, renasceu a liberdade e a independência anteriormente 

subjugada pelas pressões políticas e religiosas, para dar lugar a um crescente interesse 

pela inovação e manifestações artísticas. (Lubart, 2007, p. 11-12) 

 

A partir do século XVIII existe uma aproximação do conceito de criatividade à 

imaginação. William Duff (1767) define a diferença entre génio criativo7 e talento 

(performance superior), assim “… a criatividade seria uma forma excepcional de 

genialidade…”. (Idem) 

 

                                                

 
4 Tradução livre – “es la acción por la que sentimento trabajan juntos”  
5 LUBART, Todd. (2007) - Psicologia da Criatividade. Porto Alegre: Artmed. 
6 MORAIS, M. F. (2001) – Definição e Avaliação da Criatividade. Braga: Universidade do Minho. 

 
7 Génio criativo – “capacidade intrínseca de utilização da imaginação associativa” – combinação 

de ideias. (LUBART, 2007, p.12). 
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No século XIX, a criatividade deixa de ser entendida como algo divino, para de alguma 

forma a associarem à genialidade. Francis Galton (1879), na Europa, centrou a sua 

pesquisa nas questões do génio, a partir do qual desenvolveu um estudo estatístico, 

incrementando uma técnica de observação por medida, onde considerou que as 

capacidades inerentes a cada indivíduo (capacidades mentais e características 

psíquicas) são genéticas, passando de pais para filhos, ou seja hereditárias. Galton 

(1879), citado por Lubart, refere – “As ideias de um espírito consciente estão ligadas às 

ideias de um filamento de semelhança”. (op.cit.Lubart,2007, p. 13). É a partir deste 

estudo que na América, se utilizam e desenvolvem mecanismos e técnicas laboratoriais; 

estímulos e respostas; situação - padrão (teste) e leques de respostas normalizada, pelo 

movimento da Psicologia Diferencial, Factorial ou Psicométrica. (Morais, 2001, p.29) 

 

No início do século XX, a criatividade deixa de estar ligada apenas à arte, apenas, como 

uma capacidade inerente aos artistas, mas também, passa a ser abordada como 

processo criativo, no âmbito da Matemática Helmholtz (1896) e Henri Poincaré (1908) ou 

como posteriormente na Ciência Lukaasiewicz (1970).  

 

Contrariamente à ideia que o pensamento criativo deriva de uma sequência de imagens, 

surge uma nova posição na Europa, uma abordagem não associacionista, preconizada 

pelo alemão Selz (1913), que considerava que o processo do pensamento criativo se 

desenvolvia no preenchimento de lacunas em conjuntos estruturados. Com a teoria 

defendida pelos principais autores da Gestalt8, Wertheimer, Kohler, KoffKa, surge um 

novo olhar sobre os aspectos cognitivos da criatividade, sobretudo no que se relaciona 

com o insight9. Wertheimer (1945), apresenta a criatividade como a formulação de 

unidades integradas de pensamento representando as “boas formas”, em oposição à 
                                                

 

8 Gestalt é “um todo articulado, um sistema, no qual as partes estão em dinâmica inter-relação, 
entre elas e entre cada uma e o todo, uma totalidade integrada na qual cada parte e sub-parte tem 
um lugar, um papel, uma função requerida pela natureza do todo” – Michael Wertheimer (1991), 
apud MORAIS, M. F. (2001) – Definição e Avaliação da Criatividade. Uma abordagem 
cognitiva. Braga: Universidade do Minho, p. 113. 
9 “O insight é uma compreensão nítida e, às vezes, aparentemente súbita de um problema ou de 
uma estratégia que ajuda a resolvê-lo. Com frequência, um insight envolve a reconceituação de 
um problema ou de uma estratégia para a sua solução de um modo totalmente novo. Ele, muitas 
vezes, implica detectar e combinar antigas e novas informações relevantes, a fim de adquirir uma 
visão inédita do problema ou da sua solução. Embora os insights possam dar a impressão de 
serem súbitos, eles são, muitas vezes, o resultado do pensamento e do esforço mental anteriores, 
sem os quais o mesmo nunca teria ocorrido” – STERNBERG, R. J. (2000). Psicologia Cognitiva. 
Porto Alegre. Artmed,p.318. 
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objectividade Behaviorista, o qual veio “devolver a respeitabilidade a fenómenos 

complexos como o pensamento e a compreensão”. (Idem) 

 

Édouard Toulouse interessou-se por trabalhos como o de Poincaré, e desenvolve um 

estudo psicológico (percepção, memória, razão e personalidade) de forma a 

compreender qual a relação com a criatividade. Também Alfred Binet10 defendeu a tese 

de que o pensamento criativo está associado à inteligência, na perspectiva e na 

possibilidade de a quantificar. Assim, desenvolveu uma escala, em conjunto com Simon 

(Binet e Simon, 1905) numa tentativa de medição da imaginação criativa. As pessoas 

eram categorizadas pela sua capacidade mental. 

Ribot em 1900, “abordou o papel da inteligência, da emoção e do inconsciente dentro do 

pensamento criativo” (Lubart, 2007, p.14), em 1906, citado por Torrance11, identifica-se 

como um dos primeiros investigadores a usar o termo “imaginação”, mostrando uma 

dualidade entre a razão e imaginação. Desenhou uma curva de desenvolvimento a qual, 

pretende reflectir simbolicamente o desenvolvimento da imaginação permitindo 

compreender os traços individuais na transição da imaginação infantil, para a imaginação 

de um adulto. (Ley Vygotsky, 2009, p.38)12. Já Philippe Malrieu refere que - “A 

imaginação é tão indispensável como o olhar, para que tomemos consciência da 

realidade13.” Assim, subentende-se que a imaginação precede a percepção o que implica 

uma progressão em termos imaginativos. 

 

Para Freud (1908-1959) a criatividade é o resultado da “tensão entre a realidade 

consciente e pulsões inconscientes”, segundo ele, as obras de arte são o resultado da 

expressão do inconsciente dos artistas, partindo da “leitura psicológica face a uma 

multiplicidade de objectos, nomeadamente face à criatividade”. (Idem)  
                                                

 

10 Alfred Binet (1857-1911) –“ Criador do primeiro teste de inteligência moderno (1905) em 
Psicologia. Ao concluir o seu teste, este psicólogo francês desenvolveu uma série de tarefas 
intelectuais, em oposição às tarefas sensório-motoras anteriormente utilizadas por Sir Frances 
Galton. Binet introduziu também o conceito de idade mental como base para cotação nos seus 
testes posteriores (1908). Os itens originais do teste de Binet foram mais tarde usados como base 
para a famosa escala de inteligência Stanford-Binet (1916), publicada nos Estados Unidos por 
Lewis M. Terman. O teste era cotado com base na razão entre a idade mental do sujeito e a sua 
idade cronológica. Esta razão, multiplicada por 100, é conhecida por Quociente de Inteligência, ou 
QI”. (Sprinthall & Sprinthall, 1997, p.597) 
11 TORRANCE, E. Paul (1976) – Criatividade. São Paulo: Ibrasa. 
12 VYGOTSKY, Ley (2009) – A Imaginação e a Arte na Infância. Lisboa: Relógio D’ Água. 
13 MALRIEU, Philippe (1996) – A Construção do Imaginário. Teoria das Artes e da Literatura. 
Lisboa: Instituto Piaget.  
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A resolução de problemas criativos foi abordada por Wallas (1926), propondo um modelo 

que veio dar algum ênfase e perspectivar uma nova forma de observar o processo 

criativo, surgindo também do conceito se insight, que imergiu naquela época na Europa. 

Wallas foi o primeiro teórico a propor a constituição do processo criativo, considerado 

hoje como o processo clássico da abordagem etápica deste processo. Assim, definiu que 

o processo criativo é constituído por quatro fases: a preparação mental; onde o sujeito se 

impregna de informação sobre o objecto de estudo; a incubação, fase em que o sujeito 

procura a solução para o problema de forma não consciente; a iluminação, momento em 

que a solução surge na consciência e a verificação, fase em que o sujeito irá testar a 

plausibilidade da solução. Este processo é recorrente, ou seja, se a solução encontrada 

não satisfizer as necessidades desejadas, iniciar-se-á um novo ciclo de novas 

preparações e incubações até à resolução criativa satisfatória. 

A partir da segunda metade do século XX, surge J. P. Guiford14 (1949-1969) – director 

do Aptitudes Research Project15 (ARP), distingue-se na sua época pela utilização de 

testes para explorar “algumas regiões menos conhecidas da inteligência” (Gomes, 1975, 

p.4) a criatividade, da qual a personalidade criativa requer várias capacidades 

intelectuais.  

 

Em 1950, assume a presidência da American Psychological Association e publica o artigo 

“Creativity”, na revista American Psychologist, no qual desenvolve a sua perspectiva 

sobre a relação entre a inteligência e a criatividade, reconhecendo que esta última tinha 

sido pouco abordada pela Psicologia em geral. Identifica a insuficiente correlação entre a 

criatividade e o teste de QI de Binet, referindo que este apenas mede algumas 

componentes da inteligência deixando de lado os aspectos criativos que constituem a 

inteligência e que identificou no seu modelo da estrutura do intelecto, que é considerado 

um conjunto de factores diferentes. Guilford identificou 120 factores, 24 dos quais se 

relacionam com a forma de produção divergente, onde o pensamento oferece várias 

possibilidades de resolução de um problema. Guilford precisou as categorias de 

pensamento divergente e convergente e definiu como aptidões criativas; a sensibilidade 

                                                

 
14 Psicólogo Americano. 
15 Aptitudes Research Project (ARP) – Guilford e a sua equipa de psicólogos, aplicaram o teste a 
cerca de 8000 indivíduos, sendo os resultados sujeitos a análise factorial. 
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aos problemas, fluência, originalidade, flexibilidade, síntese, análise, reorganização ou 

redefinição, aptidão para aprender uma estrutura conceptual e avaliação; por último 

referencia os factores motivacionais (interesses e atitudes) e temperamentais como 

promotores da criatividade. (Ibidem, p.5-7) 

 

De 1956 a 1967, Guilford constrói o modelo da estrutura da inteligência - Structure of 

Intellect (SOI), de onde emergem cinco categorias de operações: cognição refere-se à 

compreensão da informação; memória diz respeito à retenção e evocação mas não 

considerando a transferência ou aplicação da informação para contextos diferentes; 

pensamento convergente, implica a produção de uma única resposta face a um pedido, 

que para a qual há critérios de busca de informação limitados, bem definidos e rigorosos; 

pensamento divergente implica respostas diferentes, cuja busca de informação é 

ampla, com critérios pouco definidos para que o sujeito possa divergir. E por fim 

avaliação implica comparação de informação levando a uma decisão. (Morais, 2001, p. 

104) As produções resultam da combinação destas cinco categorias com informações do 

tipo figurativo, simbólico, etc. Desta forma a criatividade assenta em diferentes operações 

mentais e em especial sobre o pensamento divergente. 

 

Guilford, pioneiro na sua ligação à criatividade, sempre teve reserva em a definir, no 

entanto, conhece-se a definição – “A aptidão, interesse e personalidade necessários para 

produzir grande número de ideias inventivas e originais diferentes, assim como a aptidão 

para mudar de uma tarefa para outra”, referindo ainda – “Evidentemente, isto era uma 

tentativa para obter uma estimativa global de um complexo de aptidões que entram na 

realização criativa”. (The analysis of intelligence, p.281, apud. Gomes, 1975, p.19)  

 

No decurso do ARP, desenvolveu as suas investigações de forma a encontrar aptidões 

criativas em oito domínios: sensibilidade aos problemas; fluência, flexibilidade, 

originalidade, análise, síntese, redefinição e penetração. Contudo, para dois dos 

domínios (análise e síntese) não obteve resultados concludentes que lhe permitissem 

constatar que estes são capacidades distintas de outras funções mentais. Para os 

restantes domínios identificou: 
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- no domínio da fluência quatro factores (“fluência verbal”16, “fluência associativa”17, 

“fluência ideativa”18 e “fluência expressiva”19).; 

- no domínio da flexibilidade, dois factores – flexibilidade espontânea20 e flexibilidade 

adaptativa; 

- o factor da originalidade21; 

- o factor da redefinição22; 

- o factor da sensibilidade aos problemas23; 

- o factor de penetração.24 

 

A partir de 1967 Guilford organizou um modelo - Structur of Problem Solving – o qual 

identifica as operações intelectuais no desenvolvimento do processo de resolução de 

problemas, ou seja, a criatividade baseia-se em operações mentais diferentes – capaz de 

encontrar novas soluções para um mesmo problema. Ao fim de vinte anos refere que “As 

correlações entre o Q.I. e a produção divergente tendem a ser baixas”25. A partir desta 

concepção influenciou outros psicólogos, os quais, desenvolveram estudos experimentais 

entre a inteligência e a criatividade, revelando uma correlação inferior, tais como Taylor 

(1960, 1963), Getzels e Jackson (1962),) e Torrance (1968). 

 

                                                

 

16 Fluência verbal - «aptidão para produzir rapidamente palavras, obedecendo a exigências 

simbólicas especificadas».(The analysis of intelligence, p.281, apud. Gomes, 1975, p.21-23) 
17 Fluência associativa - «aptidão para produzir palavras de um domínio de significado restrito». 
18 Fluência ideativa - «aptidão para evocar grande número de ideias numa situação relativamente 

livre de restrições, onde a qualidade da resposta é sem importância».(idem) 
19 Fluência expressiva - «aptidão para produzir um discurso organizado». (idem) 
20 Flexibilidade Espontânea - «aptidão para introduzir diversidade em ideias geradas numa 
situação relativamente não estruturada». Opõe-se à «rigidez» de perseveração ou inércia e 
pensamento e foi identificada como «divergent production of semantic classes». (idem) 
21 Originalidade - «aptidão ou disposição para produzir respostas não-comuns, remotamente 
associadas, ou engenhosas», que foi identificada como «divergent production of semantic 
transformations». (idem) 
22 Redefinição - «aptidão para mudar a função de um objecto, ou de parte de um objecto, e para o 
usar de uma maneira nova». Opõe-se à «fixidez funcional» ou rigidez no uso dos objectos, ou na 
definição de informação, e foi identificada como «convergent production of semamic 
transformations».  
23 Sensibilidade aos problemas - aptidão para reconhecer que existe um problema», que foi 
identificada como «cognition of semantic implica- tions». (idem) 
24 Penetração – «aptidão para prever as consequências de uma situação dada em termos de 
acontecimentos», que foi identificada como «cognition of semantic transformations».(idem)  
25 (The analysis of intelligence, p.169, apud. Gomes, 1975, p.23) 
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Paul Torrance (1972) baseia-se nas pesquisas de Guilford, nomeadamente nas provas 

de pensamento divergente, das quais deu especial ênfase à investigação de qualidades 

psicométricas. Ao longo da sua investigação, desenvolve os Torrance Test of Creative 

Thinking, numa tentativa de desenvolver um Quociente de Criatividade. Incrementou ao 

longo das suas pesquisas vários testes, mas foi o Teste de Pensamento Criativo de 

Torrance que teve maior relevância (Torrance, 1990c), e que foi sendo aperfeiçoado ao 

longo do tempo. Composto por dez provas, verbais e figurativas e por seis dimensões: 

Fluência e Originalidade (avaliadas nos testes verbal e figurativo), Elaboração, 

Abstracção dos Títulos e a Resistência ao Fechamento (avaliado no testes figurativos). 

(Azevedo26, 2007, p151) 

 

Alex Osborn (1965) trabalhou no desenvolvimento da criatividade, apresentando, o 

método Brainstorming27, o qual permite às pessoas utilizar o pensamento divergente, de 

forma a gerar e proporcionar ideias inovadoras. Como também, o Creativ Problem 

Solving (CPS), desenvolvido por Sidney Parnes e Harding (1962) e Treffinger (1995). 

Sidney Parnes refere-se ao processo criativo como a “aventura da resolução de 

problemas”.  

 

Todd Lubart (2007) referencia Mackinnon (1962), Gough (1961, 1967) Roe (1952) bem 

como outros investigadores do Institute of Personality Research and Assessment (IAR), 

os quais estudaram os traços da personalidade bem como as motivações implícitas na 

criatividade. Assim, os humanistas como Maslow (1968), Rogers (1954) referem que “… 
                                                

 
26 AZEVEDO, Ivete (2007) – Criatividade um percurso escolar: Um estudo com jovens do 
Ensino Básico. Braga: Universidade do Minho. Tese de Doutoramento em Educação (Área de 
especialização em Psicologia da Educação). Orientada por Maria de Fátima Morais. 
27 “Osborn constatou que a maior parte das reuniões nunca eram produtivas, geralmente, eram 
centrados na rejeição de ideias ou em compromissos. Durante cada reunião, a mesma frase 
retornava incessantemente: “Aquilo não andará nunca.” O brainstorming permite atacar um 
problema formando uma “desordem” de ideias. Desenrola-se frequentemente  em um grupo de 
uma dezena de pessoas, mas pode também ser utilizado quando há três ou quatro pessoas, uma 
só pessoa ou mais 10 de pessoas. E preferível que o grupo seja composto de indivíduos de 
competências diversas, vivendo experiências diferentes umas das outras.  
1- É necessário investigar o maior número de ideias possíveis. Quanto mais ideias, maior a 

probabilidade de encontrar uma ideia criativa e superior.  
2- Todas as ideias são bem-vindas, mesmo as mais loucas, Estas últimas poderão ser 

trabalhadas mais tarde.  
3- As ideias propostas por certos membros do grupo podem ser combinadas ou melhorados por 

outros membros do grupo.  
4- Não é necessário absolutamente criticar as ideias dos outros, uma fase de avaliação ocorrerá 

mais tarde.” (Lubart, 2007, p.28). 
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a criatividade é um meio de realizar as suas potencialidades (self-actualization).” (Lubart, 

2007, p. 15). Skiner e os behavioristas caracterizam a criatividade como uma simples 

resposta erudita a estímulos. (Cramond, 2008) 

 

Posteriormente entre 1980 e 1990, os investigadores da psicologia social da criatividade 

continuaram empenhados no estudo da relação entre aspectos conativos e a criatividade, 

como é o caso de Amabile e dos seus colaboradores (1996) – os quais estavam 

interessados no estudo da motivação intrínseca da criatividade. Simonton (1984) centrou 

o seu estudo na influência do meio cultural no desenvolvimento do trabalho criativo do 

indivíduo, o qual utilizou estudos historiométricos, os quais identificam as características 

da sociedade que influenciam criatividade ao longo da história. (Idem) 

 

A abordagem cognitiva da criatividade surge nos últimos vinte anos, por autores como 

Boden (1992), Smith, Ward e Finke (1995) e Weisberg (1986, 1993), os quais abordam o 

processo de criação de analogias, investigação, elaboração de ideias e ainda de síntese. 

(Lubart, 2007, p.15) Para alguns cognitivistas a criatividade “…é fundada nos processos 

comuns da cognição, mesmo que os resultados desses processos possam ser 

extraordinários.” (Bink e Marsh, 2000) 

 

1.2 - Definições ou Indefinições de Criatividade 

 

Considerar a criatividade como a impulsionadora da humanidade e do progresso, é 

reconhecer a necessidade de a incrementar para melhorar as condições de vida, assim, 

devemos e podemos aplicá-la a todos meios sociais e em especial através da educação, 

uma vez que, todos temos capacidades criativas que podem ser descobertas e 

incrementadas, para a resolução de problemas.  

 

Definição de criatividade que importa registar  

 

Rodríguez no livro “Psicopedagogía de la Creatividad” descreve diferentes definições de 

criatividade das quais destacamos as ideias principais: 

 

Murray (1959), reportando-se à criatividade como processo realização, sendo este 

valioso e novo, e referência a inovação e o valor para ser considerado criativo, 
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fundamentos que introduz para futuramente definir universalmente a criatividade. 

(Rodríguez, 2005, p. 11) 

 

Stein (1967) toma em consideração o trabalho desenvolvido por Murray (1959), e encara 

a criatividade como um processo que resulta em um trabalho pessoal, aceite como válido 

ou satisfatório por um grupo social num dado momento, introduzindo assim, referência 

social para a consideração da utilidade e da novidade do resultado. (Idem) 

 

Para Fernández Huerta (1968) a criatividade é o comportamento original produtor de 

modelos aceites pela comunidade para dar resposta a determinadas situações. Com uma 

clara referência a comportamentos indicadores de criatividade. (Idem) 

  

Para Aznar (1973), criatividade significa a capacidade de produzir novas soluções, sem 

seguir qualquer processo lógico nas obras de construção de relações entre factos até ele, 

o conhecimento e objectos. 

 

Barron (1968) define a criatividade como a capacidade de produzir respostas adaptadas 

e incomuns. (Rodríguez, 2005, p. 11) 

 

MacKinnon (1977) - "A essência da criatividade é a solução de um problema de uma 

forma original, em outras palavras, a resolução criativa de problemas" (Marín Ibáñez, 

1995, p. 37, apud Rodríguez, 2005, p.13) 

 

Young (1985) reporta-se à criatividade como um "título honorífico". (Rodríguez, 2005, 

p.11) 

 

Ford e Harrls (1992) - "A criatividade é um processo, modificável deliberado que existem 

em algum grau em cada um de nós. Ela procede através de um processo de identificação 

e é verificado através da singularidade e da utilidade do produto criado " (Ibidem, p.13). 

 

Para Torrance “· criatividade é “o processo de nos tornarmos sensíveis aos problemas, 

lacunas de informação, falta de elementos, desarmonias fazer suposições e formular 

hipóteses sobre as deficiências; avaliar e testar essas suposições e hipóteses 

possivelmente modificá-las e voltar a comprová-las, aperfeiçoando-as; finalmente, 
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comunicar os resultados obtidos” (Torrance, 1988, p. 47, apud Azevedo, Maria Ivete 

2007, p146). 

 

Para Csikszentmihalyi, a criatividade “não ocorre dentro dos indivíduos mas é resultado 

da interacção entre os pensamentos do indivíduo e o contexto sócio-cultural. Criatividade 

deve ser compreendida não como um fenómeno individual mas como um processo 

sistémico” (Csikszentmihalyi, 1996, p.23) O mais comum é explicar o que é criatividade, 

mas para Csikszentmihalyi, importa compreender onde se encontra, e em que medida o 

ambiente sócio-cultural-histórico reconhece um trabalho criativo. A criatividade é mais do 

que um processo mental, de modo que seu trabalho assume uma perspectiva que tenta 

integrar isso com uma criatividade sócio-cultural. (Rodríguez, 2005, p.25)28  

 

Csikszentmihalyi propõe para o estudo da criatividade um modelo dinâmico – A 

Perspectiva de Sistemas - no qual existem três sub-sistemas, indivíduo29 (legado 

genético e experiências pessoais), domínio30 (cultura, conhecimento) e o campo31 

(sistema/contexto social).  

 

Assim, o conceito de criatividade assenta no impacto que o produto criativo tem na 

sociedade. Pelo que Rodríguez refere “A criatividade é a capacidade de desenvolver uma 

resposta útil, ou produto que satisfaz certas necessidades novas e originais.” (ibidem, 

p.26) 

                                                

 
28 RODRÍGUEZ, Carlos Ruiz (2005) – Psicologia de la creatividad. Málaga: Dykinson S.L. 
29 Sujeito - "A criatividade ocorre quando uma pessoa, usando os símbolos de um determinado 
domínio, como música, engenharia, negócios ou Matemática, tem uma nova ideia ou vê uma nova 
distribuição, e quando essa novidade é seleccionada pelo domínio relevante para ser incluído no 
campo apropriado" (Csikszentmihalyi, 1996, p. 46, apud, Rodríguez, 2005, p.29). Tradução livre. 
30 Domínio "(...) É uma série de regras e procedimentos simbólicos (...). Por sua vez, os campos 
estão localizados em que é normalmente chamado de cultura ou conhecimento simbólico 
compartilhado por uma determinada sociedade, ou a humanidade como um todo” 
(Csikszentmlhalyi, 1996, p.46, apud Rodríguez, 2005, p.27). Tradução livre. 
31 Campo - "O segundo componente da criatividade é o campo que inclui todos os indivíduos que 
actuam como guarnições dos portões principais de acesso ao campo. A sua tarefa é decidir se 
uma nova ideia ou produto deve ser incluído no campo"(csikszentmlhalyi, 1996, pp. 46, apud 
Rodríguez, 2005, p.27). Tradução livre. 
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Esquema 1: Perspectiva Sistémica32 
 

A partir desta perspectiva, o facto de que a criatividade é definida em termos de utilidade 

e originalidade, implica necessariamente, o reconhecimento social do produto, 

reconhecimento esse, que sem dúvida, é condicionado pelas características culturais e 

sociais, no momento em que surge. 

 

Existem duas razões para estudar a influência da criatividade no indivíduo. A primeira, 

segundo o autor, enriquece a cultura e melhora mesmo que indirectamente as nossas 

vidas, a segunda está directamente relacionada com a perspectiva positiva e apaixonada 

que devemos impulsionar na resolução de problemas. Todo o ser humano nasce com 

duas tendências, uma conservadora e outra expansiva, sendo ambas necessárias ao 

desenvolvimento do mesmo. Na primeira destacam-se os instintos de auto conservação e 

auto engrandecimento, na segunda, os instintos de exploração que permitem desfrutar da 

novidade e do risco. Acresce referir que esta última tendência está associada à 

curiosidade e consequentemente à criatividade, contudo se não for estimulada pode 

estagnar. (Csikszentmihalyi, 1998, p.25-26) 

 

“Criatividade quotidiana implica aprender, explorar, ultrapassar barreiras, gerar ideias 

rejeitar, resolver, identificar, julgar, receber informação, experimentar, reexperimentar. 

“Alta criatividade depende da área, do produto, do trabalho para além das regras, dos 

juízes que apreciam e julgam a sua novidade e valor”. Csikszentmihaly (1990) 
                                                

 
32 (Csiksentmihalyi, M. em Sternberg, 1999, p.315, apud, Rodríguez, 2005, p.27) 
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Para Gardner (1988, 1996, 2000) "o indivíduo criativo é uma pessoa que regularmente 

soluciona problemas, cria produtos ou define novas questões num domínio de uma 

maneira que inicialmente é considerada nova, mas que acaba por ser aceite num 

determinado ambiente cultural (Gardner, 1996, p. 31).  

 

Bruno Munari (1997, p.24) “… a criatividade é uma utilização finalizada da fantasia, 

aliás, da fantasia e da invenção, simultaneamente.” 

 

Após ter sido anteriormente desenvolvido, a evolução histórica do conceito criatividade, 

desde a sua génese até aos nossos dias, e da apresentação de algumas definições e 

“indefinições” de criatividade, apresentamos a que reuniu mais consenso, actualmente, 

entre os demais autores: 

 

 “A capacidade de realizar uma produção que seja nova e adaptada ao contexto onde se 

manifesta. (Amabile, 1996; Barron, 1988, Lubart, 1994; Mackinnon, 1962; Ochse, 

1990; Sternberg e Lubart, 1995)”33 

 

Amabile (2002) “Pense na criatividade como um labirinto em que se entra para se 

explorar a solução. Se estiver pressionado pelo tempo, acaba por procurar o caminho 

mais fácil e não o elegante criativo. Mas se puder despender mais tempo na exploração 

do labirinto, terá mais probabilidade de encontrar soluções excitantes e novas.”  

 

Saturnino de la Torre (2003) “Entendo a criatividade e o potencial humano para gerar 

novas ideias, dentro de um quadro de valores e comunica-los (…) e causar impacto sobre 

os outros” (Saturnino de la Torre, 2003, p.68). 

 

Pope (2005, p.xvi) refere-se à criatividade como a ‘‘…capacidade de produzir, fazer, ou 

tornar algo em uma coisa nova e válida tanto para si como para os outros’. (John Steers, 

2008)34 

                                                

 
33 (Lubart, 2007, p. 16) 
34  STEERS, John (2008) - Criatividade: Ilusões, Realidades e Novas Oportunidades. Maia: ISMAI. 
[consult. 15/6/2009]. Disponível na 
WWW:<URL:http://www.apecv.pt/anexos/actividades/CompreenderasartesAPECV2008.pdf 



Capítulo 1 - Criatividade 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                39 

 

1.3 - Dimensão Cognitiva da Criatividade – Originalidade 

 

“A originalidade resulta da colaboração entre inspirações divergentes.”  

(Philippe Malrieu, 1996, p.93) 

 

Como surgem as novas ideias e originais? É importante o desenvolvimento sensorial 

desde a infância e instigar os alunos na criação de novos interesses, e sensibiliza-los 

para os problemas de forma a potenciar o seu crescimento, sendo as aptidões, os 

interesses pessoais, os factores afectivos e psicodinâmicos a base para a sua expansão, 

em que se dinamiza e potencia o meio cultural e educativo. Assim, as estratégias 

criativas e os estímulos didácticos facilitam a idealização e a solução para os problemas. 

As inseguranças, fantasias próprias da idade de cada criança convertem-se na 

construção do imaginário transformador e consecutivamente em projectos inovadores. A 

criatividade ao longo do desenvolvimento do aluno toma distintas formas, o que exige por 

parte dos professores o desenvolvimento de novas estratégias de acordo com a sua 

idade. Pois a criatividade potencia o desenvolvimento de estímulos, permitindo 

transformá-los de modo a transmitir novas ideias e realizações pessoais. A capacidade 

de resolver problemas resulta do desenvolvimento operatório, de ideias e de uma visão 

mais alargada do mundo que o rodeia. (Saturnino de la Torre, 2003, p69-.71) 

 

Período Atitudes e Operações Básicas Nível de Manifestação 

 

Pré-escolar Fantasia  Percepção sensorial. Animismo. 
 

1º Ciclo/ 2º ciclo Imaginação construtiva. Criatividade Expressiva 
 
3º Ciclo (adolescência) Idealização e divergência. Resolução de problemas. 
 

Secundário (jovem) Planificação e inovação. Criatividade inovadora. 
 

Adulto Talento criador Auto-realização Criatividade valiosa. 
Criatividade Pessoal 

 

Genialidade (excepcional) Inteligência, criatividade. 
Motivação intrínseca. 

Ideias, obras e realizações. 
Genialidades 

Quadro 1: Aptidões e operações básicas ao longo do período escolar.35 

                                                                                                                                              

 

(ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL - 
Conferência: Compreender as Artes.) 
35 Quadro adaptado - TORRE, S. de la (2003) – Dialogandocon la creatividad. De la 

identificacíon a la creatividad paradójica. Barcelona: Octaedro. p.72 
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Pela observação do quadro acima, podemos identificar que os alunos do 2º Ciclo podem-

se enquadrar, no nível de manifestação da criatividade expressiva, pois para estes, a 

imaginação ainda é uma construção. 

 

A criatividade é fundamental à sociedade, pois sem inovação não há desenvolvimento, 

assim sendo, é necessário incentivar os alunos, a fomentar desde muito cedo a apetência 

para conceber novas ideias e potenciar o desenvolvimento de projectos criativos, como 

refere R. Marin (1984) - “Hoje a adaptação ao novo é condição de sobrevivência”. 

 

1.4 - Valorização da criatividade 

 

Para valorizar a criatividade é necessário ter em conta que esta é uma característica 

humana e acessível a todos, como tal, é necessário compreender que este é um 

processo multifacetado, constituindo uma mudança necessária para a promoção da 

criatividade nas escolas. Assim, é necessário investir numa educação para a criatividade, 

incentivando os alunos a: tomar consciência da necessidade de respostas não 

padronizadas e esperadas, estimular a formulação de questões e de uma atitude crítica 

ao saber incontestável, ensinar a ver para além do literal, criar ambientes criativos de 

respeito pela atitude crítica; o reconhecimento do valor das opiniões dos outros, 

fomentando a associação entre conceitos e assumir a complexidade do conhecimento. 

 

 



Capítulo 2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                41 

 

2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes  

(Wallon, Piaget, Bruner, Erik Erikson, e Gardner)  

 

Para compreender o modo como as crianças adquirem conhecimentos, temos de 

procurar respostas detalhadas do seu desenvolvimento ao longo dos anos. A criança 

interage com o meio e este exerce a sua influência sobre ela. Assim, ao debruçarmo-nos 

sobre o estudo do período escolar do 2º ciclo, verificamos que este é um tempo muito 

especial e decisivo para qualquer criança, uma vez que é na pré-adolescência que estas 

atravessam um período mais vulnerável, o qual se vai repercutir para toda a vida.  

 

A escola é assim o meio propício ao desenvolvimento de experiências indispensáveis ao 

desenvolvimento pessoal e social. Com 9-10 anos começam a definir-se com um perfil 

próprio, apesar de se encontrarem em plena fase de construção da identidade e da 

personalidade (Castanho, M. G., 2005, p.12). 

 

Cabe à escola o desenvolvimento de interesses, competências e aptidões naturais da 

população estudantil, pois é esse desenvolvimento preconizado na escola que possibilita 

aos pré-adolescentes descobrirem os seus interesses para que estes sejam geradores de 

outros. A escola pretende ser assim o “motor” para desencadear o interesse pela 

realidade circundante, a curiosidade e o prazer pelo conhecimento de aspectos basilares 

de todo o processo, numa tentativa de explorar a motivação intrínseca dos pré-

adolescentes. 

 

2.1 -  Henri Wallon e o sistema de estádios 

 

Wallon desenvolveu inicialmente um estudo sobre o domínio da psicopatologia, mas foi 

no desenvolvimento da criança, as origens biológicas e na sua evolução que centrou as 

suas pesquisas em 1925, nas quais desenvolve um sistema de quatro estágios de 
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desenvolvimento psico-motor, a saber: estádio impulsivo, estádio emotivo, estádio 

sensitivo – motor e estádio projectivo. (Tran-Thong, 1987, p. 159-60)36  

 

A concepção dos estádios de Wallon revela ser antagónica relativamente aos estádios de 

Piaget, pois este último defende uma continuidade psíquica em oposição à 

descontinuidade, preconizado por “conflitos, crises e mutações” de Wallon (Ibidem., 

p.165). Assim Wallon (1942) citado por Tran-Thong, refere “É … a partir duma integração 

mútua entre a sua actividade (do homem) desenrolada fora de si próprio, e aquele 

espaço mental conquistado sobre o espaço perceptivo como este o foi sobre as 

experiências sensório--motoras, e sobre as estruturas nervosas que lhe servem de trama, 

que surge a aptidão do espírito para agrupar, classificar, conhecer” (Ibidem., p.166) 

 

Em 1955, na Associação de Psicologia de Língua Francesa em Genebra, Wallon 

descreveu o seu sistema de estádios ou “etapas da personalidade na criança” sendo 

estas, como se pode ver na citação de Tran-Thong, “respondem à alternância que se 

observa entre os momentos em que a energia é dispendida com os momentos em que é 

armazenada ou se restaura”. Identifica assim, o estádio impulsivo e emocional; o 

estádio sensório-motor e projectivo; o estádio do personalismo; estádio categorial; 

estádio da puberdade e da adolescência. Tal como se verificou na explanação do 

sistema de estádios de Piaget, apenas nos debruçaremos sobre o estádio categorial e 

estádio da puberdade e da adolescência (este último apenas na sua fase inicial) de 

Wallon, uma vez que são estes que enquadram a faixa etária da amostra em estudo. 

  

O estádio categorial manifesta-se nas crianças na faixa etária entre dos 6 e os 11 anos 

onde se verifica uma evolução no domínio da percepção e do conhecimento. A partir dos 

9-10 anos na etapa do pensamento categorial (segunda etapa) caracterizada pela 

representação das coisas e do real, o qual marca ao início do conhecimento numa 

apropriação das formas e dos conceitos. A criança é dotada a partir deste estádio da 

faculdade de representação, na medida em que a criança é agora capaz de descrever 

                                                

 
36 TRAN-THONG (1987) - Estádios e conceito de estádio de desenvolvimento da criança na 

psicologia contemporânea. Biblioteca das Ciências do Homem. Porto: Edições Afrontamento, 

Vol.1. 
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as imagens percepcionadas, no entanto, existem ainda alguns constrangimentos na 

análise, na composição e concepção do todo. Numa segunda fase identifica a 

comparação caracterizada pelo metamorfismo das imagens. Assim, a analogia e o 

metamorfismo apresentam-se-nos como pensamentos concretos e a comparação como 

refere Wallom em 1938, citado por Tran-Thong, “já não está no plano do conhecimento 

concreto, mas sim opera sobre ideias ou imagens. Ela retira do objecto imagens que lhe 

sejam comuns ou não com outros. Pressupõe portanto simultaneamente o poder de o 

decompor em imagens, as quais traduzem os seus diversos motivos de semelhança ou 

de diferença” (Ibidem., p.245). A criança a partir desta faculdade torna-se capaz de 

caracterizar um objecto, de o ordenar e categorizar.  

 

Para Wallon conhecer é operar. As operações do pensamento verificam-se por 

intermédio das categorias de forma conducente para uma representação do mundo 

exterior, cujo suporte é a linguagem corrente ou intelectual. Assim, os símbolos são o 

suporte das operações mentais as quais através das imagens ou noções implicam um 

acto mental, o qual pode ser concreto e abstracto. A forma e o conteúdo do pensamento, 

são na faixa etária dos 9-10 anos, uma antevisão do aparecimento do simbolismo 

operatório, caracterizado pelo conhecimento racional das coisas. (Tran-Thong, 1987). 

 

Ao confrontarmos as teorias de Piaget e Wallon, identificamos pontos comuns, como 

refere Tran-Thong, nas etapas da evolução intelectual. Assim nesta idade 9-10 anos, 

identifica-se igualmente no sistema de Piaget a construção das operações concretas. Da 

mesma forma que identificam a inteligência como operatória. 

 

O estádio da puberdade e da adolescência, começa como uma nova fase, existe uma 

maior curiosidade do mundo exterior, as preocupações com o seu eu interior, de forma a 

complementar-se enquanto pessoa. As dúvidas, as preocupações metafísicas e 

científicas, alternam-se de tal forma que se transformam em raciocínio e combinações 

mentais.   

 

Semelhante a Piaget, Wallon identifica a personalidade da criança com o seu 

desenvolvimento intelectual, citado por Tran-Thong (1987, p. 261), Wallon (1952a) refere 

“Muitas vezes, desenvolver as suas aptidões sociais significa simultaneamente favorecer 

a instrução da criança.” Referindo ainda que “Nasce um mesmo sentimento de 
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desarmonia e de inquietude nos, domínios da acção, da pessoa e do conhecimento; em 

cada um deles existem mistérios para penetrar e uma mesma necessidade de possessão 

de certa maneira essencial, que a possessão actual não chega para satisfazer, e que 

procura perspectivas indefinidas” (Wallon, 1941) 

2.2 - Jean Piaget37 e o Desenvolvimento 

 

Jean Piaget iniciou o estudo do desenvolvimento do pensamento na criança, a partir do 

momento que foi trabalhar para o laboratório de Théodore Simon, que em parceria com 

Binnet foram autores da prova de quociente de inteligência. Piaget interessou-se pelas 

respostas erradas que as crianças davam. Assim, investigou as grandes questões do 

espaço, natureza do tempo, causalidade, conceito de número, entre outras, alargando 

sempre no seu trabalho uma perspectiva de desenvolvimento cognitivo, e de uma 

observação atenta das crianças.  

Formulou a teoria do desenvolvimento cognitivo a qual descreve a forma como as 

crianças apreendem o mundo que as rodeia. Descreve o desenvolvimento e o 

crescimento intelectual da criança, na aquisição de instrumentos que possibilitam a sua 

adaptação ao meio ambiente. 

O estudo de Piaget debruçou-se seguidamente em aferir se as crianças eram ou não 

bem sucedidas, ou seja, quais os processos mentais subjacentes às suas respostas, a 

sua evolução ao longo dos anos e a sua adaptação ao meio.  

 

“Piaget investigou o desenvolvimento a compreensão de cada um dos conceitos, e foi isto que 

primeiro o convenceu de que as alterações de pensamento ocorrem em forma de degraus e não 

gradualmente e que, por isso, o desenvolvimento seria descrito mais apropriadamente em termos 

de estádios.” (Schaffer, 2004, p. 183) 

 

O processo de desenvolvimento cognitivo por estádios, os “degraus”, aos quais Piaget dá 

o nome de, Sensório – motor, Pré-operatório, Operatório concreto e Operatório Formal. 

Todos os seres humanos passam pelo mesmo processo de desenvolvimento cognitivo. 

Para ele, a inteligência é lógico-matemática, por isso os seus estudos centraram-se no 

desenvolvimento mental. O desenvolvimento envolve uma permuta constante entre o 

                                                

 
37 Jean Piaget (1896-1980); nasceu na Suíça; criador da epistemologia genética. 



Capítulo 2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                45 

 

organismo e o meio, na medida em que o meio é assimilado aos esquemas actuais da 

criança e o esquema se acomoda, por sua vez aos aspectos do meio.  

 

“Os processos gémeos de assimilação e acomodação representam, …, os mecanismos básicos 

da mudança cognitiva: por um lado, as crianças incorporam a realidade externa nas suas própria 

estruturas psicológicas e, por outro, isso também as impele a modificar e alargar o seu repertório 

de acções para responder às exigências do meio circundante…” (Schaffer, 2004, p. 186) 

 

Segundo Piaget, os processos de assimilação e acomodação apresentam os 

mecanismos básicos da transformação cognitiva, por um lado, as crianças incorporam a 

realidade externa nas suas próprias estruturas psicológicas, como também, estas, a 

encaminham para o alargamento de um conjunto de acções que lhe permitem dar 

resposta aos desafios do meio envolvente. 

 

No livro A Formação do Símbolo na Criança38, Jean Piaget (1973, p. 345) descreve o 

estudo das formas de pensamento representativo nas quais a imitação, o jogo simbólico 

e a representação simbólica, se desenvolvem paralelamente umas às outras no equilíbrio 

resultante da assimilação e acomodação. 

 

 

 

            Assimilação 

 

 

 

 

 

         

Acomodação 

 
Esquema 2: Modelo construtivista de Piaget (Cabanas, 2002, p.284) 

 

                                                

 
38 PIAGET, Jean (1973) – A Formação do Símbolo na Criança, Imitação, Jogo e Sonho Imagem 
e Representação. 3ª ed. Lisboa: Zahar Editores. 
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Assim, definiu alguns termos importantes da sua teoria, tais como: adaptação, 

assimilação e acomodação. 

 

A Adaptação, processo através do qual a criança tem uma tendência para se adaptar a 

diferentes situações, pois esta é uma característica inata a todos os organismos 

biológicos para se ajustarem às particularidades do meio. 

 

A Assimilação, processo mental pelo qual um indivíduo adquire novas experiências, em 

estruturas já adquiridas, transformando assim a informação que chega no sentido de a 

adaptar a entendimentos anteriores. 

 

A Acomodação, processo mental através do qual o indivíduo modifica estruturas já 

adquiridas para se adequarem a novas experiências, adaptando assim o pensamento 

anterior à nova informação. 

 

O conhecimento é erigido através da interacção da criança com o meio, cuja aquisição é 

baseada na acção. A criança em idade escolar tem de agir sobre ideias mentais e 

manipulá-las para descobri as suas possibilidades, num processo de acumulação activo. 

Assim, nos diferentes estádios de desenvolvimento, a criança é capaz de seleccionar, 

interpretar, transformar e reconstituir experiências de modo a moldar as suas estruturas 

mentais às existentes.  

 

Dos quatro estádios de desenvolvimento apenas nos debruçaremos sobre dois estádios, 

o das Operações Concretas, porque é no final deste que se encontra uma parte da 

amostra em estudo e o estádio das Operações Formais, no qual estão inseridos os 

restantes indivíduos da amostra. 

 

O estádio das operações concretas (Operatório Concreto) que compreende a faixa etária 

dos sete aos onze anos caracteriza-se pela capacidade que as crianças têm de resolver 

problemas logicamente, pelo que, enuncia as operações mentais e desenvolve um 

raciocínio sistemático, mas a criança necessita sempre da presença de instrumentos e 

objectos para que exista uma fluência de pensamento, pois ainda não é capaz de 

formular hipóteses nem de pensar abstractamente. 
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Para Piaget neste estádio desenvolve-se a capacidade mental de organizar itens, ou 

seja, a seriação, e a capacidade de agrupar objectos, tendo em conta critérios 

específicos, “…por volta dos 11 a 12 anos efectua-se uma transformação fundamental no 

pensamento da criança, que marca o seu acabamento no que se refere às operações 

construídas durante a segunda infância: a passagem do pensamento concreto ao 

pensamento «formal» ou, como se diz num termo bárbaro mas claro, «hipotético-

dedutivo».” (Piaget, 1973, p. 91)39. É a partir desta fase que a criança consegue ver a 

relação entre a parte e o todo, ou seja é capaz de se dissociar de uma característica 

perceptual e compreender que estão envolvidas duas características diferentes, uma das 

quais está subordinada à outra. 

 

Dos onze anos em diante a criança passa para o estádio das operações formais 

(Operatório Formal), sendo neste patamar que a criança atinge o nível mais elevado do 

entendimento, o raciocínio sobre abstracções, formula hipóteses e pensa 

abstractamente. Contemplam a realidade exterior, aplicam a lógica, o raciocínio dedutivo 

(e; se), tornam-se assim capazes de resolver problemas, construir hipóteses, formar 

mentalmente diferentes resultados e, deste modo, acederem a diversas soluções 

possíveis antes de as aferir, ou seja são capazes de fazer representações simbólicas. 

Como refere Piaget (1973) “Quando o pensamento da criança se afasta do real, é 

simplesmente porque ela substitui os objectos ausentes pela sua representação mais 

viva, mas esta representação acompanha-se de crença e equivale ao real.”   

 

Assim, as crianças adquirem a capacidade de fazer uma coisa e representar outra, ou 

seja, pode ser o caso da substituição de algo real por um símbolo, apesar das inúmeras 

representações (símbolos) que esse real possa ter. 

 

Identifica-se assim uma evolução intelectual significativa, onde a criança aprende 

activamente, com veemente curiosidade pelo mundo, que a impele a explorar e a 

experimentar, à medida que o seu pensamento se confere numa constante tentativa de 

compreender e resolver problemas. 

 

                                                

 
39 PIAGET, Jean (2000) - Seis Estudos de Psicologia. 11ª Ed. Lisboa: Dom Quixote. ISBN972-
20-0058-6 
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A capacidade de formar conceitos para Piaget, só é possível quando a criança passa 

por uma série de estádios de desenvolvimento sequenciais, pois os esquemas têm de 

estar formados precedentemente, para melhor compreensão dos conceitos, como refere 

Schaffer (2004, p.273) conceitos são “…categorias mentais que nos permitem tratar, 

como se fosse uma só, uma diversidade de coisas que podem ser pensadas como uma 

unidade para determinados propósitos.”  

 

Os estudos de Piaget foram extremamente importantes, marcando algumas viragens da 

concepção sistematizada da evolução e desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Contudo alguns investigadores começam a descobrir algumas fragilidades na sua 

perspectiva. Identificam-se alguns constrangimentos relativamente à lacuna de 

investigação por exemplo em jovens com talentos específicos e/ou especiais, ou ainda as 

diferenças de estilo e desenvolvimento, a falta de profundidade dada às diferenças 

evidentes manifestadas por indivíduos integrados em meios culturais diferenciados. 

Neste último aspecto a tentativa de Piaget padronizar os comportamentos, acaba por se 

revelar pouco objectiva para questões como a impulsividade, reflexão, imaginação e 

obsessão, já que estes elementos se processam com características diferentes em 

diferentes sociedades e culturas. 

 

2.2.1 - A Imagem Mental 

 

Jean Piaget e Bärbel Inhelder, no livro A Imagem Mental na Criança (1977), deram início 

ao estudo das imagens mentais, tendo como pressuposto que a problemática é a 

natureza psicológica do conhecimento. Desta forma, colocam em consideração dois 

aspectos: o conhecimento como réplica do real ou como consequência da assimilação. A 

imagem coloca-se como ponto de partida para o conhecimento, pois como referem os 

autores “…a imagem será considerada como preenchendo uma função essencial para os 

actos de conhecimento ou como desempenhando um papel sobretudo simbólico.” (Piaget 

& Inhelder, 1977, p. 7) 

 

Para a elaboração de um estudo coerente desta problemática Jean Piaget e Bärbel 

Inhelder debruçaram-se sobre três períodos de investigações da imagem.  
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O primeiro no início da psicologia experimental, na qual segundo os autores identificam 

três vertentes do estudo da imagem, a saber: como “produto directo da própria 

sensação”, como “elemento do pensamento juntamente com a associação” (pensamento 

constituído por associações de imagens), como uma “cópia de objectos ou factos”. No 

segundo período Alfred Binet e Vfarbe, Külpe e a Denkspsychologie da escola de 

Würzburg, citados por Piaget e Inhelder, consideram que “existe pensamento sem 

imagem”, quanto muito a imagem seria um auxiliar ao pensamento. No terceiro período a 

época contemporânea na qual se identificam que “a imagem deixa de ser interpretada 

como um prolongamento da percepção e tende (…) a adquirir o estatuto dum símbolo.”  

 

Assim, à função simbólica implica a diferenciação entre significante e significado, a qual 

se associa ao aparecimento das imagens, é esta função que permite a recordação dos 

objectos ou acontecimentos. (Ibidem, p. 10) 

 

 

2.2.2 - Classificação das Imagens 

 

Piaget e Inhelder encontram contrariedades na definição de imagem, pois esta implica 

necessariamente um conjunto de interpretações, as quais dão conta de um conhecimento 

– assimilação em que “é sempre o produto dum esforço de cópia (...) mas esta cópia 

permanece fundamentalmente simbólica, pois o significado efectivo só se encontra no 

conceito.” (Ibidem, p. 15) Partindo deste pressuposto e tendo em conta os estádios de 

desenvolvimento de Piaget, constata-se que a classificação de imagens reprodutoras e 

imagens antecipadoras estão inteiramente relacionadas com o estádio de 

desenvolvimento em que a criança se encontra. Assim verificaram os autores que ao 

estádio pré-operatório (2 – 7 anos) correspondem as imagens reprodutoras 

(manifestação da função simbólica) e ao estádio das operações concretas (7 - 11/12 

anos) as imagens antecipadoras (imaginação prévia das imagens), no qual as crianças 

não identificam apenas as forma da imagem como também o seu conteúdo. (Ibidem, p. 

485) 

 

É a partir dos 7 - 8 anos que as crianças conseguem pensar e transformar o seu 

pensamento tendo em conta o equilíbrio de processos intelectuais resultantes das 
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estruturas operatórias. O pensamento na sua generalidade como conhecimento 

representativo pressupõe a intervenção de uma função simbólica. (Ibidem, p. 515)  

 

2.3 - Aprendizagem por descoberta - Jerome Bruner40 

 

Bruner desenvolve a sua teoria da instrução, partindo da importância da formação de 

conceitos globais na aprendizagem e na construção de generalizações coerentes, a qual 

assenta em quatro princípios: motivação, estrutura, sequência e reforço. 

Apesar de a abordagem ser diferente, Bruner parte da teoria de Piaget, identificando a 

maturação e a interacção do sujeito com o ambiente, que está no centro do processo de 

formação e desenvolvimento do indivíduo, mas acentuando o seu carácter contextual dos 

factos psicológicos. Para Bruner, a cultura tem importância fulcral bem como a 

linguagem, assim para ele, quanto maior for a frequência das experiências, bem como a 

possibilidade de um indivíduo ter acesso a um meio cultural estimulante, maior será o seu 

desenvolvimento cognitivo.  

Assim, o carácter desenvolvimentista da teoria de Bruner mantém-se graças à 

capacidade que cada indivíduo tem para se auto-regular. 

 Semelhante a Piaget, Bruner procura tipificar no desenvolvimento cognitivo, uma série 

de etapas (cf. Quadro 2 - influências): até aos três anos a criança, passa pelo estádio 

das “Representações Motoras”, dos três aos nove anos, faz uso da “Representação 

Icónica”, e a partir dos dez anos, acede ao estádio da “Representação Simbólica”. 

Assim aparece o conceito de aprendizagem em espiral, na qual, qualquer ciência pode 

ser ensinada a todos os alunos, uma vez que os tópicos de cada matéria poderão ser 

ensinados mais aprofundadamente, usando para tal estratégias adaptadas a cada etapa 

de desenvolvimento. 

Bruner identifica quatro princípios congénitos nas crianças, que são eles: a motivação, 

a estrutura, a sequência e o reforço. A motivação revela que todas as crianças têm 

uma “vontade de aprender” intrínseca. A estrutura o tema pode ser organizado de forma 

a facilitar a aprendizagem. A sequência será o encadeamento que se dá para melhor 

compreender determinado tema. Por fim o reforço será o feedback, sobre a 

                                                

 
40 Jerome Bruner (1915-): Psicólogo defensor da qualidade da aprendizagem por descoberta. 
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aprendizagem que estamos a fazer. Os princípios de Bruner têm como finalidade, a 

aprendizagem pela descoberta, como forma do desenvolvimento do pensamento criativo. 

 

2.4 - Teoria Psicossocial de Erik Erikson41 

 

O desenvolvimento do trabalho de Erik Erikson teve o seu início nas pesquisas ao estudo 

de Freud42 - aspectos da personalidade e do desenvolvimento - possibilitando um 

conhecimento que desconhecia sobre o desenvolvimento humano, personalidade e 

psicanálise. 

 

Erikson desenvolveu a sua teoria num conjunto de oito etapas (cf. Quadro 2), em que nas 

quais, a criança passa por uma crise psicossocial43, propondo assim uma “continuidade 

da experiência” do ego, que tem em conta os aspectos biológicos, individuais e sociais. 

Para transitar à etapa seguinte o indivíduo irá resolver uma crise que o irá influenciar na 

sua capacidade de resolver conflitos durante a sua vida, entre uma vertente positiva e 

uma vertente negativa. Poder-se-á dizer que, as etapas, estão inter-relacionadas 

procurando o equilíbrio. 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3: Construção da Identidade de Erik Erikson 

                                                

 
41 Erik Erikson (1902-1994); nasceu na Alemanha; primeiro psicanalista a debruçar-se sobre o 

fenómeno da formação da identidade. 

42 Freud (1856 - 1939); Neurologista e psiquiatra austríaco, faz a distinção entre o consciente, o 
pré-consciente e o inconsciente, factores decisivos para compreender tanto os conflitos psíquicos 
(caso do complexo de Édipo) como a ansiedade e os mecanismos de defesa e elabora a teoria da 
sexualidade no campo individual. 
43 Crises Psicossociais - Na teoria de Erikson, uma série de crises pelas quais todas as pessoas 
devem passar ao longo do seu ciclo de vida (por exemplo, a crise da identidade durante a qual os 
adolescentes ou adultos jovens procuram estabelecer a separação entre eles e os pais). 

IDENTIDADE 

  Positivo                                     Negativo 

TRANSFORMAÇÃO 
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A criança na faixa dos 10 - 12 anos situa-se na etapa da realização vs. Inferioridade (ou 

como referem alguns autores - indústria vs. Inferioridade), a qual se encontra pronta para 

uma aprendizagem activa, desenvolvendo um sentido de capacidade de desenvolvimento 

de novas acções, competências e capacidades. É à escola que cabe o papel de motivar 

os alunos para uma aprendizagem activa. Esta é então uma etapa socialmente mais 

decisiva, uma vez que implica a partilha de acções como o outro. 
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Henri Wallon (1876-1962) Jean Piaget (1896- 1980) Erik Erikson (1902-1994) Jerome Bruner (1915 - ) 

Estádios Impulsivo e Emocional (0 –1 anos) 
- Impulsividade Motora 
- Estádio Emocional 

Sensório-Motor  
0-18/24 meses 
 
- Construção do sujeito e do objecto. 

Confiança vs. Desconfiança 
 Nascimento aos 24 meses 
 

Representação Motora 
0 aos  3 anos 
 
A criança compreende melhor o que o 
rodeia, verifica-se a predominância da 
acção.  

Sensório- Motor e Projectivo (1-3 anos) 
- Actividade circular 
- Exploração do mundo e dos objectos e a 
inteligência das situações. 
- A imitação e o simulacro 

Autonomia vs. Vergonha 
Dos 2 aos 3 anos 
Manifestações posteriores de esperança, 
etc. 

Personalismo (3-6 anos) 
- Noção de corpo próprio 
- Sociabilidade e consciência de si 
- Crise de opinião e evolução personalista 

Pré-Operatório 
2-7 anos 
 
- A aquisição da capacidade de simbolizar. 

Iniciativa vs culpabilidade 
Dos 4 aos  6 anos 
Manifestações posteriores de vontade. 
 

Representação  Icónica 
3 aos 9 anos 
 são utilizadas as imagens para 
representar o mundo circundante.  
 

Categorial  (6-11 anos) 
- Estrutura original do pensamento da criança 
e sincretismo 
- Evolução da representação das coisas 
-Evolução da representação do real 
- Evolução intelectual e as suas condições 

Operações Concretas  
7 -11/ 12 anos 
 
- A emergência da capacidade de operar. 

Realização vs. Inferioridade (indústria vs. 
Inferioridade) 
Dos 6 aos 12 anos  
Manifestações posteriores de propósito. 

Representação Simbólica 
10 anos em diante 
 
Capacidade de tradução da 
experiência em termos linguísticos, a 
linguagem como factor e 
consequência do desenvolvimento 
cognitivo. 

Puberdade e adolescência 
 
- A personalidade polivalente 
- A crise da puberdade 
- A consciência de si 

Operações Formais  
11/12 - 15/16 anos 
 
- A possibilidade de realizar operações de 
operações e de trabalhar a partir de 
hipóteses; emergência de uma lógica e de 
uma matemática pura. 

Identidade vs.  difusão 
Dos 13 aos 18 anos 
Manifestações posteriores de competência. 
Intimidade (moratória e realização) vs. 
Continuação da Difusão 
Dos 18 anos ao Ensino Superior  

Intimidade vs. Isolamento 
Jovem Adulto 

Perspectiva Psicogenética (estágios) Epistemologia genética (estágios) Desenvolvimento psicossocial (etapas) Aprendizagem por Descoberta 
Quadro 2: Desenvolvimento Pessoal – Estágios de Henri Wallon, Jean Piaget e etapas de Erik Erikson44 

                                                

 
44 Quadro adaptado (Sprinthall; Collins,1993, 196) 
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2.5 - Howard Gardner 

Os primeiros estudos de Gardner privilegiaram o desenvolvimento da mente da criança e 

os vários símbolos. Interessou-se pelas artes e por isso estudou os atributos: musicais, 

gráficos, capacidades metafóricas e narrativas, as capacidades inteiramente ligadas às 

artes.  

 

É perante o contacto com as teorias de Erik Erikson, Jerome Bruner e de Jean Piaget, 

considerando deste último os seus pressupostos lógico – matemáticos como sendo este o 

centro da cognição, cuja formação estaria completa na adolescência, que Gardner se 

apercebe que a mente se desenvolve, num trabalho constante e que esse se reverte no 

indivíduo quando adulto, está assim em sintonia com a teoria cognitiva, mas defende uma 

nova perspectiva, tal como refere na seguinte citação: 

 

“Acredito ser possível que a psicologia só sobreviva como um ramo de um estudo 

interdisciplinar. Os métodos da psicologia, de observação e experimentais, têm de ser 

aplicados à análise dum campo como a linguagem, em cooperação com um linguista, à 

música, em cooperação com um musicólogo, ou à resolução de problemas, em 

cooperação com um lógico, um técnico ou um físico. […] Prevejo a fusão entre a 

psicologia cognitiva e a inteligência artificial numa região central duma nova ciência 

cognitiva unificada, em que campos distintos como a linguagem, a teoria musical ou a 

análise espacial proporcionam os enquadramentos apropriados para problemas que 

pertencem ao seu domínio.” (Gardner, 1993, p.192) 

 

Assim, desde o princípio o ser humano tem a sua própria concepção do mundo. 

Abordando a questão deste ponto de vista, para Gardner é importante situar, por exemplo, 

as crianças num sistema que englobe as vertentes, motora e sensorial como um todo em 

interacção. Existe a capacidade de utilizar um sistema simbólico que percepcione o mundo 

físico segundo princípios intuitivos. Este encadear de factores faz com que as crianças 

consigam empreender operações concretas com os elementos e objectos físicos. 

 

Gardner também vem de novo sublinhar a já falada existência de estádios 

qualitativamente diferentes de compreensão em que o crescimento se processa numa 

complexa interacção entre predisposições genéticas e oportunidades do meio. Esta 

interacção propícia que os indivíduos durante o crescimento experimentem uma série de 
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reorganizações da sua sabedoria intercalando conhecimentos e estabelecendo uma 

complexidade cada vez maior e mais aprofundada de ideias.  

 

2.5.1 - Teoria das Inteligências Múltiplas 

 

Gardner desenvolveu a sua teoria no sentido de chegar a uma visão mais ampla das 

perspectivas cognitivas da época. Como tal, pretendia rebater a ideia de Piaget, de certo 

modo refrear a sua posição sobre o pensamento humano que se desenvolve apenas pelo 

pensamento científico, numa ideologia de inteligência arraigada à resolução de problemas 

lógico – matemáticos. 

 

“Inteligências múltiplas” foi o termo que surgiu no lançamento do livro de Gardner em 1983 

(“Frames of Mind: The theory of multiple intelligences”)45, em que são abordadas as 

distintas capacidades humanas. Inteligência, linguística, espacial, musical, corporal, 

interpessoal, intrapessoal, todas elas vão além da inteligência que era detectada pelos 

testes de quociente de inteligência QI a lógico – matemática. 

 

Gardner, começou a questionar-se, porque razão existia apenas uma inteligência – lógico–

matemática -  a sua investigação sobre a forma como era “medida a inteligência, levou-o a 

Alfred Binet46, inventor  dos “testes de inteligência” como viriam a ser chamados pelos 

parisienses em 1900, tornando possível deste modo quantificar a inteligência. Os testes de 

QI, tem a finalidade de categorizar e distinguir, mas, Gardner propõe uma perspectiva 

mais pluralista da mente, “as pessoas têm formas cognitivas diferenciadas e estilos 

cognitivos contrastantes”., que fazem com que exista não apenas uma inteligência, mas 

uma “visão multifacetada da inteligência “(Gardner,1995).   

 

                                                

 
45 GARDNER, H (1983) - Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic 
Books. 

46 Alfred Binet. (1857- 1911) Desempenhou um importante papel no desenvolvimento da psicologia 
experimental; contribuição fundamental à avaliação da inteligência através de testes.  

 



Capítulo 2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                56 

 

 O grau de aproveitamento escolar, definido pelos testes de QI, não é eficaz a prever a 

aptidão necessária para desenvolver com sucesso uma profissão. É a partir deste 

pressuposto e do conhecimento com base no estudo da mente e do cérebro (ciência 

cognitiva e “neurociência"), que Gardner apresenta a sua teoria não tendo como partida 

testes, mas uma tentativa de ir mais além que a medição da inteligência. Para tal, 

propõem uma observação do desenvolvimento das capacidades do indivíduo e como este 

interage no seu meio; definindo a inteligência como, a competência de resolver problemas 

ou de elaborar produtos, num ou mais meios culturais em que o indivíduo está inserido. 

 

Ao desenvolver e analisar dados referentes ao desenvolvimento das crianças, 

proporcionou a Gardner uma compreensão mais profunda do funcionamento e a relação 

com as capacidades de cada indivíduo. Assim, identificou as correlações entre testes 

psicológicos e desenvolvimento de capacidades, por exemplo: a relação entre o estudo da 

matemática e o ensino da música. O ser humano é confrontado com a necessidade de 

resolver problemas em diferentes contextos, é na forma como os indivíduos 

contextualizam e desenvolvem mecanismos para a resolução dos desafios que lhes são 

colocados, que se consegue observar a ligação de diferentes capacidades, ou seja uma 

combinação de inteligências. 

 

 A inteligência é um potencial biopsicológico47 e o prodígio é uma forma extrema de talento 

que se destaca pela precocidade, podendo ou não ser realizado, dependendo do contexto 

com que os sujeitos se deparam. Um sujeito pode ter um desempenho acima da média 

numa determinada área, ou estar na média ou abaixo nas outras áreas, por assim dizer, 

os processos independentes são “aplicados” quando o sujeito lida com símbolos 

linguísticos, numéricos, gestuais ou outros, processando o desenvolvimento cognitivo48.  

 

 Por volta de 1981 Gardner, reafirma ser psicologista e não educador, demonstrando não 

uma mas sete inteligências com características diferentes, sendo estas: a inteligência 

lógico–matemática, linguística, espacial, musical, corporal interpessoal e intrapessoal.  

 

                                                

 
47 GARDNER, Howard (2000) – Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática. Porto Alegre: 
Artmed. 
48 Desenvolvimento cognitivo – capacidade de entender e expressar significados em vários 
sistemas simbólicos, utilizados num contexto cultural. 
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 A inteligência lógico-matemática, criteriosamente documentada por Jean Paiget, 

caracteriza-se nos indivíduos que conhecem os conceitos de quantidade, tempo, causa -

efeito, a facilidade na resolução de problemas lógicos, levantamento e teste de hipóteses. 

As crianças que têm especial aptidão nesta inteligência demonstram facilidade de 

raciocínio e elaboração de cálculos matemáticos. 

 

Inteligência linguística, as crianças demonstram desde cedo, uma grande facilidade para 

contar histórias, ou descrever situações vividas. 

 

Inteligência espacial, as crianças que revelam capacidade para identificar pormenores 

visuais, habilidade para quebra-cabeças ou jogos espaciais, poderão ter um maior 

potencial nesta inteligência. 

 

Inteligência musical, as crianças apercebem-se dos sons do seu meio envolvente e 

frequentemente cantam para si-mesmas. 

 

 Inteligência corporal, as crianças, movem-se com graça, através de estímulos musicais, 

demonstram habilidade, coordenação atlética e destreza manual fina. 

 

Inteligência interpessoal, as crianças dotadas destas capacidades são geralmente 

sensíveis aos sentimentos dos outros e possuem habilidade para liderar. 

 

Inteligência intrapessoal, as crianças só demonstram esta inteligência através de 

manifestações linguísticas, musicais ou corporais. 

 

 

A teoria das inteligências múltiplas, pressupõe assim que não podemos considerar apenas 

uma inteligência mas sim várias que se interligam umas com as outras, como refere 

Gardner49 (1993) “em que quase todos os papeis culturais exigem várias inteligências, 

torna-se importante considerar os indivíduos como colecção de aptidões, e não como 

                                                

 
49 GARDNER, Howard (2000) – Inteligências Múltiplas: A Teoria na Prática. Porto Alegre: 
Artmed. 
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tendo uma única faculdade de solucionar problemas que pode ser medida directamente 

por meio de testes se papel e lápis.” (Gardner, 2000, p.30) 

 

Entre 1994 e 1995 Gardner acreditou que não tinham sido descobertas todas as 

inteligências e incluiu a naturalista e a possibilidade de existir a inteligência existencialista. 

 

Caracterizou a inteligência naturalista, como sendo própria de pessoas que se 

interessam pelo ambiente natural, animais e plantas - os ambientalistas. Revelam então 

sensibilidade para classificar os seres vivos de acordo com as suas características, 

interessados pela relação homem/ ambiente natural, biologia, zoologia, ecologia, botânica.  

A possibilidade da existência de uma meia inteligência existencial prende-se com o facto 

de existirem pessoas preocupadas com problemas existenciais.  

 

A teoria das inteligências múltiplas, pretende chamar à atenção para os perfis cognitivos 

diferentes nos indivíduos, e de como é difícil um indivíduo ter domínio de um só campo de 

saber. Gardner propõe a aplicação da sua teoria à educação onde o indivíduo é o centro, 

onde se devem criar “cidades de conhecimento” em que os alunos tenham a possibilidade 

de adquirir e desenvolver as suas potencialidades e capacidades inatas.  

 

2.5.2 - Desenvolvimento de Projectos - Projecto Zero, Arts Ppropel e Practical 

Intelligence For School (PIFS) 

 

Project Zero 

 

Gardner em Harvard conhece Nelson Goodman, que em 1967 reuniu um grupo de 

pesquisa entre eles: Gardner, Perkins, Leondar e Winner, com o nome de Project Zero, 

debruçando-se no estudo sistemático do pensamento artístico e da criatividade.  

 

O Project Zero surge como um reflexo da Revolução Cognitiva, uma oposição à psicologia 

behaviorista50 que encarava as artes como um mistério. Goodman realizou uma série de 

                                                

 
50 Behaviorismo e teoria da aprendizagem social - identificam o desenvolvimento como uma 
adaptação ao meio, através do exercício dos estímulos e das respostas. Identificação das causas 
de um comportamento e avaliação da acção no meio, assim as transformações derivam do meio. 
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conferências, actividades e eventos, sendo o seu propósito apresentar à comunidade de 

Harvard, os processos cognitivos e características do planeamento artístico, desempenho, 

e produção. 

 

Goodman acreditava que os estudantes de artes deveriam aprender segundo uma 

perspectiva cognitiva51 séria. Introduziu o Zero no nome do Projecto, porque para ele não 

existia anteriormente nada relativamente ao ensino das artes, pretendeu acima de tudo 

desmistificar a ideia de alguns que consideravam a arte como um domínio da emoção, 

mistério, magia ou intuição.  

 

No denominado “Development Group”52, Goodman examinou uma série de códigos 

simbólicos inerentes à linguagem, gesto, pintura e música, ao qual tomou como ponto de 

partida para a extrapolação de que a capacidade de usar símbolos, pode ter 

consequências psicológicas e pode desenvolver as competências simbólicas nas crianças 

(Gardner, 1990, p. 8).  

 

O “Project Zero” examinou então 3 aspectos relevantes para o estudo das artes visuais 

com crianças: a percepção, a reflexão e a produção. 

 

A importância dada aos aspectos sensoriais e perceptivos na infância, verifica que estes 

elementos da cognição se desenvolvem de forma muito rápida durante este período. O 

“ver” é assumido como algo de diferente do “saber” o que se deve observar. Num outro 

aspecto surge a assumpção de que a percepção das artes visuais é algo que continua 

para todo o sempre sendo que alguns domínios perceptivos e relevantes para a arte 

podem ser sujeitos a investigação empírica. (Gardner, 1990, p. 11) 

 

O indivíduo que experimenta e empreende trabalhos artísticos é levado a fazer distinções, 

reconhecer afinidades e construir para si e para os outros uma série de expectativas e 

tensões. Em continuidade com estas observações a actividade artística é vista como uma 

                                                

 
51 Teoria cognitiva - Concepção de aprendizagem que sustenta que o homem adquire elementos de 
conhecimento, tais como o que se encontra em certo lugar (mapa cognitivo) ou o que leva a algo 
(expectativa). 
52 Grupo de Desenvolvimento (tradução livre) in GARDNER, Howard (1990) - Arts Education and 
Human Development. Los Angeles: Getty Center in Art Education. (p.8) 
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actividade da mente num processo de transformação de vários tipos de símbolos em 

sistemas simbólicos (Ibidem, p. 9).  

 

Nesta perspectiva podem identificar-se em termos gerais três categorias: a participação na 

percepção da arte, a participação na criação artística e a introdução dos indivíduos no 

campo artístico. Na primeira, os indivíduos predispostos a participar da criação artística 

têm no seu desenvolvimento que aprender a “descodificar e ler os símbolos veiculados na 

sua cultura. Os indivíduos predispostos a participar da criação artística têm (também) que 

aprender a “manipular” e “escrever” várias formas simbólicas presentes na cultura. Por 

último os indivíduos só “acedem” de facto ao campo artístico quando conseguem 

“manipular” os conceitos centrais da arte. Assim, podemos inferir se “existem regras 

especiais pertencentes a sistemas simbólicos artísticos ou os sistemas simbólicos são 

usados artisticamente.”53 

 

Segundo Goodman nenhum sistema simbólico é por si só artístico ou não-artístico. A 

palavra “manipular” aparece aqui como a chave para que os fins artísticos sejam 

explorados pelos indivíduos de determinadas maneiras e para determinados fins. 

 

A descrição de um sistema simbólico pode parecer muito simples, mas na prática não é 

aparente a forma de aplicar este conhecimento no estudo de desenvolvimento do campo 

artístico. Os sistemas de investigação e análise desenvolvidos em referência a sistemas 

simbólicos matemáticos e linguísticos são complexos e não são automaticamente 

transportados para formas estéticas de simbologia e expressão. Em vez disso em cada 

caso e forma estética ou processo de interesse os investigadores têm que se apropriar de 

vários assuntos, instrumentos, medidas e gosto. É importante também identificar uma 

unidade de representação na prática artística para haver a capacidade de uma análise 

sistemática com redução e quantificação de resultados. 

 

 

 

 

                                                

 
53 “…exist special rules pertaining to artistic symbol or to symbol systems used artistically.” 
(Gardner, 1990, p. 9) 



Capítulo 2 - Psicologia do desenvolvimento dos Pré - Adolescentes 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                61 

 

Arts Propel 

 

O projecto Arts Propel teve início em 1980, desenvolvido por Gardner juntamente com os 

investigadores Dennis Palmer Wolf54 e Drew Gitomer55, com a pretensão de desenvolver 

novas formas de avaliar o crescimento da inteligência artística, em colaboração com a 

Educational Testing Service e as Pittsburgh Public Schools, no desenvolvimento de 

pesquisas com ordinary middle e crianças de escolas secundárias nas áreas de música, 

escrita criativa e artes visuais. A criança é colocada no centro dos interesses, representa 

uma tentativa de ir para além da "completa produção" do conhecimento em educação 

artística e expor os estudantes ao conhecimento formal e conceptual sobre as artes. Arts 

PROPEL, é por assim dizer um programa educacional, que procura criar situações 

enriquecedoras onde os estudantes podem facilmente e, naturalmente, variar entre as 

formas diferentes do saber artístico. 

 

Practical Intelligence For School (PIFS) 

 

Practical Intelligence For School (PIFS), tem como principais investigadores Howard 

Gardner e Robert Sternberg56, projecto que pressupõe o desenvolvimento de um currículo 

criativo e inteligente para a escola. De que precisam os estudantes para ter sucesso na 

escola? Esta pergunta está na base dos fundamentos, que levam os investigadores à 

conclusão que os alunos necessitam de aprender a aprender. Assim sendo, o objectivo 

será desenvolver a inteligência criativa no currículo escolar. Os alunos terão de 

desenvolver criativamente os desafios que a escola apresenta, a fim de aprenderem a tirar 

partido das potencialidades da escola para seu próprio proveito e a desenvolver 

competências que lhes permitam adaptarem-se à escola tendo como ponto de partida a 

sua vocação e interesses. 

 

Da análise das diferentes concepções do desenvolvimento da criança podemos reter que 

esta se desenvolve por etapas ou estádios, ao longo dos anos progride e se desenvolve, 
                                                

 
54  Harvard University 
55 Educational Testing Service 

56 Professor de IBM de Psicologia e Educação em Yale Univeristy. Conhecido pelo trabalho da 
inteligência humana e criatividade. 
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quer física, quer intelectualmente, o que lhe é conferido pelo equipamento genético, 

manifestando todavia, diferenças individuais. Interage com o meio cultural em que está 

inserida através de sistemas simbólicos adquiridos.  
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3 - A disciplina de Educação Visual e Tecnológica 

 

 As disciplinas de Educação Musical e Educação Visual e Tecnológica (EVT) inseridas no 

plano curricular do 2º CEB constituem a sua componente da “Educação Artística”. A 

Educação Visual e Tecnológica será o enfoque deste nosso estudo, uma vez que é aquela 

que primeiramente está mais dirigida ao desenvolvimento de competências das Artes 

Visuais.  

Inserida no plano curricular do 2º ciclo do Ensino Básico, a disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica (EVT), foi definida aquando da Reforma de Reorganização Curricular de 

1989, no Decreto-Lei nº 286/8957, de 29 de Agosto no qual pode ler-se: “Finalmente, 

organizam-se as várias componentes curriculares nas suas dimensões humanística, 

artística, científica, tecnológica (…) visando a formação integral do educando e a sua 

capacitação tanto para a vida activa quanto para a prossecução dos estudos.”. 

 

Em 1990, o Ministério da Educação publicou o Decreto-Lei nº 344/9058, no qual se 

reconhece a importância de regulamentação da Educação Artística, uma vez que esta 

“…têm-se processado em Portugal, desde à várias décadas, de forma reconhecida 

insuficiente, incompatível com a situação vigente na maioria dos países europeus.”. E 

ainda pode ler-se: “…progressiva democratização do ensino, o incremento da divulgação 

dos bens culturais e a proliferação e desenvolvimento das artes provocaram nos últimos 

anos uma verdadeira exploração das apetências e das necessidades, neste campo, em 

consonância com a multiplicação e diversificação de perspectivas para a actividade 

artística, seja em termos de, criação, de interpretação, de produção, de difusão ou de 

fruição.”. Assim, foram definidos os objectivos da Educação Artística, determinado no 

artigo 2.º, a destacar “a) Estimular e desenvolver as diferentes formas de comunicação e 

expressão artística, bem como a imaginação criativa, integrando-as de forma assegurar 

um desenvolvimento sensorial, motor e afectivo equilibrado; b)Promover o conhecimento 

das diversas linguagens artísticas e proporcionar um conjunto variado de experiências 

                                                

 
57 Planos Curriculares dos Ensinos Básico e Secundário - Decreto-Lei n.º 286/89 de 29 de Agosto - 
[Consult. 12/2/2009] Disponível na 
www:<URL:http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/doc179.pdf   
58 Decreto que regula a Educação artística - Decreto-Lei nº 344/90 - [Consult. 15/2/2009] Disponível 
na www:<URL:http://www.educacao-artistica.gov.pt/documentos/legisla%C3%A7%C3%A3o/344-
1990.pdf  
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nestas áreas, de modo a estender o âmbito da formação global; c) Educar a sensibilidade 

estética e desenvolver a capacidade crítica;  

 

No artigo 7º da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei nº 46/8659 de 2 de Novembro e 

posteriormente na Lei nº 49/200560 de 30 de Agosto) definem-se os objectivos basilares do 

Ensino Básico tais como: “a) Assegurar uma formação geral comum a todos os 

portugueses que lhes garanta a descoberta e o desenvolvimento dos seus interesses e 

aptidões, capacidade de raciocínio, memória e espírito crítico, criatividade, sentido moral e 

sensibilidade estética, promovendo a realização individual em harmonia com os valores da 

solidariedade social; [...] c) Proporcionar o desenvolvimento físico e motor, valorizar as 

actividades manuais e promover a educação artística, de modo a sensibilizar para as 

diversas formas de expressão estética, detectando e estimulando aptidões nesses 

domínios;”. Os objectivos enunciados preconizam a necessidade do desenvolvimento de 

competências curriculares no âmbito da Educação Artística. 

 

3.1 - O Programa de Educação Visual e Tecnológica 

 

Em 1991 é publicado o Programa de Educação Visual e Tecnológica (5º e 6º anos)61, no 

qual se define que esta disciplina tem “um papel estruturador de valores e de atitudes e de 

desenvolvimento de competências para a fruição, a criação e a interacção nos aspectos 

visuais e tecnológicos do envolvimento.” É partindo deste pressuposto que se descrevem 

um conjunto de “finalidades” tais como: 

 

“Desenvolver: 
A percepção; 
A sensibilidade estética; 
A criatividade; 
A capacidade de comunicação; 
O sentido crítico; 
Aptidões técnicas e manuais; 

                                                

 
59 Lei de Bases do Sistema Educativo - Lei nº 46/86 - [Consult. 15/2/2009] Disponível na 
www:<URL:http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/283BAF87-01C8-4EF4-A169-
694533E63B0D/612/LeideBases4686.pdf 
60 Lei de Bases do Sistema Educativo - Lei nº 49/2005 de 30 de Agosto - [Consult. 12/2/2009] 
Disponível na www:<URL:http://min-edu.pt/np3content/?newsId=1224&fileName=lei_49_2005.pdf 
61 Programa de Educação Visual e Tecnológica, Janeiro de 1991, p.6 
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O entendimento do mundo tecnológico; 
O sentido social; 
A capacidade de intervenção; 
A capacidade de resolver problemas.” (DGEBS, 1991a, p.197). 
 
Ao realizar uma leitura atenta deste programa verificamos, que apenas se faz uma ténue 

referência a obras de arte na definição de objectivos gerais da finalidade - Desenvolver o 

sentido social”- na qual se lê: “Apreciar os produtos de expressão e de tecnologia de 

outras civilizações (arquitectura, escultura, pintura, design, artesanato, etc.), como 

manifestações culturais apenas diferentes, nem mais nem menos válidas, daquelas a que 

está habituado”. (DGEBS, 1991a, p.200). No documento, Plano de Organização do 

Ensino-Aprendizagem, são explanadas as orientações metodológicas para a abordagem 

das áreas de exploração e das consequentes actividades a desenvolver pelo que se 

identifica a alusão à utilização da pintura como “ponto de vista … estético e artístico”, mas 

apenas com o intuito de comunicar e decorar e não, como seria mais conveniente, no 

sentido de utilizar as obras de arte para a apreciação.  

 

Desenvolver a percepção, a sensibilidade estética e a criatividade, são as finalidades mais 

relevantes, para o desenvolvimento das competências nos alunos em EVT, no entanto, 

existe uma abordagem muito simplista relativamente aos objectivos gerais, 

nomeadamente no que concerne às três primeiras finalidades, desenvolver a percepção62, 

desenvolver a sensibilidade estética63 e desenvolver a criatividade64. 

 

Desenvolver a percepção não se limita a ser “sensível” ao “envolvimento”, ou a “relacionar 

formas” mas, a percepção como refere Read (1963, p37) ser “o sentido da visão” que 

“culmina com uma consciência da aparência do objecto”. A percepção implica 

                                                

 
62 Objectivos da finalidade - Desenvolver a Percepção “- Ser sensível às qualidades do 
envolvimento, dos objectos e dos materiais (qualidades formais, qualidades expressivas e 
qualidades físicas), mobilizando para isso os sentidos; - Relacionar as formas visuais com as 
características dos materiais e as funções a que estão associadas.” 
63 Objectivos da finalidade - Desenvolver a Sensibilidade Estética - “- Analisar as reacções 
pessoais às qualidades expressivas percepcionadas; - Analisar a adequações dos meios á ideia 
intenção expressas.” 
64 Objectivos da finalidade - Desenvolver a Criatividade - “- Materializar o desenvolvimento de uma 
ideia a partir do estabelecimento de novas relações, ou da organização em novas bases. 
- Utilizar intencionalmente os elementos visuais e as suas interacções, para o enriquecimento da 
expressão e da recepção de mensagens visuais.” 
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discernimento, “… identificação reconhecimento, por meio de um processo em que o 

condicionamento desempenha um papel primordial, …”(Philippe Malrieu, 1996, p.105).  

 

Por outro lado, falar do desenvolvimento da sensibilidade estética, implica também falar 

necessariamente de apreciação de algo, mas, os objectivos do programa de EVT (1991), 

são vagos, não existe uma explanação clara do que vai ser percepcionado, ou o objecto 

de apreciação para que desenvolva um juízo estético que como refere Holger Höge65 

(2000, p.55) à que ter em atenção que “...o juízo estético é, com efeito, um juízo 

emocional. (…) Porém, de igual modo, as propriedades emocionais dos estímulos 

contribuem para o processo e resultado do juízo estético.”  

 

Desenvolver a criatividade, tal como se apresenta no Programa de EVT, deveria ser mais 

do que “materializar o desenvolvimento de uma ideia” ou “utilizar intencionalmente os 

elementos visuais e as suas interacções”, mas sim incutir nos alunos, a análise das suas 

ideias, a importância da observação de diferentes valores culturais e promover o 

desenvolvimento de capacidades para a resolução criativa de problemas.  

 

Seltzer & Bentley (1998, p.25) citados por Anna Craft, referem que ” o principal desafio é 

desviar a incidência naquilo que as pessoas devem saber para aquilo que elas deveriam 

ser capazes de fazer com os seus conhecimentos.” Desenvolver o potencial criativo dos 

alunos é “…ter em conta a importância das emoções e a identidade do eu é uma 

componente de uma pedagogia criativa eficaz e socialmente responsável. Ensinar é mais 

uma arte do que uma técnica”. (Anna Craft66, 2004, p.25) 

 

Neste programa pretende-se que o trabalho dos alunos seja desenvolvido “Unidades de 

Trabalho”, partindo de “situações problema” identificadas pelos alunos, de forma a garantir 

diferentes experiências, utilizando para o efeito o “método de resolução de problemas”, 

sendo este constituído pelas fases de detecção da situação, descrição clara do enunciado 

do problema, investigação, projecto, realização e avaliação. A gestão dos conteúdos 

                                                

 
65 HÖGE, Holger (2000) – Estética Experimental: Origens, experiências e Aplicações. In Fróis 
(coord.) - Educação Estética e Artística: abordagens transdisciplinares. Lisboa: Fundação 
Calouste de Gulbenkian. ISBN 972-31-0905-0 
66 CRAFT, Anna (2004) A Universalização da Criatividade. In Pinto, A. M., Conde, J., Conde , M. 
(2004) Criatividade e Educação: Cadernos de Criatividade 5. Lisboa: Associação Educativa para o 
Desenvolvimento da Criatividade. ISBN 0874-8047 
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deverá desenvolver-se de forma flexível e organizar-se em unidades didácticas de acordo 

com a natureza do problema em estudo. 

 

O Método de Resolução de Problemas tem como prioridade, a procura, a descoberta e a 

interacção em grupo, de modo a vincular os alunos a uma constante inquirição e pesquisa 

de novas experiências, bem como a exploração de novos materiais de modo a 

experienciarem diferentes aprendizagens. 

 

No quadro seguinte apresentam-se os campos, os conteúdos e as áreas de exploração/ 

actividades a desenvolver na disciplina de Educação Visual e Tecnológica no 5º e 6º ano, 

a partir do qual se desenvolvem as Unidades de Trabalho, tendo em conta os conteúdos e 

as áreas de exploração, onde se privilegia a “exploração integrada de problemas estéticos, 

científicos e técnicos com vista ao desenvolvimento de competências para a fruição, a 

criação e a intervenção nos aspectos visuais e tecnológicos do desenvolvimento”, de 

forma a aplicar “problemas visuais e técnicos” no desenvolvimento de “exercícios de 

pensamento/ acção”67 indo desta forma ao encontro das motivações dos alunos (5º e 6º 

ano) e da sua experiência do quotidiano. 

 Programa de EVT 
Campos68 

Ambiente Comunidade Equipamento 
 

Conteúdos Básicos69 

 

Áreas de Exploração / Actividades70 
Comunicação 
Energia 
Espaço  
Estrutura 
Forma 
Geometria 
Luz/ Cor  
Material 
Medida 
Movimento 
Trabalho 

Alimentação 
Animação 
Construções 
Desenho 
Fotografia 
Hortofloricultura 
Impressão 
Mecanismos  
Modelação/ Moldagem 
Pintura 
Recuperação e Manutenção de Equipamentos 
Tecelagem e Tapeçarias 
Vestuário 

 

Quadro 3: Estruturação do programa de EVT (Adaptado – (DGEBS, 1991, Vol1). 

                                                

 
67 DGEBS, 1991b, Introdução 
68Campos ou domínios a desenvolver nas unidades de trabalho. 
69 Os conteúdos podem ser desenvolvidos aleatoriamente, sem preocupação de cumprimento da 
sequência apresentada.  
70 As Áreas de Exploração, constituem um meio de aplicação dos conteúdos. 
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A disciplina de E.V.T. assenta na interdisciplinaridade, e a interligação entre o trabalho 

intelectual e manual promove a articulação dos aspectos sociais, históricos, físicos, entre 

outros. A integração de conhecimentos e experiências pressupõem uma concretização de 

processos de ensino aprendizagem – nos projectos e actividades a praticar em situação 

educativa.  

 

 A exploração de distintos conteúdos das artes plásticas (comunicação, cor, energia, 

espaço, forma, estrutura, geometria, material, medição, movimento, trabalho) e de 

diversas áreas de exploração (desenho, pintura, escultura, modelação/ moldagem, 

impressão, animação, fotografia, etc.), proporcionam às crianças a possibilidade de 

explorar e manipular diferentes materiais, no entanto depende da sensibilidade do 

professor a selecção e orientação dos temas a abordar, podendo estes resultar 

individualmente, ou em grupo.  

 

3.2 - Competências Essenciais71 - Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB) 

 

Em 2001, surge pelo Decreto-Lei nº 6/200172, de 18 de Janeiro, uma nova orientação 

curricular de âmbito nacional a partir da qual se descrevem um conjunto de competências 

consideradas essenciais e estruturantes de cada área de conhecimento, no qual se 

definem competências gerais a desenvolver e as competências específicas de cada área 

disciplinar, assumindo que estas serão as competências adquiridas pelos alunos no final 

do Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclos).  

As competências essenciais definidas no Currículo Nacional do Ensino Básico elevam a 

arte ao patamar da necessidade de desenvolvimento da “expressão pessoal, social e 

cultural do aluno”, tendo em conta que a “vivência artística influencia o modo como se 
                                                

 
71 Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais - [Consult. 7/1/2009] Disponível 
na www:<URL:http://www.dgidc.min-edu.pt/basico/Paginas/CNacional_Comp_Essenciais.aspx 
72 Decreto-Lei nº 6/2001 – [Consult. 22/1/2009] Disponível na www:<URL:http://www.gave.min-
edu.pt/np3content/?newsId=31&fileName=decreto_lei_6_2001.pdf –  “(…) estabelece os princípios 
orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico, bem como da avaliação das 
aprendizagens e do processo de desenvolvimento do currículo nacional, entendido como o conjunto 
de aprendizagens e competências, integrando os conhecimentos, as capacidades, as atitudes e os 
valores, a desenvolver pelos alunos ao longo do ensino básico, de acordo com os objectivos 
consagrados na Lei de Bases do Sistema Educativo para este nível de ensino.” 
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aprende”, assim, pretende-se que o aluno desenvolva competências artísticas, que 

promovam a sua “identidade pessoal e social”. Desta forma são apresentadas as diversas 

experiências de aprendizagens pelas quais o aluno deve “vivenciar”. 

 

“Práticas de investigação – «Promover projectos de pesquisa em artes.» 
 
Produção e realização de espectáculos, oficinas, mostras, exposições, instalações e outros – 
«Participar em realizações artísticas…»  
 
Utilização de Tecnologias da informação e comunicação 
 
Assistência a diferentes espectáculos/ exposições / instalações/ e outros eventos artísticos 
  
Práticas interdisciplinares  
 
Contacto com diferentes tipos de culturas artísticas – «Contactar com diferentes culturas 
artísticas…» 
 
Conhecimento do património artístico nacional – «Promover a valorização do património 
artístico e cultural nacional, regional e local…» 
 
Intercâmbios entre escolas e instituições – «Desenvolver intercâmbios com estudantes de 
outras escolas de forma a possibilitar o conhecimento recíproco (…) dos respectivos patrimónios 
artístico-culturais.» 
 
Exploração de diferentes formas e técnicas de criação e de processos comunicacionais – 
«Compreender as formas como os diferentes elementos artísticos interagem e desenvolver a 
capacidade de selecção e aplicação de técnicas no processo de criação artística.»” (DEB, 2001, 
p.150-51) 
 

Assim podemos identificar quatro “eixos orientadores independentes”, promotores do 

progresso e desenvolvimento da Educação Artística, tendo como objectivo o 

desenvolvimento da Literacia em Arte, mas comum às áreas da Educação Visual, 

Educação Musical, Expressão Dramática/ Teatro e Dança, bem como a operacionalização 

a que correspondem as experiências de aprendizagens anteriormente descritas, tal como 

se pode observar no esquema 4, onde pretendemos sinteticamente demonstrar as 

orientações do CNEB. 

 

 É a partir deste documento que se fala claramente de Educação Artística e em arte, cujas 

competências artísticas pretendem ser um veículo para o “desenvolvimento dos princípios 

e valores do currículo e das competências gerais”. A valorização da arte impõe uma 

dinâmica completamente diferente à apresentada no Programa de EVT (1991), no qual 

quase não é contemplada a apreciação da obra de arte, como anteriormente explanado. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 

Áreas 

Educação Visual  
Educação Musical 
Expressão Dramática/ Teatro 
Dança 

   Objectivo 

 

Apropriação das linguagens 
elementares das artes73 

 Desenvolvimento da 
criatividade74 

  Literacia das 
Artes 

 

Desenvolvimento da capacidade de 
expressão e comunicação75 

 Compreensão das artes no 
contexto76 

 

Operacionalização Experiências de Aprendizagem 

Esquema 4: Estrutura de desenvolvimento da Educação Artística (Elaborado a partir de 
DBE, 2001, p. 149-52) 

 

Constatamos assim, que existe uma viragem no discurso em torno da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica, sendo referida como “origem” da associação entre a 
                                                

 
73 “Apropriação das linguagens elementares das artes: Adquirir conceitos; Identificar conceitos 
em obras artísticas; Aplicar os conhecimentos em novas situações; Descodificar diferentes 
linguagens e códigos das artes; Identificar técnicas e instrumentos e ser capaz de os aplicar com 
correcção e oportunidade; Compreender o fenómeno artístico numa perspectiva científica; Mobilizar 
todos os sentidos na percepção do mundo envolvente; Aplicar adequadamente vocabulário 
específico;” 
74 “Desenvolvimento da criatividade: Valorizar a expressão espontânea. Procurar soluções 
originais. Diversificadas. Alternativas para os problemas. Seleccionar a informação em função do 
problema. Escolher técnicas e instrumentos com intenção expressiva. Inventar símbolos/códigos 
para representar o material artístico. Participar em momentos de improvisação no processo de 
criação artística.”  
75 “Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação: Aplicar as linguagens e 
código de comunicação de ontem e de hoje; Ser capaz de interagir com os outros sem perder a 
individualidade e a autenticidade; Ser capaz de se pronunciar criticamente em relação à sua 
produção e à dos outros. Relacionar-se emotivamente com a obra de arte, manifestando 
preferências para além dos aspectos técnicos e conceptuais; Desenvolver a motricidade na 
utilização de diferentes técnicas artísticas. Utilizar as tecnologias de informação e comunicação na 
prática artística. Intervir em iniciativas para a defesa do ambiente, do património cultural e do 
consumidor no sentido da melhoria da qualidade de vida. Participar activamente no processo de 
produção artística; Compreender os estereótipos como elementos facilitadores, mas também 
empobrecedores da comunicação; Ter em conta a opinião dos outros, quando justificada, numa 
atitude de construção de consensos como forma de aprendizagem em comum. Cumprir normas 
democraticamente estabelecidas para o trabalho de grupo, gerir materiais e equipamentos 
colectivos, partilhar espaços de trabalho e ser capaz de avaliar esses procedimentos.”  
76 “Compreensão das artes no contexto: Identificar característica da arte portuguesa; Identificar 
características da arte de diferentes povos, culturas e épocas; Comparar diferentes formas de 
expressão artística; Valorizar o património artístico; Desenvolver projectos de pesquisa em artes; 
Perceber a evolução das artes em consequência do avanço tecnológico; Perceber o valor das artes 
nas várias culturas e sociedades e no dia-a-dia das pessoas; Vivenciar acontecimentos artísticos 
em contacto directo (espectáculos, exposições …); Conhecer ambientes de trabalho relacionados 
com actividades artísticas (oficinas de artistas, artesãos, estúdios de gravação, oficinas de 
construção de instrumentos, salas de ensaio …) e suas problemáticas/especificidades (valores. 
Atitudes. Vocabulário especifico).“ 
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Educação Visual e a “área Tecnológica” (DEB, 2001,p.149). A Educação Visual, no 

documento das Competências essenciais ficou assim afastada de Educação Tecnológica. 

Será uma tentativa de reformular e repensar a disciplina de EVT? Interrogação também de 

Carlos Gomes (2005, p.52), que se insurge contra a diminuição da carga horária 

distribuída à disciplina e a quase irrelevante referência à mesma, no documento que 

contempla as “Competências Essenciais”.  

 

Cristina Silva e Manuel Porfírio77 contestam também a opção da não integração de 

orientações e metodologias específicas para EVT, desta forma é então criado um vazio, 

quanto à dinâmica a desenvolver, cabendo aos professores e às escolas a gestão tanto 

das orientações referenciadas no programa de EVT (1991) como das “Competências 

Essenciais” (2001).  

 

Em Janeiro de 2008 Teresa Eça78, confirma a necessidade de uma disciplina de Educação 

Visual e de Educação Tecnológica no curriculum do Ensino Básico, mas insurge-se contra 

a junção das duas. “Nem se trata de Educação Visual nem de Educação Tecnológica, mas 

de uma mistura forçada de matérias singulares. Acreditamos que tanto uma como outra 

disciplina são assuntos sérios com consequências educacionais precisas que e devem ser 

tratados como disciplinas afins.” Desta forma, destaca a limitação dos conteúdos das 

disciplinas, bem como a sua abordagem, pelo que refere “…Educação Visual e 

Tecnológica limita as finalidades  referidas na medida em que a mistura dos  conteúdos 

reduz a sua dimensão.” Partindo desta afirmação reclama a necessidade de um espaço 

onde o conhecimento se desenvolva nos alunos, de forma a fomentar a “cultura visual”, a 

"interpretação e análise crítica de informação visual”.  

 

 

 

                                                

 
77 PORFÍRIO, M. e SILVA, C. (2005) – As competências essenciais em EVT: Contributo para 
desenvolvimento. Informar. Porto: APEVET. Nº 21 (2005) p. 42-50. 
78 EÇA, Teresa (2008) - Educação Visual ou Educação Visual e Tecnológica no Ensino 
Básico? [consult. 9/9/2009] Disponível na www:<URL:http://www.saladosprofessores.com/meu-
blog/educacao-visual-ou-educacao-visual-e-tecnologica-no-ensino-basico.html   
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3.3 - A Educação Visual e Educação Tecnológica no CNEB  

 

Como anteriormente referimos, no Currículo Nacional do Ensino Básico, a disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica surge da confluência da Educação Visual e da Educação 

Tecnológica sendo as suas competências definidas distintamente uma da outra. 

 

Educação Visual está mais direccionada para as representações visuais, nas quais se 

pretende que os alunos adquiram competências de interpretação, análise e critica que 

promovam e desenvolvam o pensamento visual e expressão individual. Esta é a ideia 

vinculada no documento “Competências Essenciais” no qual pode ler-se “…as Artes 

Visuais, através da experiência estética e artística, propiciam a criação e a expressão, pela 

vivência e fruição deste património, contribuindo para o apuramento da sensibilidade e 

constituindo, igualmente uma área de conhecida importância na formação pessoal em 

diversas dimensões – cognitiva, afectiva e comunicativa.” (DEB, 2001, p.155). 

 

Educação 
Visual 

         Dimensões das 
Competências Específicas 

Fruição – Contemplação79 
Produção - Criação80 
Reflexão - Interpretação81 

A
rt

es
 V

is
u

ai
s 

 

                  Domínios Comunicação Visual 
Elementos da Forma 

 

 Experiências de 
Aprendizagem 

Desenho 
Explorações Plásticas Bidimensionais 
Explorações Plásticas Tridimensionais 
Tecnologias da Imagem 

Quadro 4: Resumo – Educação Visual (DEB, 2001, p.155-63). 
                                                

 
79 “Fruição – Contemplação: Reconhecer a importância das artes visuais como valor cultural 
indispensável ao desenvolvimento do ser humano; Reconhecer a importância do espaço natural e 
construído, público e privado; Conhecer o património artístico, cultural e natural da sua região, 
como um valor de afirmação da identidade nacional e encarar a sua preservação como um dever 
cívico; Identificar e relacionar as diferentes manifestações das Artes Visuais no seu contexto 
histórico e sociocultural de âmbito nacional e internacional; Reconhecer e dar valor a formas 
artísticas de diferentes culturas, identificando o universal e o particular.” 
80 “Produção – Criação: Utilizar diferentes meios expressivos de representação; Compreender e 
utilizar diferentes modos de dar forma baseados na observação das criações da natureza do 
homem; Realizar reproduções plásticas usando elementos da comunicação da forma visual; Usar 
diferentes tecnologias da imagem na realização plástica; Interpretar os significados expressivos e 
comunicativos das Artes Visuais e os processos subjacentes à sua criação.” 
81 “Reflexão – Interpretação: Reconhecer a permanente necessidade de desenvolver a criatividade 
de modo a integrar novos saberes; Desenvolver o sentido da apreciação estética e artística do 
mundo recorrendo a referências e a experiências no âmbito das Artes Visuais; Compreender 
mensagens visuais expressas em diferentes códigos; Analisar criticamente os valores de consumo 
veiculados nas mensagens visuais; Conhecer conceitos e terminologias das Artes Visuais.” (DEB, 
2001, p.157) 
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Pela observação do quadro _ identificamos que existe uma componente teórica 

(Domínios) e prática (Experiências de Aprendizagem) é neste âmbito que se pretende 

“…estruturar o pensamento (…) como educação do olhar e do ver”, de forma a estimular 

os alunos para a “compreensão do património artístico e cultural”. A fruição, a 

contemplação, a produção, a criação, a reflexão e a interpretação têm lugar na prática 

educativa estruturada, para que se verifique uma ruptura epistemológica, é necessário 

orientar os educadores para a tomada do sentido de centralizar as dimensões essenciais: 

sentir, agir, e conhecer. (DEB, 2001, p.156) 

 

Partindo destas orientações os educadores têm no documento da Competências 

Essenciais, o reconhecimento da importância do desenvolvimento do método de resolução 

de problemas mas identifica de certo modo um constrangimento na sobrevalorização do 

produto final em detrimento do “conhecimento do Universo Visual, relacionando a 

percepção estética com a produção de objectos plásticos.” (Ibidem, 156) 

 

“A relação entre o Universo Visual e os conteúdos das competências formuladas para a educação 

visual pressupõe uma dinâmica propiciadora da capacidade de descoberta, da dimensão critica e 

participativa e da procura da linguagem apropriada à interpretação estética e artística do Mundo. “ 

(Ibidem, 156) 

 

Esta afirmação está assim em consonância com a afirmação de Teresa Eça (2008) ao 

identificar a Educação Visual como promotora das artes visuais ao referir que esta “revela 

e celebra a riqueza das tradições culturais; centraliza-se nos valores estéticos; explica e 

exprime a condição humana; facilita a compreensão dos valores das artes visuais e dos 

seus modos de fazer; promove a avaliação crítica e a apreciação estética e desenvolve a 

imaginação.”   

 

Ao compararmos o Programa de Educação Visual e Tecnológica (1991), com as 

orientações para a Educação Visual no Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais (2001), verificamos que existe uma evolução significativa, no 

que concerne à identificação da necessidade de apreciação da obra de arte e do 

conhecimento do património.  
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Identifica-se uma mudança relativamente às finalidades definidas no Programa de EVT 

para competência essências do CNEB. As Artes Visuais são agora o centro de todo o 

desenvolvimento dos alunos, os quais devem ao longo do Ensino Básico, adquirir 

competências específicas tendo em conta três eixos “fruição – contemplação”, “produção – 

criação e “reflexão – interpretação”, os quais estão inteiramente interligados com o 

objectivo primordial da Educação Artística, ou seja o desenvolvimento da Literacia em 

Artes.  

 

Podemos facilmente identificar alguma semelhança entre o documento do CNEB, com o 

estudo empírico do Projecto Zero anteriormente referido, no qual examinou três aspectos 

relevantes para o estudo das artes visuais com crianças: a percepção, a reflexão e a 

produção. Pois a percepção não é mais que a “fruição – contemplação”, a reflexão a 

“reflexão – interpretação”e a produção a ”, “produção – criação.  
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4 - Abordagem Pedagógica das Obras de Arte no 2º ciclo do 

Ensino Básico 

 

“As artes podem ser objecto de interesse ao longo da vida escolar, com implicações 

futuras na vida adulta.” (Fróis, Marques, Gonçalves, 2000, p.201). Assim, é de extrema 

importância para o crescimento dos nossos alunos o apuramento da “sensibilidade 

estética”, o “desenvolvimento da criatividade”, dotando estes de “possibilidades cognitivas, 

afectivas e expressivas”.  

A disciplina de Educação Visual e Tecnológica rege-se pelo Currículo Nacional do Ensino 

Básico, no qual define uma série de propostas que visam fomentar o crescimento e o 

desenvolvimento dos alunos no âmbito das artes, determinando quais as competências 

essenciais, definidas no documento “Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 

Essenciais”, dimensões e experiências de aprendizagens a propiciar aos alunos.  

A arte é uma linguagem universal, que tem como princípio a estimulação das capacidades 

próprias de cada indivíduo, desenvolvendo a sua criatividade e expressão individual, 

projectando os seus conflitos internos, consagrando assim uma possibilidade de resolução 

dos mesmos. 

 

“A arte é simultaneamente manifestação de cultura e meio de comunicação do conhecimento 

cultural. Cada cultura possui as suas expressões artísticas e as suas práticas culturais específicas. 

As culturas, na sua diversidade, e os seus produtos criativos e artísticos, representam formas 

contemporâneas e tradicionais de criatividade humana que contribuem de forma incomparável para 

a nobreza, o património, a beleza e a integridade das civilizações humanas.” (Roteiro para a 

Educação Artística, 2006, p.8) 

  

A observação de diferentes obras de arte poderá permitir a descoberta, a exploração, a 

procura, intencional de novas idealizações e realizações ao nível da imaginação. Pois 

como escreve Herbert Read (1963)82 - “A arte, seja lá como a definimos, está presente em 

tudo que fazemos para satisfazer os nossos sentidos.” 

 

                                                

 
82 READ, Herbert (2001) – A Educação Pela Arte; tradução Valter Lellis Siqueira 1ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, p.16. 
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Através da observação das obras das obras de arte, pretende-se que os alunos assimilem 

a importância e o valor de cada obra, resultado do desenvolvimento de um processo 

criativo do autor. A aquisição de novos conhecimentos e experiencias irá permitir ao aluno 

apreender o sentido da obra de arte, para desta forma incorporar e acomodar 

conhecimentos anteriormente adquiridos.  

 

Como refere Elvira Leite e Sofia Victorino (2006, p.37) - “Aprender a olhar pode implicar 

encontrar um ponto de interesse suficientemente sólido, passível de abrir novos espaços 

de contemplação, de diálogo, de fruição. A arte pode ser um exercício de liberdade. […] As 

obras de arte não são meras ilustrações de ideias.” É assim necessário que os alunos 

percepcionem e sejam capazes de formar um juízo sobre as obras de arte, como refere 

Arnheim (1997, p. 308), “…a arte apresenta composições sensoriais, imagens, e 

pensamentos, não pelo seu valor intrínseco mas antes enquanto formas capazes de 

comunicar outra coisa. É frequente dizer-se que o conteúdo da obra de arte é constituído, 

em última instância, por emoções e sentimentos.”83  

 

As emoções e os sentimentos podem estar associados à percepção sensorial que os 

alunos do Ensino Básico têm ao observar a obra de arte designadamente através da 

configuração observada, das cores, formas ou materiais utilizados. Os alunos devem ser 

capazes de apreender e experienciar as obras de arte, reflectindo-se esse conhecimento 

na interpretação de sensações capazes de se transformarem em experiências 

significativas para os mesmos. 

 

Como refere Elvira Leite no prefácio do livro A infância da arte e a Arte da Infância84 de 

Dalila D’Alte Rodrigues, “A educação estética é pluridimensional e plurisensorial; usa 

diferentes meios de expressão e linguagens com gramáticas próprias que é preciso 

descobrir, conhecer, usar para libertar, criar, integrar e intercomunicar.”  

 

No documento do CNEB a referência à Literacia das Artes, como sendo o centro de toda a 

dinâmica da Educação Artística, pode ler-se: 

                                                

 
83 ARNHEIM, Rudolf (1997) – Para uma Psicologia da Arte: Arte e Entropia. Lisboa: Dinalivro. 
ISBN: 972-576-119-7 
84 RODRIGUES, Dalila D’Alte (2002) - A infância da arte e a Arte da Infância. Porto: Edições Asa. 
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“Literacia das artes pressupõe a capacidade de comunicar e interpretar significados 

usando as linguagens das disciplinas artísticas. Implica a aquisição de competências e o 

uso de sinais e símbolos particulares, distintos em cada arte, para percepcionar e 

converter mensagens e significados. Requer ainda o entendimento de uma obra de arte no 

contexto social e cultural que se envolve e o reconhecimento das suas funções nele.” 

(DEB, 2001, p.151). 

É necessário promover no Ensino Básico o desenvolvimento da literacia das artes, tão 

bem vinculado no documento do CNEB, o qual tem por base as pesquisas e descobertas 

desenvolvidas nas últimas décadas, em que a faculdade de comunicar e interpretar de 

certa forma transmite às crianças o desenvolvimento da sensibilidade em aspectos tais 

como: conceito de estilo (Parsons, 1989), expressão, composição, metáfora, textura e 

equilíbrio podem ser apreendidos mesmo por crianças que não têm uma “tendência 

natural” para se focarem em aspectos estilísticos prestando, na maior parte dos casos, 

mais atenção a aspectos como o tamanho, a temática, o realismo e a cor. (Gardner, 1990, 

p.11) 

 

A conceptualização das artes nas crianças auxiliam a que se perceba o que é que estas 

“pensam” do que vêem e as considerações que daí podem tecer para a construção do 

juízo quer do seu trabalho como de terceiros, podendo assim, ser levadas à reflexão e à 

percepção da obra de arte. Por outro lado, a linguagem utilizada para a abordagem à obra 

de arte, é extremamente importante. Quanto mais simples e claras forem as perguntas 

melhor será o entendimento que se adquire da percepção que os alunos têm do que vêem 

e de como interpretam a obra de arte. 

 

Os investigadores do Projecto Zero representaram a teoria de que o desenvolvimento se 

dá em direcção a um “ponto de chegada”, numa direcção ascendente regular mas em 

forma de U. A competência de revelar capacidades expressivas está presente desde o 

início da infância, diminui na pré-adolescência e poderá eventualmente voltar já na idade 

adulta, como se exemplifica no seguinte gráfico85. 

 

                                                

 
85 Gráfico retirado da p. 170, PARSONS, Michael (2000) – Dos repertórios às ferramentas: ideias 
como ferramentas para compreensão de obras de arte. In FRÓIS, João P. (2000) – Educação 
estética e artística: abordagens transdisciplinares. Lisboa: Fund. C. Gulbenkian.  
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Gráfico 1: Curva em U (Parsons, 2000) 
 

Assim, cabe aos professores servir de intermediários na importante mediação ente a arte e 

a criança e vice-versa, pois como refere Parsons (2000, p. 174) “arte é uma forma de 

comunicação. Se a arte contém significado, então a nossa apreensão da arte é uma forma 

de compreensão.” Ao professor compete desenvolver competências que proporcionem ao 

aluno um entendimento das produções artísticas.  

 

4.1 - Apreciação Estética 

 

Michael Parsons, influenciado por Collingwood (1958), Langer (1953) e Danto (1988), 

considerou a existência de uma sequência de modos de ver, ou estádios da compreensão 

estética. Influenciado pelas concepções de que “a arte não se limita a ser um conjunto de 

objectos bonitos, constituindo antes uma das formas de que dispomos para articular a 

nossa vida interior. (…). Arte comporta diversas camadas de significação e pode revelar 

facetas dos seus criadores de que eles próprios não se aperceberam. “ (Parsons, 1992, p. 

29)86  

 

Parsons, na Conferência Educação Estética e Artística – Abordagens Transdisciplinares, 

realizada na Fundação Calouste Gulbenkian em Setembro de 1999, cita várias 

investigações sobre o entendimento e a compreensão das obras de arte pelas crianças. 

Assim, refere duas ferramentas utilizadas para a compreensão das produções artísticas, a 

expressão e o estilo em geral.  

                                                

 
86 PARSONS, Michael J. (1992) Compreender a arte: Uma Abordagem à Experiência Estética do 
Ponto de Vista do Desenvolvimento Cognitivo. 1ª ed. Lisboa: Editorial Presença. 
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A expressão proporciona a apreciação de qualidades e significados. As crianças da escola 

primária, segundo o autor, descrevem as obras de arte pelo seu aspecto representativo 

das coisas não do autor, pois, “são as pessoas que têm emoções, não as pinturas”. Com 

12 anos as crianças ainda usam noções de representação mas de forma mais rebuscada, 

na medida que fala da expressão, como a forma de associar o estado de espírito do artista 

ao tema do quadro (Parsons, 2000, p. 181).  

 

O estilo, de uma perspectiva genérica, corresponde à observação de elementos formais, 

como a cor, a forma, o traço, a textura, etc., na pintura, bem como a conjugação dos 

diferentes elementos, em sequências de repetições, em equilíbrio etc. Esta forma de 

entender o estilo permite às crianças apreciarem e de terem uma percepção de como a 

obra foi construída. Parsons descreve qual o entendimento que as crianças de 12 anos 

têm da pintura, partindo das perguntas que realizou a crianças dessa idade, o que lhe 

possibilitou aferir que estas consideram um estilo abstracto em oposição ao realismo. 

Assim identifica que existe uma combinação entre o estilo e a expressão.  

 

Parsons considerou então cinco estádios: Preferência; Beleza e Realismo; Expressividade; 

Estilo e Forma; e Autonomia. Sustenta que cada estádio é continuamente ajustado, 

contendo para cada um dois níveis: o estético e o psicológico (Quadro_.  

 

Em cada estádio da concepção estética, a pintura é interpretada continuamente de uma 

forma mais perfeita de que no estádio anterior. Sob o ponto de vista psicológico, os 

estádios assentam de forma crescente na nossa habilidade para assumir os pontos de 

vista dos outros. Esta análise é defendida na comunicação de Luís Rocha87 na 

Conferência88 “Compreender as Artes” na qual faz um paralelismo entre esta dimensão e a 

dos distintos esquemas do desenvolvimento cognitivo, vinculando que o autor contribuiu 

para o entendimento da importante interligação entre a dimensão psicológica e a 

dimensão estética, as quais possibilitam a compreensão da obra de arte. 

 

 
                                                

 
87 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. 
88 Conferência “Compreender as Artes” - Organizada pela Associação de Professore de Expressão 
e Comunicação Visual em 25 de Outubro de 2008 – ISMAI  
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ESTÁDIOS DE COMPREENSÃO ESTÉTICA (Pintura) – Michael Parsons 
Primeiro estádio: PREFERÊNCIA 
- Apreciação da maioria dos quadros (gosto intuitivo); 
- Importância da cor; 
- Apreensão do tema; 

Ponto de 
vista 
(dimensão): 

Psicológico -  “Tudo quanto existe manifesta-se através da experiência; fora dela não há nada, não sendo, por isso, 
possível compará-la com o que quer que seja.” - Fase Egocêntrica 

Estético  - “Gostar de um quadro é o mesmo que julgá-lo, e é difícil imaginar um quadro mau.” 
  

Segundo estádio: BELEZA E REALISMO - Tema 
-Importância ao tema;  
- Valorização da obra pela representação realista do mesmo - ideia de representação; 
 “A beleza e o realismo tal como a habilidade do artista são os fundamentos do juízo estético.” 

Ponto de 
vista 
(dimensão): 

Psicológico - É dada importância ao outro – “A noção de representação exige uma distinção entre aquilo que 
qualquer pessoa pode ver no quadro e as ideias que esse mesmo quadro nos evoca.  

Estético  - O observador possui agora a competência diferenciar aspectos esteticamente relevantes (em relação ao 
que está representado) e irrelevantes. 

 

Terceiro estádio: EXPRESSIVIDADE 

-Valorização da expressividade em detrimento do tema; 
-Neste estádio a arte implica uma experiência (do artista, ou do observador, ou de ambos); 
- O “realismo estilístico e mestria do artista” são um meio para a expressão de algo; 
- Valorização da criatividade, originalidade e dos sentimentos (experiência individual);  

Ponto de 
vista 
(dimensão): 

Psicológico - “…consciência da interioridade da experiência dos outros, e (…) capacidade para apreender as suas 
ideias e sentimentos pessoais.” 

Estético  -  Valorização das “qualidades expressivas” em detrimento da “beleza do tema, do realismo e da habilidade 
do altista”; 

 

Quarto estádio: ESTILO E FORMA 
- Significação da pintura como social e não tanto como individual; 
- Relação entre diferentes obras, estilos e interpretação da história; 
- Valorização do meio de expressão – textura, cor, forma, espaço; 
 “Tudo o que a arte exprime é reinterpretado em termos da forma e estilo, e passa a representar mais uma ideia pública do que um 
estado de espírito individual.” 

Ponto de 
vista 
(dimensão): 

Psicológico - Capacidade cognitiva mais complexa na interpretação de diferentes obras. 

Estético  -  Valorização do meio de expressão, forma e o estilo; 
- Entendimento das relações estilísticas e históricas dos quadros; 

 

Quinto estádio: AUTONOMIA 
- Competência para considerar conceitos e valores através dos quais a tradição foi organizando a significação das obras de arte; 
- Consciencialização da experiência pessoal; 
- Capacidade de discussão (questionamento) sobre a arte, numa constante “procura da verdade”; 
- Discussão racional de juízos estéticos, apesar de estes terem por base uma “afirmação de carácter pessoal”. 

Ponto de 
vista 
(dimensão): 

Psicológico -  Capacidade de questionar as opiniões geralmente aceites e de responder às mesmas, o que implica 
uma “perspectiva global sobre a cultura em si”. 

Estético  - Entendimento da prática artística quer na sua criação, avaliação como na exploração de valores em 
conjunturas históricas. 

Quadro 5: Estádios de compreensão estética (Pintura) – Michael Parsons89 

                                                

 
89 Quadro realizado com base em Parson (1992). 
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Abigail Housen desenvolve também um sistema de estádios de compreensão da obra de 

arte. Partindo «da maneira como se olha e como se vê», pretendendo dar resposta a três 

questões:  

“Qual é a natureza da resposta estética?”  

“Como se pode estudar ou quantificar da melhor maneira esta resposta?” 

“O facto de se estudar uma resposta estética pode ajudar-nos a ensiná-la a desenvolvê-la 

mais eficazmente?” (Housen, 2000, p. 147)90 

 

Desenvolve a sua pesquisa de observação da arte inicialmente de forma intuitiva e 

apaixonada, adequando a sua investigação ao nível da compreensão estética.  

 

Como a própria refere “… compreender a experiência estética do observador inexperiente 

difere gradualmente do fascínio habitual em captar o que os especialistas vêem para 

depois ensinar aos outros o processo de ver em termos profissionais. Em segundo lugar 

estava interessada em experiências concretas mais do que em generalizações 

abstractas.” Considerando estas últimas como redutoras, tendo em conta as reflexões de 

diferentes autores sobre as considerações estéticas (“abstracções”, “conceitos”, 

“passatempos e hábitos recreativos”). (Ibdem, p. 148) 

 

Housen define os observadores da obra de arte segundo cinco estádios: narrativos, 

construtivos, narradores, classificadores interpretativos e recriativos. Para cada um destes 

estádios o observador revela um entendimento e uma percepção diferente da obra de arte. 

A compreensão do significado de desenvolvimento estético não é determinada pela idade. 

Uma pessoa de qualquer idade sem qualquer contacto com a obra de arte estará 

necessariamente no estádio I; um adulto não se encontra num estádio superior ao de uma 

criança simplesmente porque tem mais idade. Uma boa educação não implica que se 

esteja numa etapa mais avançada a não ser que tenha tido contacto com as artes visuais. 

O contacto sucessivo, permite aos alunos desenvolver-se activamente e construir 

significados. Como refere – “Os alunos têm de transcender o papel de receptores de 

informação passivos e entrar em contacto com conhecimentos pessoais. Os significados 

são construídos e construídos para a própria pessoa.” (Ibdem, p. 159) 
                                                

 
90 HOUSEN, Abigail (2000) – O Olhar do Observador: Investigação, Teoria e Prática. In Fróis, J. 
(coord.) - Educação Estética e Artística: abordagens transdisciplinares. Lisboa: Fundação 
Calouste de Gulbenkian. ISBN 972-31-0905-0 
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ESTÁDIOS ESTÉTICOS de Abigail Housen 
Estádio I – Narrativos 
 
Os observadores narrativos são contadores de histórias. Empregam os seus sentidos, memórias, e associações 
pessoais. Fazem observações concretas sobre uma obra de arte que se traduz numa narrativa. Os juízos são 
baseados no que conhecem e no que gostam. Assim as emoções abundam nas suas descrições, como se fizessem 
parte da obra de arte.  
Estádio II – Construtivos 
 
 Os Observadores construtivos começam a construir uma estrutura para contemplar obras de arte, usando as 
ferramentas mais lógicas e acessíveis: a sua própria percepção, o seu conhecimento do mundo natural, e os valores 
do seu mundo social, moral e convencional. Se a obra não parecer como é “suposto ser” - se a aptidão, a habilidade, a 
técnica, a utilidade, e a função não são evidentes, ou separa o sujeito parece impróprio então esses espectadores 
julgam a obra é "esquisita", ou de não valor. O seu sentido do que é realista é o padrão, que muitas vezes aplicado 
para determinar o valor. Como as emoções começam a passar à clandestinidade, esses espectadores começam a 
distanciar-se da obra de arte. 
Estádio III – Classificadores 
 
Os observadores classificadores adoptam a atitude analítica e crítica do historiador de arte. Eles pretendem identificar 
a obra de modo a situar o lugar, a escola, o estilo, o tempo e a proveniência. Eles decifram a superfície da tela à 
procura de sinais, usando a sua colecção de factos e figuras que eles estão ansiosos e prontos para expandir. Este 
observador acredita nisto, a significação da obra de arte e a mensagem pode ser explicada e racionalizada. 
 
Estádio IV – Interpretativos 
 
Os observadores interpretativos procuram o contacto pessoal com uma obra de arte. Exploram a tela permitindo que 
o significado desta se revele lentamente, eles analisam as subtilezas da linha, forma e cor. Assim, as capacidades 
críticas são postas no serviço dos sentimentos e intuições, à medida que esses observadores deixam que o significado 
da obra – os seus símbolos - acontece. Cada novo encontro com uma obra de arte apresenta a possibilidade de novas 
comparações, discernimentos, e experiências. Saber que a identidade da obra de arte e o valor é sujeito à 
reinterpretação, esses observadores vêem os seus próprios processos sujeitos à possibilidade e transformação. 
 
Estádio V – Recriativos 
  
Observadores recreativos, com uma longa história de observação e reflexão sobre obras de arte, agora 
“voluntariamente suspenda a dúvida.” Uma pintura familiar parece-se com um velho amigo que é conhecido 
intimamente, todavia cheio de surpresa, merecendo atenção a um nível diário mas também existindo num plano 
elevado. Como em todas as amizades importantes, o tempo é um ingrediente chave, permitindo aos observadores do 
estádio V conhecer o seu tempo, a sua história, as suas questões, as suas viagens, as suas complexidades. Fazendo 
uso da sua própria história com a obra, em particular, e com a observação em geral, estes observadores combinam 
numa contemplação mais pessoal com outra que mais amplamente engloba preocupações mais universais. Neste 
ponto, a memória premeia o cenário do quadro, combinando intrincadamente o pessoal e o universal. 

Quadro 6: Estádios Estéticos de Abigail Housen 91 
 

 

                                                

 

91 Quadro realizado com base em Housen (2000) e Yenawine, Philip (2001) - Housen’s Theory 
and Decorative Arts Education. New York: Visual Understanding in Educatio [Consult. 2/7/2007] 
Disponível na www:<URL:http://www.vts.org. 
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4.2 - Primeiro Olhar – Programa integrado das Artes Visuais 

 

“Primeiro Olhar ‐ Programa Integrado de Artes Visuais” Fundação Calouste Gulbenkian e 

Faculdade de Ciências e Tecnologia / Unidade de Investigação em Educação e 

Desenvolvimento (UIED), desenvolvido por João Pedro Fróis, Elisa Marques e Rui Mário 

Gonçalves em 1999 e transferido posteriormente para a UIED da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia, tem por objectivo efectivar acções no domínio da literacia visual com públicos 

de diferentes idades. Pretende deste modo, fomentar uma abordagem transversal às 

diferentes áreas do saber, direccionando o seu enfoque na aprendizagem de conceitos 

relativos às Artes Visuais dando especial realce aos seus princípios específicos. 

 

Carmo d´Orey na apresentação do livro Primeiro Olhar ‐ Programa Integrado de Artes 

Visuais92 refere que “… as artes e a sua percepção implicam e desenvolvem capacidades 

(…) como é o caso da observação, comparação e experimentação e sobretudo da 

capacidade para detectar e resolver problemas.”93 Esta é assim a mais clara evidência da 

interligação deste Programa com o documento Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais (2001), pois seguem uma linha de orientação e promoção da 

Educação Artística e da literacia das Artes Visuais.  

 

Elisa Marques no Congresso Ibero Americano de Educação Artística (Maio de 2008) 

enumera o conjunto de directrizes que permitem o desenvolvimento da Educação Artística. 

Expõe o Programa Primeiro Olhar que reúne um conjunto de trinta e quatro obras de arte, 

do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão e do Museu Calouste Gulbenkian, 

definidas em oito percursos, os quais têm subjacentes linhas de orientação específicas no 

âmbito da Educação Artística como: 

“…um processo abrangente em permanente desenvolvimento ao longo da vida; 

“…passível de ser aprendida por todos e não apenas, um campo de formação de artistas;” 

“…meio de questionar, comunicar, conhecer e compreender o mundo.” 

                                                

 
92 GONÇALVES, Rui Mário; FRÓIS, João Pedro; Marques, Elisa (2002) - Primeiro olhar: 
Programa integrado de artes visuais. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
93 TEXTO DE APRESENTAÇÃO DO LIVRO (por Carmo d´Orey) - Primeiro olhar: Programa 
integrado das artes visuais (2002). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. (Texto de apoio ao 
Mestrado de Educação Artística II. Faculdade de Belas Artes Universidade de Lisboa. Educação 
Artística em Museus e Centros de Arte – 2007) 
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“…. Meio holístico de abordar as diferentes formas de expressão, mobilizando vários 

critérios da para a sua abordagem (intuitivos, projectivos, vivenciais e formais);” 

 “…meio de fruição, contemplação e experimentação de novos e inesperados meios de 

inventar o Mundo;”94 

 

Como referem os autores – “O desenvolvimento estético e artístico exige a organização de 

acções que iniciem crianças e adultos na explicação estética.”.  

 

Os oito percursos: duas famílias estilísticas; impulsividade do traço-mancha-livre; sentido 

das proporções e arabesco; cor digitalizável; apuramento da forma-encadeamento; volume 

e espaço; metamorfose e metáfora e integração-cor. Estes pretendem desenvolver acções 

educativas capazes de colmatar os constrangimentos verificados nas actividades de 

manipulação de materiais preconizada no Programa de Educação Visual e Tecnológica 

(1991), em detrimento do “desenvolvimento das estruturas mentais da percepção artística” 

(Gonçalves, Fróis e Marques, 2000, p. 203-4). 

                                                

 
94 Textos de apoio à apresentação no Congresso de Educação Artística (Congresso 
Ibero.americano de Educação Artística – Sentidos Transibéricos) realizado em Maio de 2008. 
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1 - Problemática e Problema de Investigação 

 

A Educação Artística e o desenvolvimento da criatividade são dois dos pontos de interesse 

particular que se interligam e que podem proporcionar, através da disciplina de Educação 

Visual e Tecnológica (EVT), a formação e o desenvolvimento dos alunos do 2º Ciclo do 

Ensino Básico, no âmbito das Artes Visuais. 

 

A nossa experiencia profissional de docência no Ensino Básico, na disciplina de Educação 

Visual e Tecnológica (EVT), disciplina com responsabilidade na formação dos alunos na 

área das Artes Visuais e a reflexão constante sobre as aprendizagens dos alunos, 

constituíram as motivações para a problemática a desenvolver, bem como determinaram a 

escolha da população de investigação, constituída pelos alunos que frequentam este nível 

de ensino, ou seja, crianças com idades compreendidas entre os entre os 10 e os 13 anos 

de idade e que frequentam o 5º e o 6º ano.  

 

Tendo como ponto de partida a compreensão da importância atribuída pelos alunos deste 

nível etário, ao conceito de criatividade, através do entendimento da relação afectiva que 

estabelecem com a obra de arte constituiu a justificação para a realização de um estudo 

empírico que clarificasse esta relação. Importa ainda saber se a abordagem pedagógica 

de obras de arte pode ser considerado um recurso importante para o desenvolvimento da 

Criatividade dos alunos. 

 

A dissertação que aqui se apresenta pretende dar assim, resposta à seguinte questão: 

Qual a representação do conceito de criatividade dos pré-adolescente relativamente à 

apreciação das obras de arte?  

 

O esquema que se segue pretende dar uma visão global do itinerário metodológico 

seguido neste estudo, tendo em consideração os critérios inerentes à disciplina de EVT e 

a sua relação com a avaliação do conceito de criatividade nos Pré-adolescentes. 
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EVT/ Educação Artística  

Conceito de 
Criatividade 

Obra de Arte  
- Programa de EVT 
- Competências Essenciais 
- Abordagem pedagógica das 
obras de arte 

 

Fotografia 
Desenho 
Pintura 

Escultura 
   

Estudo Empírico 
  

 
- Questionário Digital 
- Análise Estatística e 
Tratamento de Dados 

- Verificação de Hipóteses 
- Conclusões 

 

   
 
 
 

A Obra de Arte como recurso para o entendimento da representação do Conceito 
de Criatividade 

 
Esquema 5: Articulação de conceitos. 

 

Objectivos da Investigação 

 

Para verificar se as aulas de Educação Visual e Tecnológica (EVT) contribuem para o 

conhecimento do conceito de Criatividade, foram definidos objectivos de investigação. 

 

- Averiguar se a prática das aulas de EVT, desenvolve nos alunos a mobilização do 

conceito de criatividade. 

 

- Verificar se o maior contacto com a obra de arte corresponde ao aumento do 

conhecimento do conceito (dimensão cognitiva) 

 

- Verificar se menos observação da obra de arte corresponde a uma maior dimensão 

afectiva das respostas. 
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2 - Hipóteses de Investigação 

 

Definidos os objectivos, equacionamos as hipóteses as quais pretendemos validar através 

dos procedimentos metodológicos adoptados no nosso estudo, e que nos permitam 

clarificar o nosso problema de investigação. 

 

Hipótese 1: Os pré-adolescentes do 2º ciclo relacionam directamente a criatividade com o 

valor afectivo que atribuem à obra de arte. 

 

Hipótese 1a): Existe uma correlação entre a dimensão afectiva, na relação gosto/ não 

gosto e a criatividade da obra de arte. 

 

Hipótese 1 b): Existe uma correlação significativa entre a dimensão afectiva, gosto/ não 

gosto e o entendimento que os pré-adolescentes têm de beleza da obra de arte. 

 

Hipótese 2): Os pré-adolescentes estabelecem uma relação directa entre criatividade e 

originalidade. 
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3 - Métodos e Instrumentos 

 

Para levar a efeito esta investigação foi necessário efectuar uma recolha de dados, que 

nos permitisse verificar, compreender e concluir qual o grau de entendimento que os 

alunos possuem, sobre o conceito de criatividade. O preenchimento do questionário por 

nós elaborado, envolveu alguns pré-requisitos, nomeadamente, o preenchimento, por 

alunos de 2º ciclo (5º e 6º anos), em suporte informático. 

O questionário, é constituído por um grande número de ilustrações (pinturas, esculturas, 

desenhos e fotografia), que sendo poli copiado a cores (para uma melhor percepção das 

imagens), teria um custo muito elevado e haveria um enorme desperdício de recursos 

(atendendo ao elevado número de alunos do 2º ciclo que constituíram a amostra).  

A decisão de elaboração de um questionário em suporte informático (cf. Anexo 4), não 

esteve apenas relacionado com a economia de recursos ou apenas com a qualidade das 

imagens, mas também com o facto, das TIC serem uma ferramenta indiscutível de 

promoção do desenvolvimento de novas competências e maior implicação na actividade 

por parte dos alunos.  

 

Os alunos facilmente se familiarizam com as novas tecnologias, a realização do 

questionário, passo a passo, proporciona uma constante descoberta, uma vez que foi 

pensado para passar à aplicação seguinte apenas se tiver respondido à anterior. O aluno 

não se limita a responder, existe uma interacção, o envolvimento na manipulação do 

computador torna assim o questionário atractivo e ao mesmo tempo motivador, como se 

de um jogo se tratasse. 

Devido aos aspectos evocados, optou-se pela sua realização em formato digital (através 

do programa Access95), sendo necessário para a sua aplicação, a utilização dos 

equipamentos informáticos disponíveis na escola, possibilitando pois, uma melhor 

observação das ilustrações e uma maior facilidade no subsequente tratamento dos dados 

obtidos.  

 

                                                

 
95 Access – Micosoft Access é um sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) para ambiente 
Windows.  
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Procedeu-se ao pedido de autorização por carta ao Conselho Executivo para aplicação 

dos questionários (cf. Anexo 4), explicando os 

 objectivos e procedimentos, bem como um pedido 

de colaboração dos Directores de Turma (cf. Anexo 

5) para formalizar junto dos Encarregados de 

Educação a autorização para a realização dos 

questionários (cf. Anexo 5). 

 

Figura 1: Folha de rosto do questionário. 
 

O questionário desenvolveu-se em Access, tendo em conta os objectivos e as hipóteses 

formuladas. Constituído por duas partes, no total de cinquenta e oito perguntas de 

respostas fechadas, algumas das quais subdivididas.  

 

A primeira parte prende-se com a caracterização dos alunos (identificação do ano de 

escolaridade, o género, idade, nacionalidade, profissão dos pais (Figura 2 e 3). 

Esta informação, será armazenada numa Base de Dados96, que permitirá caracterizar não 

só o aluno bem como o meio em que está inserido.  

 

Caracterização do aluno:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6: Caracterização dos Alunos 

                                                

 
96 Base de Dados – Conjunto de dados relacionados com vários princípios e um propósito 
específico. 
 

ALUNO

Ano (5º, 6º) 

Género (M, F) 

Idade 

Nacionalidade 

Profissão dos Pais 

Escolaridade dos Pais 
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 Figura 2: Pergunta 1 a 4 do 
questionário. 

Figura 3: Pergunta 5 e 6 do 
questionário. 

Figura 4: Pergunta 5 e 6 do 
questionário. Folha 
preenchida. 

 

A segunda parte incide em questões relacionadas com o nível de conhecimento que os 

alunos têm sobre o conceito de criatividade e a apreciação deste para a observação e 

classificação da obra de arte.  

 

O que é Criatividade? 

 

 

 

 

Esquema 7: Conceito de Criatividade 
 

O preenchimento deste questionário pautou-se por uma sequência lógica de 

procedimentos, em que o aluno apenas poderia passar à fase seguinte se respondesse a 

todas as perguntas, caso se esquecesse de responder a alguma questão aparecia no ecrã 

uma caixa de alerta (figura 6). 

 

  

Figura 5: Pergunta 7 e 8 do questionário. Figura 6: Pergunta 7 e 8 do questionário 

ALUNO 

Conhece o termo Criatividade? 

O que entende por Criatividade? 



Capítulo 3 – Métodos e Instrumentos 

 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                92 

 

(preenchimento – alerta para resposta). 
 

Para se saber se os alunos sabem qual é o conceito de criatividade, temos de saber, em 

primeiro lugar, se já ouviram falar de criatividade, assim na posse desse conhecimento 

passamos à fase de questionamento sobre o conceito propriamente dito. Solicitamos aos 

alunos que escolhessem das cinco possibilidades a definição que melhor caracterizasse o 

conceito de criatividade (Figura 5).  

 

Seguidamente foram apresentadas aos alunos quatro conjuntos de obras de arte: 

fotografia, desenho, pintura e escultura (Figuras 7, 8, 9 e 10).  

 

  
Figura 7:Perguntas 9 do questionário. Figura 8: Perguntas 16 do questionário. 

  

  

Figura 9: Perguntas 28 do questionário. Figura 10: Perguntas 44 do questionário. 
 

A partir da observação da obra de arte (Esquema 8) os alunos foram questionados sobre a 

sua relação afectiva (Gosto/ Não Gosto), a opinião relativamente à criatividade da obra 

(Muita Criatividade, Pouca criatividade e Nenhuma Criatividade) e finalmente a clarificação 

através de características de uma dimensão cognitiva (original) e afectiva (Feia, Bonita, 

Alegre, Triste, Tem Humor e Tem Movimento) possíveis de distinguir a criatividade da obra 

de arte.  
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Esquema 8: Caracterização da obra de arte. 
 

3.1 - Critérios adoptados para a selecção das Obras de Arte 

 

“O mundo da arte consiste num feixe de sistema - teatro, pintura, escultura, literatura, 

música, etc. -, Cada um dos quais proporciona um contexto institucional para a atribuição 

do estatuto a objectos pertencentes ao seu domínio. Não se podem pôr limites ao número 

de sistemas passíveis de serem incluídos na concepção genérica de arte, e cada um dos 

principais sistemas engloba subsistemas. Estas características do mundo da arte 

fornecem a elasticidade que permite albergar toda a criatividade, incluindo a mais radical. 

(George Dickie. In O que é a arte?, 104, 2007)97 

 

 

Desde os primeiros contactos com as artes, os indivíduos ganharam um sentido da 

natureza do empreendimento de criar e reflectir. A capacidade de lidar com certos 

símbolos visuais - espaciais – para pensar em termos de formas, o que elas representam, 

que sentimentos podem exprimir, como podem compor e combinar, e que múltiplas formas 

de significados podem encarnar. A cognição humana está num plano mais avançado, que 

a simples aprendizagem como associação de impressões do meio ambiente. (Gardner, 

1990).   

 

“Björn Funch, da Universidade de Copenhaga, abordou o conceito da apreciação estética, 

em que distingue cinco níveis: a Contemplação Estética, a Empatia Estética, a 

                                                

 
97 D`OREY, C. (2007) - O que é a arte? – Perspectiva Analítica. Lisboa: Dinalivro 

ALUNO 

 
FOTOGRAFIA 

DESENHO 
PINTURA 

ESCULTURA 

 
O

br
a 

de
 A

rt
e 

Valor Afectivo da Obra de Arte 

Juízo de Valor da Obra de Arte 

Parâmetros que Justificam a Obra de Arte 
em (Original, Feia, Bonita, Alegre, Triste, 

Tem Humor e Tem Movimento). 
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Compreensão Artística, a Fascinação Estética e a Experiência Estética, enquanto 

fenómeno transcendental. (…) …cinco categorias diferentes de observação de um quadro: 

físicas, assunto, propriedades formais (cores, linhas), composição e perspectiva do 

observador. Considera as referidas categorias meios visuais que dão formas e ideias, 

relembrando as estratégias de David Perkins, do Projecto Zero da Universidade de 

Harvard, denominadas Disposições Cognitivas, sugerindo que se alargue o tempo de 

observação para fazer com que "os olhos trabalhem", no sentido de se ir para além das 

primeiras impressões, porque há necessidade de se compreender o que se vê.”98 

 

A identidade, a procura dos traços pessoais, pretendeu ser o início da descoberta do “eu” 

de cada aluno, bem como da procura das diferenças e semelhanças com os outros. O 

artista dá vida e forma a uma obra de arte tornando-a acessível a infinitas interpretações 

por parte dos alunos, permitindo a estes o princípio de uma descoberta, sendo que, para 

alguns alunos esta, pode mesmo ser o início do aprender a falar de si e a “falar sobre as 

artes”. 

 

A arte é a base que permite desenvolver as competências inerentes a cada indivíduo, pois 

a mente e a arte estão inteiramente interligadas.  

 

É através do conhecimento da obra de arte, que se toma conhecimento de um novo olhar. 

A informação influencia a percepção que temos da obra. “É então um processo cognitivo 

seguido de um sentimento de prazer.” (Bjarne Funch, 1999) 

 

Ao seleccionar as obras de arte, foram tidos em conta alguns critérios, os quais nos 

permitiam ilustrar se a consciência entre a percepção e o pensamento dos artistas é 

também significativa para os alunos, pois como diz Umberto Eco “… o artista, manifesta-se 

como modo de formar nas sinuosidades próprias do seu jogo abstracto de factos, traduz 

sempre a sua personalidade e as constantes de uma época e de um ambiente;”99(ECO, 

Umberto, 2006, p.34) Assim, seleccionamos, preferencialmente, artistas portugueses, e 

cujos temas de alguma forma se identifiquem ou estejam aliados ao quotidiano, ao 

                                                

 
98 Conclusões da conferência: educação estética e artística, NOESIS nº 52 - Out/Dez 1999 - 
DOSSIER. [Consult. Dezembro de 2008] Disponível na www:<URL:http://www.dgidc.min-
edu.pt/inovbasic/edicoes/noe/noe52/dossier3.htm 
99 ECO, Umberto (2006) - A definição da Arte. Lisboa: Edições 70. 
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imaginário e às vivências dos alunos. Tendo em consideração as afirmações atrás 

referidas de George Dickie, sobre os subsistemas em que se podem agrupar os objectos 

artísticos, constituímos pois, 4 grupos de obras de arte, em fotografia, desenho, pintura e 

escultura. 

 

Fotografia 

 
 

 
 

Reprodução 1 (P9) Reprodução 2 (P10) Reprodução 3 (P11) Reprodução 4 (P12) 

Legenda: 

Reprodução 1 (P9) - Imagens à Socapa, 1932, Cartier-Bresson 
Reprodução 2 (P10) - Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006, Duane Michals 
Reprodução 3 (P11) - Alsacia, 1962, Gerard Castello Lopes 
Reprodução 4 (P12) - Algarve, 1957, Gerard Castello Lopes 
(Reproduções 1, 2, 3, 4: Reproduções das perguntas 9, 19, 11 e 12) 

 

A fotografia, é uma forma de expressão e comunicação que nos rodeia, que está 

acessível nos jornais, revistas, Internet, dando o seu contributo na informação dos 

acontecimentos que surgem no dia-a-dia, no registo da história do mundo, quer como um 

testemunho artístico, jornalístico, bem como de registo de acontecimentos íntimos que 

assinalam a nossa própria história. 

 

A fotografia é uma linguagem estruturada nas suas formas e significados, mas que só 

“…existe se for fruída por um leitor que lhe dê uma interpretação e, neste sentido, opere 

activamente uma espécie de reescrita, de recriação.”100(BAURET, Gabriel, 2006, p.11)  

 

A representação do real e a sua compreensão, do “instante decisivo”, descrito nas 

fotografias de Cartier-Bresson exerceu a sua influência em Gerard Castello Lopes, criador 

de um ambiente aparentemente real, com sequências fruto da imaginação tal como em 

Duane Michals. A escolha das obras fotográficas prendeu-se com o facto de estas 

retratarem cenas comuns do quotidiano (Alsacia, 1962, Gerard Castello Lopes), a infância 

(Algarve, 1957, de, Gerard Castello Lopes), a brincadeira (Imagens à Socapa, 1932 de 

                                                

 
100 BAURET, Gabriel (2006) – A Fotografia, História – Estilos – Tendências- Aplicações. Lisboa: 
Edições 70. 



Capítulo 3 – Métodos e Instrumentos 

 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                96 

 

Cartier-Bresson) e do imaginário (Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006 de Duane Michals) 

e que em nossa opinião pudessem despertar mais adesão nos alunos. 

 

 

Desenho 

 
  

 
   

Reprodução 5 Reprodução 6 Reprodução 7 Reprodução 8 Reprodução 9 Reprodução 10 Reprodução 11 
Legenda: 
Reprodução 5 (P13) Três Mundos, 1955, Escher. 
Reprodução 6 (P14) Dia e Noite, 1938, Escher. 
Reprodução 7 (P15) O Moinho, 1912, Amadeo de Souza-Cardoso. 
Reprodução 8 (P16) O Marinheiro e Rapariga, 1928, Almada Negreiros. 
Reprodução 9 (P17) Marie Hélène, 1930, Arpad Szenes. 
Reprodução 10 (P18) Goosey-goosey Gander, 1989, Paula Rego. 
Reprodução 11 (P19) La Scapigliata,  1507, Leonardo da Vinci. 
(Reproduções 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - respectivamente das perguntas 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19) 

 

 

O desenho (lápis, carvão, gravura), a expressão das figuras do quotidiano, as formas 

naturais, as formas geométricas, a personificação das personagens e os objectos que 

sofrem uma metamorfose, são as razões que dão relevância à sequência de desenhos 

escolhidos para a contemplação dos alunos.  

A leveza pormenorizada do traço em, La Scapigliata de Leonardo da Vinci, em contraste 

com o desenvolto desenho de Marie Hélene de Arpad Szenes. O mágico mundo dos 

sonhos, tão bem representado por Amadeo de Souza–Cardoso em O Moinho, a ilusão do 

Dia e Noite  e Três Mundos de Escher, ou o sentimento do namoro, que transborda de O 

Marinheiro e Rapariga de Almada Negreiros são representações elementares que supõem 

uma relação afectiva, e ainda a mistura de características humanas com as das aves 

representadas em Goosey-goosey Gander (1989) de Paula Rego. 

 

Pintura 

 
 

    
 

Reprodução 
12 (P20) 

Reprodução 
13 (P21) 

Reprodução 
14 (P22) 

Reprodução 
15 (P23) 

Reprodução 
16 (P24) 

Reprodução 
17 (P25) 

Reprodução 
18 (P26) 
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Reprodução 
19 (P27) 

Reprodução 
20 (P28) 

Reprodução 
21 (P29) 

Reprodução 
22 (P30) 

Reprodução 
23 (P31) 

Reprodução 
24 (P32) 

 
 

 
  

Reprodução 
25 (P33) 

Reprodução 
26 (P34) 

Reprodução 
27 (P35) 

Reprodução 
28 (P36) 

Reprodução 
29 (P37) 

Reprodução 
30 (P38) 

  
  

Reprodução 
31 (P39) 

Reprodução 
32 (P40) 

Reprodução 
33 (P41) 

Reprodução 
34 (P420) 

Reprodução 
35 (P43) 

Legenda: 
Reprodução 12 (P20) - As Bolas de Sabão, 1867, Édouard Manet. 
Reprodução 13 (P21) - Quarto de Dormir, 1888, Vincent Van Gogh. 
Reprodução 14 (P22) - Candeeiro de Rua, 1909, Giacomo Balla. 
Reprodução 15 (P23) -  O Cumprimento, 1905/09, Gustav Klimt. 
Reprodução 16 (P24) -  Eu e a Aldeia, 1911, Marc Chagal. 
Reprodução 17 (P25) - Trou de La Serrure Parto da Viola Bom Ménage Fraise Avant- Garde, 1916,  Amadeo de Souza-
Cardoso. 
Reprodução 18 (P26) - Domingo Lisboeta (tríptico), entre 1950-1960, Almada Negreiros. 
Reprodução 19 (P27) - Flores de Domingo, 1952, Eurico Gonçalves 
Reprodução 20 (P28) - Vivian Girls Como Moinhos de Vento, 1984, Paula Rego 
Reprodução 21 (P29) - Persistência da Memória, 1931, Salvador Dali. 
Reprodução 22 (P30) - Bailarico no Bairro, 1950, Mário Eloy. 
Reprodução 23 (P31) - Fernando Pessoa (frente e verso), 1985, José de Guimarães. 
Reprodução 24 (P32) - Fernando Pessoa - Heterónimo, 1978, António Costa Pinheiro. 
Reprodução 25 (P33) - As meninas segundo Velásques, 1957, Pablo Picasso. 
Reprodução 26 (P34) - Las meninas, 1656, Diego Velásques. 
Reprodução 27 (P35) - Retrato de casamento, 1434, Jan Van Eyck. 
Reprodução 28 (P36) - O casamento de Arnolfini, 1978, Fernando Botero 
Reprodução 29 (P37) - Rapariga com Brinco de Pérola, 1665, Jan Vermeer 
Reprodução 30 (P38) - Dora Maar Assise, 1938, Pablo Picasso 
Reprodução 31 (P39) - O Beijo (26-10-1969), Picasso 
Reprodução 32 (P40) - O Beijo, 1908, Gustav Klimt 
Reprodução 33 (P41) - Maternidade, 1935, Almada Negreiros 
Reprodução 34 (P42) - Painel de azulejo da Estação do Metropolitano Belourusskaya em Moscovo, Graça Morais 
Reprodução 35 (P43) - Submersão Atlantida, Hundertwasser 
 
(Reproduções 12,13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 - respectivamente 

das perguntas 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43.) 

 

O critério adoptado para a escolha das obras de pintura (a óleo, acrílico e azulejo) 

consistiu na selecção diversificada de estilos estéticos na pintura, designadamente; o 

realismo, surrealismo, impressionismo, expressionismo e cubismo. Registam sensações 

visuais, como a valorização do retrato (Rapariga com Brinco de Pérola, 166 de Jan 

Vermeer), as cenas do dia-a-dia e a expressão de sentimentos (Quarto de Dormir, 1888, 

Vincent Van Gogh), o carácter pessoal e emocional em O Cumprimento, 1905/09 de 
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Gustav Klimt; na Maternidade, 1935 de Almada Negreiros; no beijo, 1969 de Gustav Klimt. 

A atmosfera sonhadora, a sobriedade das formas, as diferentes paletas de cor e a 

simplicidade das composições, a expressão de uma perspectiva afectiva como é o caso de 

Chagall (Eu e a Aldeia, 1911 - reprodução 16) e a sua pintura onírica, onde a cor é, como 

refere Eurico Gonçalves (1991) “… simbólica e, algumas vezes, adopta o vigor óptico 

puramente abstracto, …”. Tal como a humanização dos animais que contracenam com os 

seres humanos como é o caso da pintura de Paula Rego (Vivian Girls Como Moinhos de 

Vento, 1984), uma pintura surrealista, que conjuga elementos figurativos e elementos 

imaginários. Graça Morais e a sua impressão de uma simbologia pessoal da figuração do 

real, são, pelos aspectos que evocámos, exemplos de pinturas passíveis de suscitar 

interesse nos pré-adolescentes.  

 

A cor como refere Herbert Read “…a composição é a soma total dessas propriedades 

secundários, inclusive a cor, e o objectivo da composição é organizar todos os elementos 

físicos que transformam a obra de arte em um padrão coerente, que agrada aos 

sentidos.”101. Na pintura a cor tem um sobeja relevância, na qual se associam as cores a 

uma emoção, desta forma as pinturas seleccionadas pretendem assim dar ênfase e 

expressão da diversidade de emoções passíveis de se ter perante a apreciação de uma 

obra de arte.  

 

As obras de pintura são em maior número, pois tentamos diversificar os temas, para que 

os alunos tivessem a possibilidade de formar uma opinião, diferenciada tendo em conta a 

variedade de estilos propostos. Seleccionámos para o mesmo tema, duas obras distintas, 

mas com interpretações e estilos diferentes, para que deste modo, a concepção e a 

percepção de cada aluno permita distinguir claramente a sua opinião. É o caso da 

reprodução 23 (Fernando Pessoa (frente e verso), 1985, José de Guimarães) e 24 

(Fernando Pessoa - Heterónimo, 1978, António Costa Pinheiro); da reprodução 25 (As 

meninas segundo Velásques, 1957, Pablo Picasso) e a reprodução 26 (Las meninas, 

1656, Diego Velásques) ou ainda da reprodução 31 (O Beijo (26-10-1969), Picasso) e a 

reprodução 32 (O Beijo, 1908, Gustav Klimt).  

 

                                                

 
101 READ, Herbert (2001) – A Educação pela Arte. 1ª ed. São Paulo: Martins Fontes. 
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Escultura 

  
   

Reprodução 36 (P44) Reprodução 37 (P45) Reprodução 38 (P46) Reprodução 39 (P47) Reprodução 40 (P48) 

 
    

Reprodução 41 (P49) Reprodução 42 (P50) Reprodução 43 (P51) Reprodução 44 (P52) Reprodução 45 (P53) 

 
 

   
Reprodução 46 (P54) Reprodução 47 (P55) Reprodução 48 (P56) Reprodução a 49 (P57) Reprodução 50 (P58) 

Legenda: 
Reprodução 36 (P44) - Lago das Tágides, 1998, João Cutileiro 
Reprodução 37 (P45) - Doroty, 2007, Joana Vasconcelos 
Reprodução 38 (P46) - Estátua de D. José, 1775, Machado de Castro 
Reprodução 39 (P47) - Homem a Cavalo, 2002, Fernado Botero 
Reprodução 40 (P48) - L´homme qui marche I, 1947, Alberto Giacometti 
Reprodução 41 (P49) – D. Sebastião, 1985, José de Guimarães 
Reprodução 42 (P50) – D. Sebastião, 1973, João Cutileiro 
Reprodução 43 (P51) - D. Afonso Henriques, 1887 Soares dos Reis. 
Reprodução 44 (P52) - D. Afonso Henriques, 2001, João Cutileiro. 
Reprodução 45 (P53) - O Beijo,1886-88, Auguste Rodin. 
Reprodução 46 (P54) - O Beijo,1910, Constantin Brancusi. 
Reprodução 47 (P55) - Draped Reclining Figure, 1952-53, Henry Moore. 
Reprodução 48 (P56) – Nu feminino, 1912, António Duarte. 
Reprodução 49 (P57) – Turistas (parte da escultura), 1970, Duane Hanson. 
Reprodução 50 (P58) - Top Model, 2005, Joana Vasconcelos. 

 
(Reproduções 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 - respectivamente das perguntas 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58.) 

 

Relativamente à escultura, foram seleccionadas obras de distintos materiais (bronze, 

mármore, pedra, Inox, fibra de vidro pintado e poliéster). Os diversos estilos e temáticas 

escolhidos prendem-se com o quotidiano dos alunos, nomeadamente, o conhecimento de 

figuras da história de Portugal adquiridas nestas faixas etárias. As esculturas catalogadas 

como Arte Pública são as obras de arte mais acessíveis aos alunos, pois estes podem 

facilmente contempla-las nas ruas da cidade, como por exemplo o caso da figura 36 (Lago 

das Tágides, 1998, João Cutileiro), figura 38, 35, Representação de formas do estilo 
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naturalista, da estátua de D. Afonso Henriques102, 1887 Soares dos Reis, em contraste 

com o dinamismo do D. Afonso Henriques de João Cutileiro, que apela ao sentido do 

tacto, tal é a forma rude como foi trabalhada a pedra.  

 

                                                

 
102 Escultura de referenciada constante no livro de História e Geografia de Portugal, dos alunos do 
2º Ciclo. 
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4 - Selecção da População e Definição da Amostra 

 

A amostra foi apurada através de uma selecção aleatória simples em que, os alunos têm 

igual probabilidade de serem seleccionados (Carmo & Ferreira, 1998). Constituiu-se em 

quarenta e cinco (45) alunos do 5º ano e noventa (90) alunos do 6º ano de escolaridade. A 

escolha da Escola Básica 2,3 Mestre Domingos Saraiva para a realização deste estudo, 

deveu-se ao facto de leccionarmos na mesma, permitindo deste modo, aplicar e 

supervisionar a realização do questionário. 

 

A população estudantil do Agrupamento de Escolas de Algueirão - EB 2,3 Mestre 

Domingos Saraiva do 2º ciclo é de trezentos e dezanove (319) alunos, sendo cento e 

sessenta e três (163) do 5º Ano e 156 do 6º ano (cf. Quadro 7). 

 

Para a aplicação do questionário foram recolhidas as autorizações concedidas pelos 

Encarregados de Educação num total de cento e trinta e cinco (135), o qual determinou o 

valor da amostra.  

 

EB 2,3 Mestre Domingos Saraiva 

Ano 
Lectivo 

População 
Amostra 

(valores calculados tendo em conta o número total de alunos na 
Escola) 

2007/ 2008 V. abs. 
V. rel. 
% 

V. abs. V. rel. % 

5º Ano 163 51% 
Fem 24 

45 
Fem 14,7% 

27,6% 
Mas 21 Mas 12,9% 

6º Ano 156 49% 
Fem 41 

90 
Fem 26,3% 

57,7% 
Mas 49 Mas 31,4% 

2º Ciclo 319 100% 
Fem 65 

135 
Fem 20,4% 

42,3% 
Mas 70 Mas 21,9% 

 

Quadro 7: Alunos matriculados no ano lectivo 2007/2008 na Escola Básica 2,3 Mestre Domingos 
Saraiva e população da amostra. 
 

Assim sendo, a pesquisa foi desenvolvida tendo em conta um universo de 42,3% dos 

alunos do 2 º Ciclo, sendo que, 27,6% correspondem a alunos do 5º ano e 57,7% 

correspondem a alunos do 6º ano, conforme discriminado no Quadro 7. 

 

Neste estudo em particular existe uma maior percentagem de indivíduos do sexo feminino 

no 5º ano, situação que se inverte no 6º ano como se pode confirmar no Quadro 7.  
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Comparativamente com os valores demográficos da população do Concelho de Sintra, 

segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística103, em 2007,a população na faixa 

etária dos 0 aos 14 anos104, era constituída por mais elementos do sexo masculino (51%) 

do que do sexo feminino (48%), no entanto a diferença é irrelevante.  

 

O presente estudo é apenas de 0,2% da faixa etária dos 0 dos aos 14 anos do total de 

indivíduos do mesmo grupo etário no Concelho de Sintra (cf. Quadro 8).  

 

0 a 14 anos 
Nº de Unidades HM H M 

Sintra 
V. abs. 79353 41057 38296 
V. rel.% 100,0% 51,7% 48,3% 

Amostra 
V. abs. 135 65 70 
V. rel.% 0,2% 0,2% 0,2% 

 

Quadro 8: Síntese Comparativa entre os dados do INE relativos ao ano de 2007 com a amostra do 
estudo. 
 

Tendo em conta os dados apresentados não se considerou pertinente desenvolver e 

diferenciar a importância do género para o estudo que se apresenta. 

 

 N
º 

T
ot

al
 p

or
 A

no
 Idade Nacionalidade 

10 11 12 13 14 

P
or

tu
gu

es
a 

C
ab

o 
V

er
di

an
a 

U
cr

an
ia

na
 

M
oç

am
bi

ca
na

 

S
en

eg
al

es
a 

A
ng

ol
an

a 

H
ol

an
de

sa
 

A
m

er
ic

an
a 

R
om

en
a 

Ir
la

nd
es

a 

  

5º ano 
Fem. 24 10 12 1 1 0 21 0  1 1 0 1   0 
Mas. 21 6 10 2 3 0 18 1  0 0 1 0   1 

  

6º ano 
Fem. 41 0 18 15 6 2 37 1 1    1 0 1  
Mas. 49 0 19 23 6 1 45 3 0    0 1 0  

  

Total  
(2º Ciclo) 

Fem. 65 10 30 16 7 2 58 1 1 1 1 0 2 0 1   
Mas. 70 6 29 25 9 1 63 4 0 0 0 1 0 1 0 1  

 

Quadro 9: Síntese comparativa de dados (ano de escolaridade, idade, nacionalidade com o sexo 
feminino e masculino) 

                                                

 
103 Instituto Nacional de Estatística - Anuário Estatístico da Região de Lisboa (2007) –  II.1 –
População (População Residente Por Município, Segundo Os Grandes Grupos Etários E O Sexo, 
31/12/2007) – [Consult. Junho de 2009] Disponível na 
www:<URL:http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_
boui=42948574&PUBLICACOESmodo=2. 
104 Os dados do Instituto Nacional de Estatística têm por base os dados recolhidos nos Censos de 
2001, no qual os dados vêm referenciados por grupos etários, o nosso estudo só se refere a idades 
compreendidas entre os 10 e os 14 anos.  
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O total de alunos do 2º ciclo, objecto de análise no presente estudo, situa-se na faixa 

etária compreendida entre os 10 e os 14 anos de idade, dos quais se destacam os que se 

situam nos 11 e 12 anos de idade, representativos respectivamente de cerca de 44% e 

30% do universo total analisado (cf. Gráficos 2,3 e 4). 

 

Relativamente ao 5º ano, podemos verificar que 35% dos alunos tem 10 anos e 49% tem 

11 anos de idade. De salientar, que a amostra do 5º ano engloba igualmente alunos com 

12 e 13 anos, embora estes representem uma percentagem manifestamente inferior na 

ordem dos 7% e 9% respectivamente (cf. Gráfico 2). No que respeita ao 6º ano, constata-

se uma similitude na distribuição dos alunos pelas duas principais faixas etárias, sendo 

estas as relativas aos 11 e 12 anos de idade e representam respectivamente 41% e 42%. 

Tal como aconteceu com os resultados do 5º ano também se verifica, no 6º ano, uma 

minoria de alunos, com 13 anos (12%) e 14 anos (2%) (cf. Gráfico 3). 

 

Fazendo um paralelismo entre o género masculino e feminino e a idade dos indivíduos, 

identificamos que, a maioria dos alunos do 5º ano situa-se na faixa etária dos 10 e 11 

anos, respectivamente 22,2% e 26,7%, dos quais 53,3% são do sexo feminino. No 6º ano, 

existe um maior número de indivíduos com idades compreendidas entre os 11 e os 12 

anos, respectivamente, 21,1% e 25,6%, dos quais 54,4% são do sexo masculino. Assim 

sendo, a amostra dos alunos em estudo, possui um maior número de indivíduos com 

idades compreendidas entre os 11 e os 12 anos, sendo a sua maioria, ainda que pouco 

significativa do sexo masculino (cf. Quadro 4).. 

 

  
 

 

Gráfico 2, 3, 4: Faixa etária dos alunos do (5º, 6º e 2º Ciclo) 
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Relativamente à nacionalidade existe uma convincente maioria portuguesa (89,6%), 

podendo no entanto referir que existem também alunos de países de língua oficial 

Portuguesa, bem como de outras nacionalidades (Ucraniana, Romena, Senegalesa, 

Holandesa, Irlandesa e Americana). A amostra apresentada reflecte a diversidade de 

nacionalidades que existem na Escola Básica 2,3 Mestre Domingos Saraiva.    

 

4.1 - Caracterização do Local do Estudo  

 

A Escola Básica 2,3 Mestre Domingos Saraiva, situa-se na Freguesia de Algueirão-Mem 

Martins, uma das mais habitadas do Concelho de Sintra, com uma população que ascende 

a cerca de cem mil habitantes, ou seja, com uma densidade populacional elevada e um 

povoamento condensado. 

 

A Escola situa-se integrada no designado bairro da Coopalme / Cavaleira, sendo um dos 

quatro bairros considerados pela Câmara de Sintra de mediação prioritária. Pode 

considerar-se um dormitório, uma vez que os habitantes trabalham na sua maioria noutros 

centros urbanos, caracterizando-se socialmente como uma classe baixa e média-baixa. Na 

generalidade a população é constituída por agregados familiares culturalmente 

desenraizados. A Escola alberga grande numero de alunos oriundos de famílias 

completamente desestruturadas, com condições de habitabilidade degradadas, alunos 

institucionalizados e pertencentes a diferentes etnias e nacionalidades.  

Por esta caracterização se poderá depreender que esta população não têm um contacto 

frequente com a obra de arte e só na disciplina de EVT foram postos perante desafios de 

natureza artística, bem como tiveram a oportunidade de conhecer e desenvolver um 

vocabulário básico da linguagem visual, que lhes permita comunicar através da imagem. 

Foi também equacionando estas condições sociais que optámos pelo formato do nosso 

instrumento de recolha de dados, que utilizou uma linguagem que os cativa, a das TIC, e 

ainda por este motivo, que a sua concepção incorporasse uma vertente lúdica. 
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1 - Apresentação e Análise dos Resultados do Questionário Digital 

 

Os dados recolhidos através do questionário digital serão apresentados, diferenciando o 

ano de escolaridade dos alunos (5º e 6º ano e 2º ciclo). Procedemos ao seu tratamento 

aplicando operações de estatística descritiva (frequências e percentagens), explicitando os 

resultados através de quadros e gráficos (programa Office Excel 2003). Validámos ainda 

as nossas hipóteses formuladas, através da aplicação de uma análise de correlação, 

através do teste de correlação de Pearson, recorrendo ao programa informático SPSS. 

 

1.1 - Aplicação do Questionário Digital 

 

Através da colaboração dos Directores de Turma, em 5 de Junho de 2007, foi solicitado a 

todos os Encarregados de Educação, a autorização para a realização do questionário 

dighital, sendo o único critério de exclusão a não autorização destes, para a realização do 

mesmo. 

   

Para a caracterização sócio-económica da amostra, foi necessário elaborar no 

questionário digital uma questão com o intuito de proceder ao levantamento de indicadores 

que nos permitissem reunir elementos sobre a escolaridade e profissão dos progenitores 

dos alunos em questão.  

 

Os dados dos alunos serão observados na sua globalidade, não sendo descriminados por 

ano (5º e 6º) mas sim por ciclo.  
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Legenda: 

 

 Mãe Pai 

 

V. 
abs. 

V. 
rel. 
 % 

V. 
abs. 

V. rel.  
% 

1ºC 28 20,7 32 23,7 

2ºC 19 14,1 18 13,3 

3ºC 45 33,3 30 22,2 

Sec. 26 19,3 33 24,4 

Lic. 12 8,9 13 9,6 

Mest. 5 3,7 9 6,7 

Total 135 100,0 135 100,0 

1ºC 1º Ciclo 

2º C 2º Ciclo 

3º C 3º Ciclo 

Sec. Secundário 

Lic. Licenciatura 

Mest. Mestrado 

  

Gráfico 5: Escolaridade dos pais. 

 Quadro 10: Escolaridade dos 
pais. 
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No que concerne ao nível de estudos da Mãe verifica-se que 33,3% concluiu o 3º ciclo, 

20,7% concluiu apenas o 1º ciclo, com 19,3% o secundário e com 14,1% o 2º ciclo.  

 

Relativamente à formação académica superior, constatamos que os resultados obtidos 

têm pouca expressão no cômputo geral. No que concerne ao nível de estudos do pai o 

cenário é muito semelhante, apenas diferem alguns valores, assim a maioria dos pais 

possui o secundário (24,4%) e o Ensino Básico (1º, 2º e 3º ciclo), tal como se verificou com 

a escolaridade da Mãe também a percentagem de pais que têm um curso superior é muito 

reduzida (c.f.Gráfico 6) 

 

O tratamento efectuado aos dados obtidos relativamente à profissão dos pais dos alunos 

em estudo consistiu em reagrupar as respostas dadas por estes, na Classificação 

Nacional de Profissões, inserta na página da internet do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional105, assim os resultados serão apresentados nos gráficos __.  
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Legenda: 
Cat-1 Trabalhador qualificado 
Cat-2 Trabalhador não qualificado 
Cat-3 Função Pública 
Cat-4 Comércio 
Cat-5 Quadros Superiores 
Cat-6 Empresários 
Cat-7 Desempregado 
Cat-8 Doméstica 
Cat-9 Não sabe 
  

Gráfico 6: Profissão da Mãe.  
 

 

 

 

 

 

                                                

 
105 Instituto do Emprego e formação Profissional (Classificação Nacional de Profissões – CNP 1994 
- 2.ª Edição Agosto de 2001) [Consulta: Junho 2009] Disponível na 
WWW:<URL:http://www.iefp.pt/formacao/CNP/Paginas/CNP.aspx. 
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Verificamos que existe uma maior percentagem de pais que têm uma profissão qualificada 

(mãe - 28,1%; pai – 44,4%), de salientar que existe uma percentagem significativa de 

mães cuja profissão é doméstica e de alunos que não sabem qual a profissão que os pais 

desenvolvem. 

 

1.1.1 - Representação do Conceito de Criatividade. 

 

Para constatar o conhecimento que os alunos têm do conceito de criatividade, foi 

questionado aos mesmos, se conheciam ou não o termo criatividade. Pela observação dos 

gráficos_ , _e _ a grande maioria já ouviu falar deste termo. No entanto, comprovamos que 

existe uma diferença significativa entre os alunos do 5º e 6º ano.   

 

Assim, 75,6% (cf. Quadro 1, Anexo 2) dos alunos do 5º ano afirmam já ter ouvido falar no 

termo “criatividade”, enquanto nos alunos do 6º ano a percentagem foi mais elevada 
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Legenda: 

Cat-1 Trabalhador qualificado 
Cat-2 Trabalhador não qualificado 
Cat-3 Função Pública 
Cat-4 Comércio 
Cat-5 Quadros Superiores 
Cat-6 Empresários 
Cat-7 Desempregado 
Cat-8 Não sabe 

 
 

Gráfico 7: Profissão do Pai 

5º ano

Sim ; 34

Não; 11

 

6º Ano

Não; 5

Sim ; 
85

 

2º CicloNão; 16

Sim ; 
119

 

Gráficos 8, 9, 10: Conhecimento que os alunos têm do Conceito Criatividade (5º, 6º e 2º Ciclo). 
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(94,4%). Constatamos assim que existe um crescente conhecimento da existência do 

conceito “criatividade”, o que nos parece indicar que existe um maior conhecimento do 

conceito à medida que o nível de escolaridade aumenta.  

 

Analisando a amostra (2º ciclo) concluímos que a maioria dos alunos (88,1%) conhece o 

conceito “criatividade”, podendo deste modo subentender-se que os professores nas suas 

aulas abordam este conceito. 

 

Numa segunda questão pretendia-se apurar, de entre algumas definições apresentadas, 

qual seria a que na perspectiva do aluno, se adequava melhor ao termo criatividade. As 

alternativas de escolha apresentadas para definir o conceito criatividade eram: 

  

1. Capacidade de ter novas ideias, diferentes e originais para um problema.  

2. Capacidade de alterar e modificar um objecto, transformando num outro. 

3. Capacidade de transformação da realidade.  

4. Capacidade de inventar algo que não existe.  

5. Capacidade de criar algo que todos já conhecem. 
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Legenda: 
 

1- Capacidade de ter novas ideias, diferentes e originais para um problema.  
2- Capacidade de alterar e modificar um objecto, transformando num outro. 
3- Capacidade de transformação da realidade.  
4- Capacidade de inventar algo que não existe.  
5- Capacidade de criar algo que todos já conhecem. 

Gráficos 11, 12 e 13: Conceito de Criatividade – Criatividade (5º, 6º e 2º Ciclo). 
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Os gráficos 11, 12 e 13 revelam as respostas dadas, sendo os resultados apresentados 

por 5º ano, 6º ano e na totalidade da amostra 2º ciclo.  

 

Da leitura dos gráficos acima apresentados, verificamos que, cerca de metade dos alunos 

do 5º ano (51,1%) define criatividade como a “capacidade de ter novas ideias, diferentes e 

originais para um problema”, enquanto 33,3% considera ser a “capacidade de inventar 

algo que não existe”. No 6º ano verificamos que 44,4% define criatividade como sendo a 

“capacidade de ter novas ideias, diferentes e originais para um problema” e 34,4% refere 

ser a “capacidade de inventar algo que não existe”.  

 

No total da amostra (2º ciclo), os alunos elegeram maioritariamente as duas opções que 

melhor definem o conceito de criatividade (cf. Gráficos 13). Assim, 46,7% dos alunos 

responderam que criatividade correspondia à “capacidade de ter novas ideias, diferentes e 

originais para um problema”, sendo esta a definição mais completa, e a “capacidade de 

inventar algo que não existe” (34,1%) (cf. Quadro 2, Anexo2,). As restantes definições de 

criatividade obtiveram uma percentagem sem qualquer expressão pelo que não se 

considera significativa. 

 

1.1.2 - Observação das Obras de Arte 

 

Para compreender o entendimento que os alunos têm da obra de arte foi necessário 

proceder ao levantamento de dados que nos possibilitassem conhecer a relação afectiva e 

a concepção que os alunos têm da criatividade da obra de arte, para cada grupo de obras: 

fotografia, desenho, pintura e escultura, tal como já explicamos no capítulo anterior. Para 

melhor compreensão geral dos resultados e das relações estabelecidas, sintetizamos a 

análise no quadro o seguinte: 
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com 
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com 
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Muita Criatividade (MC) 
Pouca Criatividade (PC) 
Nenhuma Criatividade 
(NC) 

Original 
Feia 
Bonita 
Alegre 
Triste 
Tem Humor 
Tem Movimento 

Quadro 11: Quadro resumo da análise geral realizada. 

 

1.2 - FOTOGRAFIA 

1.2.1 - Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?) 

 

Ao conjunto de fotografias apresentadas no questionário foi colocada a primeira questão 

“Gostas da obra de arte?”. As respostas dadas pelos alunos do 5º e 6º ano, bem como na 

totalidade do 2º ciclo estão evidenciadas nos gráficos seguintes: 
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2º Ciclo - Gosta ou Não - FOTOGRAFIA 
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Gráficos 14, 15 e 16: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – Fotografia. 
 

Antes de se individualizar a leitura dos gráficos para cada ano, importa realçar que na 

generalidade, os alunos do 5º ano, demonstraram uma apreciação favorável à selecção 

das fotografias, pois puderam mais facilmente identificar-se com as situações retratadas 

no quotidiano. 
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Assim, constatamos que, tanto os alunos do 5º ano como os do 6º ano foram unânimes ao 

escolher como preferida a obra, Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006 de Duane Michals, 

reprodução 2 (P10), respectivamente com 91,1% e 85,6% de escolha, contudo, a opinião 

difere relativamente às restantes obras. 

 

A obra fotográfica que os alunos do 5º ano menos gostaram foi a reprodução 4 (P12) de 

Gerard Castello Lopes Algarve, 1957 com (40%). Já os alunos do 6º ano não apreciaram 

as restantes fotografias, destacando-se a reprodução 3 (P11) de Gerard Castello Lopes 

Alsacia, 1962, sendo a que menos gostaram com 63,3%. 

 

Quando analisados os resultados do 2º ciclo a preferência recai na fotografia de Duane 

Michals, Shiva's Cosmic Soap Bubbles, reprodução 2 (P10). As fotografias que menos 

gostaram na generalidade do 2º ciclo foram as reproduções 3 (P11) e 4 (P12) identificadas 

nos dois parágrafos anteriores.  

 

1.2.2 - Grau de Criatividade da Obra de Arte (Pergunta como classifica a criatividade 

do autor face à obra de arte - muita, pouca ou nenhuma Criatividade) - FOTOGRAFIA 

 

Os gráficos 17, 18 e 19 apresentam as respostas dadas pelos alunos sobre o nível de 

criatividade de cada fotografia, nomeadamente, muita criatividade, pouca criatividade ou 

nenhuma criatividade. 
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6º Ano Criatividade - FOTOGRAFIA
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2º Ciclo - Criatividade - FOTOGRAFIA
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Gráficos 17, 18 e 19: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 
Fotografia. 
 

Os alunos do 5º ano (cf. Gráfico 17) seleccionaram a reprodução 2 (P10) (84,4%) e a 

reprodução 1 (P9) (53,3%) como tendo muita criatividade. Paralelamente foi considerada 

como tendo pouca criatividade a reprodução 3 (P11) (44,4%), a reprodução 1 (P9) (37,8%) 

e a reprodução 4 (P12) (35,6). Com nenhuma criatividade, verifica-se que 22,2% de alunos 

identificaram as reproduções 3 (P11) e 4 (P12) – cf. Quadro 15 em Anexo 2. 
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Quando analisamos a generalidade dos resultados aferidos verificamos que os alunos 

consideram a reprodução 2 com muita criatividade. Ao compararmos os resultados obtidos 

nas restantes variáveis, constatamos que a reprodução 4 (P12) é a obra fotográfica que os 

alunos consideram simulâneamente com pouca criatividade e nenhuma criatividade. 

 

De realçar que a reprodução 1 divide praticamente a opinião dos alunos quanto à 

classificação de muita e pouca critividade da obra. Esta situação merece a nossa atenção, 

porquanto demostra falta de precepção por parte dos mesmos relativamente à criatividade 

subjacente da obra. 

 

No 6º ano 73,3% dos alunos (cf. Gráfico 18) considera a reprodução 2 (P10) com muita 

criatividade, sendo que as restantes não obtiveram uma percentagem significativa 

merecedora de realçe relativamente a esta variável. Uma maioria relativa de alunos 

considera com pouca criatividade  a reprodução 1 (P9) e a reprodução 4 (P12) (51,1%). A 

reprodução a 3 (P11) foi classificada por 40% dos alunos como tendo pouca criatividade e 

por 44,4% como tendo nenhuma criatividade, sendo esta a menos considerada em termos 

de criatividade. Assim, as obras representadas nas reproduções 3 (P11), 4 (P12) e 1 (P9) 

(por ordem de sigificação) foram consideradas pelos alunos do 6º ano como as menos 

criativas. 

 

Constatamos que os alunos (cf. Gráfico 19) do 2º ciclo consideram a obra representada 

na reprodução 2 (P10) (Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006, Duane Michals) como tendo 

muita criatividade, sendo a menos criativa a obra da reprodução 3 (P11) (Alsacia, 1962, 

Gerard Castello Lopes). 

 

1.2.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, Tem humor, Tem movimento). 

FOTOGRAFIA 

 

Neste ponto é feita uma abordagem geral à selecção das características que exprimem a 

criatividade de cada obra. Essas características prendem-se com a originalidade, a beleza, 

o estado de espírito que transmite e o movimento.  
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Assim, quando foi pedido aos alunos que seleccionassem as características que 

exprimiam a criatividade da obra, os mesmos assinalaram as opções do seguinte modo: 

no que concerne ao 5º ano, os alunos, consideraram a reprodução 3 (P11) a mais original 

(57%) e triste (62,2%), a reprodução 4 (P12) a mais feia (42,2%) mas com humor (37%), a 

reprodução 2 (P10) a mais bonita e alegre (55,6%), e por fim relativamente ao movimento 

verifica-se que com maior percentagem (51,1%) foi assinalada a reprodução 1 (P9), uma 

vez que as restantes obras tiveram uma percentagem muito similar e pouco relevante 

nesta variável (cf. Quadro 27, Anexo 2). 

 

De realçar a particularidade da reprodução 1 (P9) dividir uniformemente a opinião dos 

alunos do 5º ano quanto às variáveis alegre e triste. Deste modo, esta reprodução foi 

considerada por 11 alunos alegre (24,4%) e considerada por 12 alunos triste (26,7%). 

 

Da análise ao quadro _ do 6º ano, podemos observar na sua generalidade, que não existe 

uma maioria definida em nenhum item, assim consideraram original (42,2%), bonita (40%) 

e alegre (22,2%) a reprodução 2 (P10); feia (47,8%) mas com humor (33,3%) a 

reprodução 4 (P12), triste (47,8%) a reprodução 3 (P11) e por último, tem movimento 

(45,6%) a reprodução 1 (P9) - cf. Quadro 28, Anexo 2. 

 

Comparando as respostas dos alunos do 5º e 6º ano, verificamos que diferem quanto à 

obra fotográfica mais original. Assim, para o 5ºano, a obra mais original foi a reprodução 3 

(P11) (57%) e para o 6º ano foi a reprodução 2 (P10) (42,2%). 

 

No total da amostra, 2º ciclo, verifica-se que consideraram original (41,5%), bonita 

(46,7%) e alegre (33,3%) a reprodução 2 (P10); feia (45,9%) e com humor (34,8%) a 

reprodução 4 (P12), triste (52,6%) a reprodução 3 (P11) e por último a considerar a 

variável tem movimento (47,4%) a reprodução 1 (P9) - cf. Quadro 29, Anexo 2. 

 

A reprodução 4 (P12) divide as opiniões do 2º ciclo quanto ao sentimento que a obra 

transmite, pois é considerada alegre por 33 alunos (24,4%) e considerada triste por 35 

alunos (25%). 

 

Da análise efectuada aos dados obtidos do 5º e 6º anos, constatamos uma sintonia em 

ambos os anos de escolaridade, na escolha das obras que reflectem mais movimento e 

humor, pelo que, o total da amostra, 2º ciclo, resulta uma clara preferância pela 
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reprodução 1 (P9) quanto ao movimento e pela reprodução 4 (P12), relativamente ao 

humor. 

 

1.2.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(gosto/não gosto) – FOTOGRAFIA   

 

Neste ponto pretende-se apurar se existe uma relação entre a dimensão cognitiva de 

apreciação da obra e a dimensão afectiva (gosto/não gosto) de apreciação. Os quadros 

39, 40 e 41 (cf. Anexo 2) discriminam para cada fotografia, as respostas dos alunos, por 5º 

e 6º anos e 2º ciclo em valores absolutos e relativos. 

                                            

A leitura do quadro 39 referente ao 5º ano, indica que os alunos não estabelecem uma 

relação directa entre a originalidade e o gosto pela obra de arte, conforme se exemplifica: 

a obra que os alunos mais apreciam é a reprodução 2 (91,1%), no entanto, não é a 

fotografia que consideram mais original. De facto, a reprodução 3 (P11) é eleita por 26 

alunos (57,8%) a mais original e coincide com a segunda reprodução que menos gostam. 

Conclui-se assim, que ao nível dos alunos do 5º ano não se verifica uma conexão entre a 

adesão afectiva «gosto» da obra e a compreensão da sua originalidade. 

 

Quando observamos o quadro 40, relativo às respostas dadas pelos alunos do 6º ano, 

verificamos que a reprodução 2 (P10) é a obra que mais gostam (85,6%) e é a que 

consideram a mais original (42,2%). Em oposição, mas na mesma lógica de pensamento, 

a reprodução 3 (P11) é a que menos gostam (63,3%) e é a eleita a menos original 

(21,1%). 

 

Constata-se que os alunos do 6º ano parecem evidenciar uma maior sensibilidade e 

maturidade na apreciação da obra e na compreensão da sua originalidade, o que sugere 

uma evolução na apreciação estética entre os dois níveis de ensino em análise.  

 

Deste modo, comprovamos que no 2º ciclo, existe uma conexão ainda que ténue entre a 

relação afectiva e a originalidade da obra. Procedendo à realização da correlação de 

Pearson (cf. Quadro 107, Anexo3), verificamos que entre as variáveis gosta e original 

existe uma correlação positiva fraca (.36, p <. 01), ou seja, existe uma relação entre o 
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valor afectivo que estabelecem com a obra de arte e a originalidade que atribuem à 

mesma.  

 

Pela observação dos quadros acima apresentados podemos concluir que os alunos do 5º 

ano, não estabelecem qualquer ligação entre a originalidade e a relação afectiva que têm 

com a obra. O mesmo não se constata no 6º ano onde existe uma relação entre a obra 

que os alunos gostam e a originalidade que atribuem à mesma. No 2º ciclo verifica-se 

alguma analogia mas não tão patente como no 6º ano, pois a discordância do 5º ano, 

condicionam os dados recolhidos no 2º ciclo.  

 

1.2.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com o grau de 

criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). FOTOGRAFIA 

 

A análise realizada pretende avaliar a relação entre a adesão afectiva (gosto/não gosto) 

dos alunos, relativamente a cada fotografia, e a respectiva atribuição de criatividade. 

 

Relativamente ao 5º ano verifica-se que a reprodução 2 (P10) e a reprodução 1 (P9) 

constituem as que os alunos mais gostaram, respectivamente com (91,1%) e (73,3%) de 

escolha e são as duas obras consideradas com muita criatividade, respectivamente com 

(84,4%) e (53,3%). Na mesma lógica de pensamento, a fotografia que menos gostaram (4 

(P12)) foi considerada a menos criativa (22,2%) – cf. Quadro 51, Anexo 2.  

 

Através do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 99, Anexo_3) verificamos que, 

entre as variáveis gosto e muita criatividade existe uma correlação positiva média  

(. 51p <. 01). Entre as variáveis gosto e pouca criatividade, identifica-se uma correlação 

negativa fraca (-.17, p <. 05). E entre as variáveis gosto e nenhuma criatividade a 

correlação é negativa média (-.51, p <. 01). Verifica-se consequentemente o contrário 

quando analisamos a correlação entre as variáveis não gosto, muita criatividade, pouca 

criatividade e nenhuma criatividade. 

 

No 6º ano constatamos que os alunos relacionam o valor afectivo com o juízo de valor 

(criatividade) atribuído à obra, pois quando gostam consideram a obra com muita 

criatividade, quando não gostam, consideram que a obra fotográfica tem pouca ou 

nenhuma criatividade, conforme quadro seguinte:  
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Através da correlação de Pearson (cf. Quadro 103, Anexo 3), verificamos que entre, as 

variáveis gosto e muita criatividade existe uma correlação positiva média com o 

coeficiente (. 65,p <. 01). Entre as variáveis gosto e pouca criatividade, identifica-se uma 

correlação negativa fraca (-.29, p <. 01). E entre as variáveis gosto e nenhuma 

criatividade a correlação é negativa fraca (-.43, p <. 01), no entanto estes valores são 

muito próximos da correlação negativa média. Verifica-se consequentemente o contrário 

quando analisamos a correlação entre as variáveis não gosto, muita criatividade, pouca 

criatividade e nenhuma criatividade.  

 

Pela observação do quadro 53 (anexo 2), referente aos dados do 2º ciclo concluímos que 

quando os alunos gostam da obra fotográfica consideram-na com muita criatividade, 

quando não gostam consideram-na com nenhuma criatividade, ou pouca criatividade, 

apesar de esta última variável ser a menos seleccionada pelos alunos. 

 

1.2.6 - Relação entre as variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) (Bonita/ 

Feia) – FOTOGRAFIA 

 

A relação afectiva (gosto / não gosto) com a beleza atribuída à obra (bonita / feia) foi outra 

das correspondências consideradas na presente análise. Os quadros 63, 64 e 65 ilustram 

claramente, por ano de escolaridade, as conexões existentes. 

 

Tal como referido no ponto anterior, a reprodução 2 (P10) foi a fotografia que os alunos do 

5º ano mais gostaram com 91,1% de escolha e que igualmente consideraram a mais 

bonita (60%). Em oposição a reprodução 4 (P12) foi considerada por 18 alunos a fotografia 

que menos gostaram e considerada simultaneamente a mais feia (42,2%). No entanto, nas 

restantes obras não se identifica claramente a conexão entre a relação afectiva com a 

obra e a beleza atribuída à mesma pelo que procedemos à realização da Correlação de 

Pearson. Assim, verificamos que entre as variáveis gosto e bonita existe uma correlação 

positiva fraca (. 37,p <. 01), as obras que os alunos não gostam e que consideram feias, 

existe uma correlação positiva média (. 62 p <. 01) – cf. Quadro 99, Anexo 3. 

 

À semelhança do verificado no 5º ano, também os alunos do 6º ano estabeleceram uma 

relação directa entre o gosto pela obra e a beleza atribuída à mesma. Deste modo, 
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elegeram a reprodução 2 (P10) como a que mais gostaram (85,6%) e a que consideraram 

a mais bonita (40%). De igual modo, as fotografias menos gostaram foram aquelas que 

avaliaram como as mais feias, designadamente as reproduções 3 (P11) e 4 (P12). Quando 

correlacionados os valores obtidos, verifica-se que entre as variáveis gosto e bonita 

existe uma correlação positiva fraca (. 44, p <. 01) e entre as variáveis não gosto e feia 

existe uma correlação positiva considerável (. 64, p <. 01) – cf. Quadro 103, Anexo 3. 

 

Constatamos no 2º ciclo uma correlação positiva fraca na relação bonita / gosto (. 43, p 

<. 01) e na relação feia / não gosto (. 64, p <. 01) - cf. Quadro 107, Anexo 3. 

 

Assim, quando os alunos gostam da obra fotográfica consideram-na bonita, apesar de os 

valores não serem representativos, quando não gostam identificam-na como feia.  

 

1.2.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e originalidade. Dimensão cognitiva – FOTOGRAFIA 

 

Neste ponto pretende-se verificar qual a relação estabelecida, pelos alunos do 2º ciclo, 

entre a criatividade da fotografia e a originalidade da mesma. Os quadros 75, 76 e 77 

discriminam para cada fotografia, as respostas dos alunos, por 5º e 6º anos e 2º ciclo em 

valores absolutos e relativos. 

 

Do universo total das obras fotográficas apresentadas, constatamos que os alunos do 5º 

ano consideraram a reprodução 3 (P11) a mais original com 57,8% das escolhas. No 

entanto, esta reprodução foi avaliada como tendo pouca criatividade e nenhuma 

criatividade, respectivamente, com 44,4% e 22,2% das escolhas. Em oposição, 

constatamos que a reprodução 2 (P10) eleita a obra com mais criatividade foi a escolhida 

pela maioria dos alunos como tendo pouca originalidade. Conclui-se deste modo que não 

existe, relativamente à apreciação dos alunos do 5º ano, uma ligação clara entre o 

conceito de criatividade e o conceito de originalidade.  

 

Para confirmar esta evidência, utilizámos o teste de correlação de Pearson que ao medir a 

associação entre original e muita criatividade permitiu obter uma correlação positiva 

fraca (. 25, p <. 01). Na associação entre original e pouca criatividade obteve-se uma 
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correlação negativa média (-.16, p <. 05) e por último não se verifica uma correlação 

significativa entre as variáveis original e nenhuma criatividade (cf. Quadro 99, Anexo 3. 

 

Quanto ao 6º ano verificamos que 21% dos alunos considera a reprodução 2 (P10) a mais 

original (42,2%) e com muita criatividade (73,3%), pelo que existe uma conexão entre 

estas apreciações. 

 

Através do teste de correlação de Pearson obtivemos uma correlação positiva fraca na 

associação entre as variáveis original e muita criatividade (. 31, p <. 01) e uma 

correlação negativa fraca, quando relacionamos as variáveis originais e pouca 

criatividade (-.16, p <. 05) e original e nenhuma criatividade (. 23, p <. 01). Assim, 

atendendo aos resultados obtidos, podemos considerar que existe uma correlação 

positiva, ainda que pouco relevante entre as variáveis original e a criatividade das obras 

(cf. Quadro 103, Anexo 3). 

 

Deste modo, verificamos que no 2º ciclo, se mantém a preferência pela reprodução 2 

(P10) quanto à originalidade (41%) e à caracterização de muita criatividade (77%). O teste 

da correlação de Pearson permite constatar que existe uma correlação positiva fraca (.31, 

p<.01) quando associamos os valores obtidos em original e muita criatividade, uma 

correlação negativa fraca nas relações original e pouca criatividade (-14, p< .01) e 

original e nenhuma criatividade (-.22, p < .01 - cf. Quadro 107, Anexo 3.). 

 

Constatamos assim que existe uma correlação positiva, ainda que pouco relevante entre 

as variáveis original e a criatividade das obras, onde se conclui que efectivamente existe 

nos alunos algum conhecimento na relação destes dois conceitos, ainda que não estejam 

bem clarificados. 

 

1.2.8 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e dimensão afectiva (Feia / Bonita) – FOTOGRAFIA 

 

A última comparação a efectuar nos resultados obtidos para a fotografia corresponde à 

relação entre a criatividade da obra e a respectiva beleza considerada (bonita / feia). Os 

quadros 87, 88 e 89 ilustram claramente, por ano de escolaridade, as conexões existentes. 
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Os alunos do 5º ano avaliam a reprodução 2 (P10) com muita criatividade (84,4%) e 

consideram-na a mais bonita (60%). Já a reprodução 4 (P12) é julgada com nenhuma 

criatividade (22,2%) e considerada a mais feia (42,2%). As restantes obras variaram os 

seus valores não permitindo clarificar a relação entre a criatividade e a beleza da obra (cf. 

Quadro 87, Anexo 2).  

 

Quando relacionamos, através da correlação de Pearson, os resultados obtidos sobre a 

criatividade e a beleza da obra (cf. Quadro 99 Anexo 3) verificamos que, existe uma 

correlação positiva fraca entre as variáveis bonita e muita criatividade (.37,p< .01), uma 

correlação negativa fraca na associação entre as variáveis bonita e pouca criatividade (-

.18 ,p<.05) e bonita e nenhuma criatividade (-.30,p<.01). Verifica-se ainda uma 

correlação negativa fraca (-.46, p<.01) entre as variáveis feia e muita criatividade e uma 

correlação positiva fraca entre as variáveis feia e pouca criatividade (.19, p<.01) e feia e 

nenhuma criatividade (.40, p < .01) .  

 

 

Relativamente ao 6º ano podemos identificar no quadro 88, que a reprodução 2 (P10) foi 

considerada a mais bonita (40%) e a que tem muita criatividade (73,3%). Relativamente à 

reprodução 4 (P12) os alunos consideraram-na a mais feia (47,8%) e com pouca 

criatividade (51,1%) - cf. Quadro 88, Anexo 2. 

 

Verificamos assim que existe uma significação entre a criatividade da obra e a beleza da 

mesma, pois quando relacionamos as variáveis bonita com muita criatividade obtemos 

um coeficiente de correlação de Pearson (cf. Quadro 103, Anexo 3) de (. 39, p <. 01) ou 

seja, uma correlação positiva fraca; na conjugação das variáveis bonita com pouca 

criatividade (-.19, p <. 01) e bonita com nenhuma criatividade  (-.23, p <. 01) obtemos 

uma correlação negativa fraca.  

 

Relativamente à associação entre as variáveis feia e muita criatividade verifica-se uma 

correlação negativa média (-.50, p <. 01) e entre as variáveis feia com pouca criatividade 

(.17, p<.01) e feia com nenhuma criatividade (.40, p<.01) identifica-se uma correlação 

positiva fraca.  
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A maioria dos alunos inquiridos, 2ºciclo (cf. Quadro 89, Anexo 2), considerou a 

reprodução 2 (P10 a mais bonita (46,7%) e a que apresente mais criatividade (77,7%). Em 

oposição, a reprodução 4 (P12) foi avaliada como a mais feia (45,9%), com pouca 

criatividade (45,9%) e com nenhuma criatividade (23%), embora para 31,1% dos alunos 

tivesse sido considerada com muita criatividade.  

 

Através da aplicação do teste de correlação de Pearson (cf. Tabela 107 Anexo 3), 

constatamos uma correlação positiva fraca (-.40,p<.01) na associação da variável bonita 

com muita criatividade e uma correlação negativa fraca na associação da variável bonita 

com pouca criatividade (-.20, p<.01) e bonita com nenhuma criatividade (-.26,p<.01). 

 

Verificamos ainda uma correlação negativa fraca (-.49, p<.01) na associação da variável 

feia com muita criatividade e uma correlação positiva fraca na relação das variáveis feia 

com pouca criatividade (.18,p<.01) e feia com nenhuma criatividade  (.40, p<.01). 

 

Conclui-se que ao nível do 2º Ciclo, os alunos estabelecem uma relação entre a 

criatividade da obra fotográfica e a beleza da mesma, razão pela qual, verificou-se existir 

uma correlação positiva considerável na relação das variáveis bonita/ muita criatividade e 

na relação feia/ nenhuma criatividade. Assim evidencia-se que existe uma relação ainda 

que fraca entre o juízo de valor que os alunos fazem da obra de arte (criatividade) e a 

consideração que estes têm de beleza. 

 

Pelos resultados obtidos verifica-se que, quando consideram a obra fotográfica com muita 

criatividade, também a consideram bonita, em contrapartida se a obra é considerada feia é 

porque os alunos a consideram com nenhuma criatividade. Embora exista também uma 

relação positiva entre as variáveis feia e pouca criatividade esta não tem muita expressão, 

pese embora o baixo valor estatístico, o resultado vem corroborar uma lógica de 

pensamento no mesmo sentido. 
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1.3 - DESENHO 

1.3.1 - Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?) 

 

No questionário colocado aos alunos do 5º e 6º anos, foram apresentadas as reproduções 

de sete desenhos, identificadas em epígrafe e numeradas de reprodução 5 a reprodução 

11 e que correspondem às perguntas 13 a 19. Os gráficos seguintes salientam as 

respostas dadas à pergunta “Gostas da obra de arte?”. 
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Gráficos 20, 21 e 22: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) - Desenho. 
 

Os alunos do 5º ano (cf. Quadro 6, Anexo 2) gostaram na generalidade dos desenhos, 

evidenciando, no entanto, a preferência, com 88,9% de escolha, pela reprodução 6 (P14) e 

pela reprodução 7 (P15). O desenho que menos gostaram foi o relativo à reprodução 9 

(P17). 

 

Nas respostas do 6º ano (cf. Quadro 7, Anexo 2) verifica-se igualmente uma apreciação 

favorável às obras apresentadas. A preferência maioritária (80 alunos) recaiu pela 

reprodução 5 (P13). Já a obra que menos gostaram coincide com a escolha dos alunos do 

5º ano, ou seja, a reprodução 9 (P17). 

 

Deste modo e pela análise dos resultados do 2º ciclo (cf. Quadro 8, Anexo 2) verifica-se 

que a predilecção recai na reprodução 5 (P13) com 86% de escolha. A obra que menos 

gostaram corresponde à reprodução 9 (P17). 

 

1.3.2 - Grau de Criatividade da Obra de Arte (Pergunta: Como classifica a 

Criatividade do autor face à obra de arte (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

DESENHO 

 



Capítulo 1 – Apresentação e Análise dos Resultados do Questionário Digital 

 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                123 

 

Os quadros 18, 19 e 20 (cf. Anexo 2) apresentados neste ponto registam, em valores 

absolutos e relativos, as respostas dadas pelos alunos relativamente ao grau de 

criatividade que atribuem a cada obra. 
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2º Ciclo - Criatividade - DESENHO
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Gráficos: 23, 24 e 25: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) 
Desenho 
 

Dos sete desenhos apresentados, os alunos do 5º ano (cf. Quadro 18, Anexo 2)  

destacaram, com 84,4% e 82,2% de escolha, respectivamente, as obras representadas 

nas reproduções 7 (P15), O Moinho, 1912, Amadeo de Souza-Cardoso e a reprodução 6 

(P14), Dia e Noite, 1938, Escher, como tendo mais criatividade. Paralelamente a 

reprodução 9 (P17), Marie Hélène, 1930, Arpad Szenes foi a única obra considerada com 

pouca e nenhuma criatividade respectivamente por 48,9% e 33,3% de alunos. 

 

No 6º ano (cf. Quadro 19, Anexo 2), a escolha dos desenhos com mais criatividade recaiu, 

respectivamente, com 78,9% e 77,8% de escolha na reprodução 5 (P13), Três Mundos, 

1955, Escher e na reprodução 7 (P15), O Moinho, 1912, Amadeo de Souza-Cardoso. Tal 

como se verificou nas escolhas do 5º ano, a reprodução 9 (P17) ), Marie Hélène, 1930, 

Arpad Szenes foi considerada maioritariamente pelos alunos, como tendo pouca e 

nenhuma criatividade. 

 

Do anteriormente exposto, concluimos que tanto os alunos do 5º ano como os do 6º ano 

consideram, na sua maioria, os desenhos apresentados com muita criatividade, estando 
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os alunos destes dois níveis em consonância na escolha das obras com muita, pouca ou 

nenhuma criatividade. 

 

1.3.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

DESENHO 

Neste ponto foi efectuada uma abordagem geral à selecção das características que 

exprimem a criatividade de cada obra. Essas características relacionam-se com a 

originalidade, a beleza, o estado de espírito que transmite e o movimento. 

 

Os alunos do 5º ano assinalaram maioritariamente as suas preferências conforme se 

indica: consideraram a reprodução 8 (P16) a mais original (62,2%) e alegre (71,1%), a 

reprodução 9 (P17) a mais feia (55,6%) e triste (62,2%), a reprodução 6 (P14) a mais 

bonita (68,9%) e com movimento (42,2%) e a reprodução 10 (P18) aquela que tem mais 

humor (51,1%). Pelos resultados obtidos verificamos ainda que à excepção da reprodução 

9 (P17), os desenhos foram considerados na generalidade bonitos. (cf. Quadro 30, Anexo 

2) 

 

Aplicando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 102, Anexo 3), verificamos que 

existe uma correlação negativa fraca quando associamos a variável original com feia (-

.0,16,p<.01) e a variável original com triste (-.18,p<.01), e uma correlação positiva fraca 

quando associamos a variável original com bonita (.22,p<.01), a variável original com 

alegre (.31,p<.01) e a variável original com tem movimento (.12,p<.05). Esta última 

associação revela uma significância menor. De referir ainda que a variável tem humor não 

se correlaciona com a variável original. 

 

No 5º ano verifica-se que os alunos associam a originalidade, com a beleza, sendo aqui o 

valor mais expressivo a relação que associa a originalidade à alegria. De igual modo, o 

valor mais expressivo de sinal contrário é a associação da originalidade à tristeza. Nesta 

faixa a expressão dos afectos alegre e triste é mais significativo do que o valor atribuído à 

beleza da obra. 

 

Da análise ao quadro 31 (cf.  Anexo 2), verificamos que os alunos do 6º ano consideraram 

todos os elementos como caracterizadores da criatividade, pelo que as respostas dadas 
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foram repartidas uniformemente por todas as obras. No entanto, foi possível identificar 

para cada desenho, as preferências dos alunos do 6º ano, a saber: consideraram a 

reprodução 5 (P13) a mais original (45,6%) e bonita (57,8%), a reprodução 9 (P17) a 

mais feia (57,8%) e a mais triste (61,1%), a reprodução 10 (P18) a mais alegre (46,7%) e 

com humor (42,2%) e a reprodução 6 (P14) a que tem mais movimento (35,6%). Além da 

reprodução 5 (P13) a reprodução 11 (P19) foi igualmente considerada uma das mais 

bonitas com 56,7% de escolha. 

 

Comparando as opções dos alunos do 5º e 6º ano, verificamos que diferem quanto à 

escolha dos desenhos com mais originalidade, mais bonita e mais alegre, mantendo a 

preferência pelos desenhos mais feios, mais tristes, com mais humor e movimento. 

 

Realizando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 106 Anexo 3), verificamos que 

existe uma correlação negativa fraca quando associamos a variável original com feia (-

.25,p<.01) e original com triste (-.16,p<.01); uma correlação positiva fraca na associação 

da variável original com bonita (.25,p<.01), original com alegre (.18,p<.01), original com 

tem humor (.17,p<.01) e original com tem movimento (.15,p<.01). 

 

No 6º ano verifica-se nitidamente que os alunos associam o seu juízo de original com a 

dimensão afectiva que a obra lhes suscita de bonito, alegre, humor e movimento, sendo a 

correlação mais expressiva a que associa a originalidade à beleza. O mesmo se verifica, 

mas de sinal contrário, que os alunos associam também expressivamente que quando é 

feio não é original.  

 

No total da amostra, 2º ciclo (cf. Quadro 32, Anexo 2), verifica-se que a caracterização da 

criatividade dos desenhos pelas diferentes variáveis é a mesma registada no 6º ano, à 

excepção da obra identificada como a mais original, reprodução 8 (P16) com 48%.  

 

Quando submetidas as variáveis ao teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 110, 

Anexo 3), verificamos que existe uma correlação positiva fraca entre a variável original 

com bonita (.25,p<.01), original com alegre (.24,p<.01), original com tem humor 

(.24,p<.01) e original com tem movimento (.24,p<.01). Identifica-se também uma 

correlação negativa fraca entre as variáveis original com feia (-.24,p<.01) e original com 

triste (-.16,p<.01). 
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Assim, poderemos concluir que os pré-adolescentes relacionam positivamente a 

originalidade com a beleza, a alegria e o humor que atribuem às obras e que não 

relacionam a originalidade com a sua apreciação de feio ou triste. Estes resultados 

revelam-nos que apesar de se produzir uma alteração do juízo de apreciação entre o 5º e 

o 6º ano, este continua a ser conduzido pela dimensão afectiva, que se manifesta com 

bastante expressão neste resultados.  

 

1.3.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(gosto/não gosto) - DESENHO  

 

Pretende-se apurar neste ponto se se verifica uma relação entre os aspectos cognitivos de 

apreciação da originalidade da obra e a dimensão afectiva suscitada pela obra (gosto/não 

gosto). Os quadro 42, 43 e 44 discriminam para cada desenho, as respostas dos alunos 

do 5º e 6º ano, bem como no total do 2º ciclo, em valores absolutos e relativos.   

 

Os resultados obtidos para o 5º ano, permitem confirmar de imediato que os alunos 

gostaram na sua maioria de todas as reproduções apresentadas, no entanto, verificamos 

que as obras preferidas não coincidem com aquelas consideradas as mais originais. 

Assim, a reprodução 6 (P14) e a reprodução 7 (P15) foram as preferidas em termos 

afectivos com 88,9% de escolha, enquanto as mais originais foram, a reprodução 8 (P16) 

e a reprodução 11 (P19), respectivamente, com 62,2% e 53,3% de escolha. O desenho de 

que menos gostaram foi o representado na reprodução 9 (P17) e coincide com uma das 

obras avaliadas com pouca originalidade.  

 

Através do teste de correlação de Pearson constatamos que existe uma correlação 

positiva fraca (.21,p<.01) entre as variáveis original e gosto e uma correlação negativa 

fraca (-.21,p<.01) entre original e não gosto (cf. Quadro 100, Anexo 3). 

 

Analisadas as respostas do 6º ano retiramos a seguinte conclusão: a obra que os alunos 

mais gostaram foi aquela que consideraram mais original e em oposição, a obra que 

menos gostaram foi também aquela que consideraram a menos original. Assim, a 

reprodução 5 (P13) é ao memo tempo o desenho que 88,9% dos alunos mais aprecia e 
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que 45,6% identifica como a mais original. A reprodução 9 (P17) é que 66,7% dos alunos 

menos gostaram e foi a considerada igualmente a menos original.  

Estas afirmações foram confirmadas através da análise de correlação de Pearson que 

revela uma correlação positiva fraca (.32,p<.01) na associação das variáveis original e 

gosto, bem como uma correlação negativa fraca (-.32p<.01) entre as variáveis original e 

não gosto (cf. Quadro106, Anexo3).  

 

Deste modo, comprovamos que no 2º ciclo, existe uma correlação positiva fraca 

(.29,p<.01) entre as variáveis original e gosto, e verifica-se precisamente o  mesmo mas 

de sinal contrario, quando associamos a variável original e não gosto (.29,p<.01), onde 

se comprova uma correlação negativa fraca (cf. Tabela 110, Anexo3). 

 

Da análise efectuada aos dados obtidos do 5º, 6º ano e ao conjunto de 2º ciclo 

constatamos que apesar da correlação não ser muito expressiva identifica-se uma 

conexão entre a apreciação de originalidade e a dimensão afectiva suscitada pela obra. 

Este juízo continua a ser conduzido pela dimensão afectiva, que se manifesta com 

bastante expressão nestes resultados.  

 

1.3.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com a Criatividade 

(muita, pouca ou nenhuma Criatividade). DESENHO 

 

O estudo desenvolvido neste ponto pretende apurar qual a relação entre a dimensão 

afectiva afectiva (gosto/não gosto) dos alunos, relativamente a cada desenho e a 

atribuição do juízo de muito ou pouca criatividade. 

 

Através da observação dos quadros 54, 55 e 56 (cf. Anexo 2), podemos verificar que no 

5º, 6º ano e 2º ciclo, tal como já anteriormente foi referido, a maioria dos alunos gostam e 

consideram com muita criatividade todos os desenhos à excepção da reprodução 9 (P17), 

pois consideram-na com pouca criatividade (num intervalo entre 44,4% a 48,9%), e com 

nenhuma criatividade (entre 33,3% e 34,4%).  

 

Assim constatamos que existe uma forte conexão entre a relação afectiva que os alunos 

demonstram pelos desenhos e a percepção da criatividade.  
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Como tal, aferimos com base na aplicação do teste de correlação de Pearson (Quadro 

110, Anexo 3) que ao relacionarmos os valores das percentagens relativas às variáveis 

gosto/muita criatividade (.60,p<.01) e não gosto/nenhuma criatividade (.52,p<.01) 

obtemos uma correlação positiva média. Observa-se também que quando associamos a 

variável gosto à variável pouca criatividade, existe uma correlação negativa fraca  (-

.28,p<. 01) e na associação das variáveis não gosto e pouca criatividade, existe uma 

correlação positiva fraca (.28,p<.01).  

 

Conclui-se que quando os alunos gostam de um desenho existe uma probabilidade 

razoável de os considerar também com muita criatividade, o mesmo se verifica quando 

não gostam dos desenhos estes são considerados como não tendo criatividade ou pouca 

criatividade. 

 

1.3.6 - Relação entre variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) (Bonita/ 

Feia) – DESENHO 

 

No presente ponto será abordado a relação entre dois aspectos da dimensão afectiva 

(gosto / não gosto) com a beleza da obra (bonito/feio). Os quadros 66, 67 e 68 (cf. Anexo 

2) agrupam por nível de escolaridade os resultados obtidos do inquérito realizado. 

 

Da observação do quadro 66 (cf. Anexo 2) é possível verificar que, os alunos do 5º ano 

gostam e consideram bonitos todos os desenhos à excepção da reprodução 9 (P17) que 

53,3 % dos alunos não gostam e 55,6% consideram-na feia.  

 

Através do teste de correlação Pearson (Quadro 102, Anexo 3), obtemos uma correlação 

positiva média na associação das variáveis bonita com gosta (.60,p<.01) e feia com não 

gosta (.73,p<.01) – cf. Quadro102, Anexo3. Paralelamente associamos as restantes 

variáveis e obtivemos uma correlação negativa média gosto/ feia (-.73,p<.01); não gosto/ 

bonita (-.60,p<.01). 

 

Tal como se verificou nos resultados obtidos para o 5º ano, também os alunos do 6º ano 

gostaram da maioria das obras apresentadas e consideram-nas em simultâneo bonitas. A 

excepção reside na reprodução 9 (P17), porquanto, 66,7% dos alunos não gostam e 

57,8% considera-a feia (cf. Quadro 67, Anexo 2).  
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Pelo teste de correlação de Pearson (cf. Tabela 106, Anexo 3) verificamos que entre as 

variáveis gosto e bonita (.49,p<.01) existe uma correlação positiva fraca (apesar de os 

valores se aproximarem da correlação positiva média), entre as variáveis não gosto e feia 

(.73,p<.01) equivale uma correlação positiva média, entre as variáveis bonita e não gosto 

(-.49,p<.01) existe uma correlação negativa fraca e por último entre as variáveis gosto e 

feia (-.73,p<.01) existe uma correlação negativa considerável.  

 

Comprovamos assim que no 2º ciclo verifica-se uma correlação positiva média na relação 

bonita/ gosto (.53,p<.01) e uma correlação positiva considerável na associação das 

variáveis feia/ não gosto (.72,p<.01). Quando se correlacionam as respostas dadas pelos 

alunos relativamente à associação das varáveis bonita/ não gosto (-.53,p<.01) e feia/ 

gosto verifica-se uma correlação negativa média (cf. Qadro110, anexo 3).  

 

Se até a este ponto do estudo já tínhamos vindo a constatar uma tendência para que o 

juízo de criatividade e originalidade fosse guiado pela dimensão afectiva que as obras 

suscitam nas crianças, com os resultados obtidos na correlação entre as variáveis da 

dimensão afectiva, podemos verificar mais significativamente este sentido na apreciação. 

Verifica-se claramente que quando não gostam consideram feio e quando gostam 

consideram bonito. 

 

1.3.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e Originalidade. Dimensão cognitiva. – DESENHO 

 

O estudo efectuado neste ponto teve como objectivo verificar qual a relação estabelecida, 

pelos alunos do 2º ciclo, entre a criatividade do desenho e a originalidade do mesmo. Os 

quadros 78, 79 e 80 (cf. Anexo 2) discriminam para cada desenho, as respostas dos 

alunos, por 5º e 6º ano e 2º ciclo em valores absolutos e relativos. 

 

A leitura do quadro 78 (cf. Anexo 2) permite verificar que, para os alunos do 5º ano, o 

desenho mais original não corresponde necessariamente ao que possui mais criatividade. 

No entanto, o contrário é verificado, ou seja, um dos desenhos considerados menos 

originais também foi considerado com pouca ou nenhuma criatividade. Assim, a 

reprodução 8 (P16) foi escolhida por 62,2% dos alunos como a mais original enquanto a 
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reprodução 7 (P15) foi considerada a mais criativa. A reprodução 9 (P17) foi escolhida 

como uma das menos originais e com pouca ou nenhuma criatividade. 

 

Recorrendo ao teste de correlação de Pearson, constatamos que ao medir a relação entre 

as variáveis original e muita criatividade (.21,p<.01) verifica-se uma correlação positiva 

fraca, entre as variáveis original e nenhuma criatividade (-.21,p<.01) verifica-se uma 

correlação negativa fraca. A associação da variável original com pouca criatividade não 

existe tal como se pode observar no quadro 102, anexo 3.  

 

Nas respostas dos alunos do 6º ano, verifica-se o oposto do registado pelos alunos do 5º 

ano, isto é, os desenhos mais originais são em simultâneo os mais criativos e os menos 

originais são igualmente os menos criativos. Deste modo, a reprodução 5 (P13) foi 

escolhida por 45,6% dos alunos como a mais Original e por 78,9% como tendo muita 

criatividade. Em oposição a reprodução 9 (P17) foi avaliada como a obra menos original e 

com pouca e nenhuma criatividade.  

 

Através do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 106, Anexo 3), é apurado uma 

correlação positiva fraca (.26,p<.01) entre as variáveis original e muita criatividade, e 

uma correlação negativa fraca entre as variáveis original e pouca criatividade (-

.12,p<.01) e entre as varáveis original e nenhuma criatividade (-.22,p<.01).  

 

Analisados, através da correlação de Pearson (cf. Quadro 110, Anexo 3) a globalidade dos 

resultados obtidos para o 2º ciclo, verificamos que existe uma correlação positiva fraca 

(.25,p<.01) quando associamos as variáveis original e muita criatividade e uma 

correlação negativa fraca quando associamos a variável original e pouca criatividade (-

.12,p<. 01), e a variável original e nenhuma criatividade (-.22,p<.01).  

 

Neste ponto do estudo analisamos a relação entre variáveis da dimensão cognitiva de 

apreciação, grau de criatividade e originalidade Assim, atendendo aos resultados obtidos, 

podemos considerar que quando a dimensão afectiva não está envolvida os alunos 

revelam já possuir algum entendimento entre o grau de criatividade atribuído e um dos 

parâmetros do conceito, que é a originalidade. Encontramos pois, uma correlação positiva 

ainda que fraca, entre a variável original e muita criatividade, bem como uma correlação 

negativa entre pouca ou nenhuma criatividade e original. (cf. Quadro 110 Anexo 3).  
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1.3.8 - Relação entre grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) e 

dimensão afectiva (Feia / Bonita) – DESENHO 

 

Relativamente ao desenho apresenta-se a última comparação e que corresponde à 

relação entre a criatividade da obra e a respectiva beleza (bonita/feia). Os quadros 90, 91 

e 92 (cf. Anexo 2) discriminam por nível de escolaridade, as conexões aferidas.  

 

Os resultados obtidos para o 5º ano (cf. Quadro 90, Anexo 2), permitem constatar que 

entre 60% a 70% dos alunos, avaliam os desenhos com muita criatividade e que entre 

50% a 70% consideram essas mesmas obras bonitas. A reprodução 9 (P17) é vista como 

a mais feia (55,5%), com pouca criatividade (48,9%) e com nenhuma criatividade (33,3%). 

 

Quando relacionamos, através da correlação de Pearson, as variáveis da criatividade e da 

beleza (cf. Quadro 102, Anexo 3) verificamos que existe uma correlação positiva fraca 

entre muita criatividade e bonita (.37,p<.01), entre pouca criatividade e feia 

(.23,p<.01), e entre nenhuma criatividade e feia (.46,p<.01). Contrariamente existe uma 

correlação negativa média entre muita criatividade e feia (-.52,p<.01), uma correlação 

negativa fraca entre pouca criatividade e bonita (-.16,p<.01) e entre nenhuma 

criatividade e bonita (-.33,p<.01). 

  

Relativamente ao 6º ano (cf. Quadro 91, Anexo 2) identificamos que a maioria dos alunos, 

considera as obras muito criativas, à excepção da reprodução 9 (P17) que também é vista 

como a mais feia. A reprodução 5 (P13) escolhida como a mais bonita é igualmente 

avaliada por um maior número de alunos como a mais criativa.  

 

A partir do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 106, Anexo 3) verificamos que 

existe uma correlação positiva fraca na associação das variáveis bonita e muita 

criatividade (.35,p<.01); pouca criatividade e feia (.28,p<.01) e nenhuma criatividade e 

feia (.40,p<.01). Quando associadas as variáveis muita criatividade com feia (-.52,p<.01) 

obtemos uma correlação negativa média. A associação das variáveis pouca criatividade 

com bonita (-.17,p<.01) e nenhuma criatividade e bonita (-.12,p<.01) revela uma 

correlação negativa fraca. 
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Quando analisamos os resultados obtidos para o 2ºciclo (cf. Quadro 92, Anexo 2), 

constatamos que apenas a reprodução 5 (P13) foi considerada pela maioria dos alunos, 

como o desenho mais bonito e como uma das obras com mais criatividade. A reprodução 

9 (P17), além de ter sido escolhida como a mais feia também foi considerada com pouca 

ou nenhuma criatividade. 

 

O teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 110 Anexo 3), permitiu verificar uma 

correlação positiva fraca na associação das variáveis bonita e muita criatividade 

(.36,p<.01), feia e pouca criatividade (.27,p<.01), feia e nenhuma criatividade. Mas 

quando associadas as variáveis feia e muita criatividade (-.40,p<.01), bonita e pouca 

criatividade (-.18,p<.01), bonita e nenhuma criatividade (-.30,p<.01) aferimos a 

existência de uma correlação negativa fraca. 

 

Juntando estes resultados aos das análise precedentes, conclui-se assim, que no 5º, 6º 

ano e 2º ciclo, existe uma coerência na apreciação, pois ao consideram um grau mais 

elevado de criatividade a variável da dimensão afectiva que lhe corresponde é «bonito» e 

quando o grau de criatividade é menor a variável da dimensão afectiva que lhe 

corresponde é feio. Esta afirmação é corroborada pelos valores obtidos na correlação 

negativa entre bonito e nenhuma criatividade. 

1.4 - PINTURA 

 

1.4.1 - Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?) 

 

À semelhança do anteriormente exposto, foi igualmente colocada a seguinte questão 

sobre as reproduções de pintura “Gostas desta obra de arte?”. As respostas dos alunos do 

2º ciclo estão evidenciadas nos quadros seguintes: 

 

5º Ano - Gosta / Não Gosta - PINTURA
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Gráfico 26: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 5º ano- Pintura. 
 
 

6º Ano Gosta/ Não Gosta - PINTURA
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Gráfico 27: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 6º ano - Pintura. 
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Gráfico 28: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto/ Não Gosto) – 2º ciclo -  Pintura. 
 

 

A observação dos gráficos 23 e 24, permite constatar de imediato, que os alunos do 5º ano 

foram mais receptivos às obras apresentadas, demonstrando um maior gosto por quase 

todas as reproduções, enquanto, os alunos do 6º ano não evidenciaram um grau de 

interesse idêntico. Deste modo, destacam-se as reproduções que os alunos do 5º e 6 ano 

mais apreciaram, bem como aquelas pelas quais manifestaram menor interesse, a saber: 

 

As reproduções 22 (P 30), 26 (P34), 18 (P 26), 33 (P41), 13 (P 21) e 16 (P24), foram as 

obras que os alunos do 5º ano mais gostaram, com uma escolha que varia entre os 82,2% 

e os 93,3%. As reproduções que menos gostaram correspondem à 30 (P 38), 15 (P 23) e 

25 (P 33), com uma escolha que varia entre 46,7% e 60% (cf. Quadro 9, Anexo 2)  

 

No que concerne ao 6º ano (cf. Quadro 10, Anexo 2)  indicam-se as reproduções 14 (P22), 

18 (P26), 33 (P41) e a 22 (P30), como sendo as que suscitaram maior interesse nos 

alunos deste nível, com uma escolha que varia entre 46,7% e 84,4%. As obras que menos 

gostaram coincidem com as reproduções 30 (P38), 34 (P42) e 25 (P33), com uma escolha 

que varia entre 56,7% e 63,3%. 
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Quando analisados os resultados dos gráficos do 2º ciclo (cf. Gráfico 11, Anexo 2), 

verificamos que a maioria dos alunos gosta das pinturas, resultado este, fortemente 

influenciado pelas respostas obtidas para o 5º ano. Assim, no total do 2º ciclo, as obras 

que mais cativaram o gosto dos alunos correspondem às reproduções 14 (P14), 22 (P30) 

e 33 (P41), com uma escolha de 82,2%. As obras que os alunos na generalidade menos 

apreciaram, condizem com as reproduções 30 (P38), 34 (P42) e 25 (P33) numa 

percentagem de escolha que varia entre 53,3 % e os 62,2%.  

 

Pela observação dos resultados apurados, constatamos que os alunos não gostam das 

pinturas contemporâneas (reprodução 34), modernista (reprodução 15) ou o cubista 

(reprodução 25). 

 

1.4.2 – Grau de criatividade da Obra de Arte (Pergunta: Como classifica a 

Criatividade do autor face à obra de arte (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

PINTURA 
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Gráfico 29: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 5º ano - Pintura 
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Gráfico 30: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 6º ano - Pintura 
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2º Ciclo - Criatividade - PINTURA
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Gráfico 31: Criatividade da Obra de Arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 2º ciclo - Pintura 
 

Da análise efectuada ao gráfico 26, constatamos que das vinte e quatro (24) pinturas 

observadas, os alunos do 5º ano, não consideraram sete (7) como muito criativas, 

coincidindo estas obras com escolhas inferiores a 50% na variável Muita Criatividade.  

 

Assim, as pinturas que mais de 70% dos alunos do 5º ano considerou como tendo muita 

criatividade, correspondem às obras representadas nas reproduções: 14 (P22), 20 (P28), 

16 (P24), 18 (P26), 28 (P36) e 33 (P41). Já as reproduções que mais de 50% dos alunos, 

deste mesmo ano, avaliou como tendo pouca ou nenhuma criatividade, foram as relativas 

às reproduções 30 (P38), 34 (P42), 24 (P32), 25 (P33), 29 (P37), 13 (P21) e 15 (P23).  

 

No que concerne ao 6º ano, verificamos pela análise do ao gráfico 27 que, dez (10) das 

vinte e quadro (24) pinturas, não foram avaliadas com muita criatividade, ou seja, obras 

com escolhas inferiores a 50% nesta variável. 

 

As pinturas que mais de 60% dos alunos do 6º ano elegeram com muita criatividade foram 

as relativas às reproduções 18 (P26), 16 (P24), 14 (P22), 17 (P25), 31 (P39) e 33 (P41). 

As obras consideradas com pouca ou nenhuma criatividade, correspondem às 

reproduções 12 (P20), 34 (P42), 29 (P37), 26 (P34), 27 (P35), 24 (P32), 25 (P33), 21 

(P29), 30 (P38) e 19 (P27).  

 

Os resultados obtidos para o 2º ciclo evidenciados no gráfico 28, permite verificar que as 

três pinturas que os alunos consideraram com mais criatividade correspondem às 

representadas nas reproduções 16 (P24), 18 (P26) e 14 (P22), respectivamente, com 

77,8% (para as duas primeiras) e 74,1% de escolha. As reproduções 34 (P42), 29 (P37) e 

12 (P20), foram consideradas com pouca ou nenhuma criatividade. 
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1.4.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

PINTURA 

 

Neste ponto pretende-se efectuar uma abordagem geral à selecção das características 

que exprimem a criatividade de cada obra. Essas características prendem-se com a 

originalidade, a beleza, o estado de espírito que transmite e a sensação de movimento. 

 

As respostas dos alunos do 5º ano reflectem o seguinte resultado: consideraram a 

reprodução 26 (P34) a mais original (68,9%), a reprodução 30 (P38) a mais feia (62,2%), a 

reprodução 33 (P41) a mais bonita (75,6%), as reproduções 20 (P28) e 22 (P30) as mais 

alegres (66,7%), sendo que esta última reprodução também foi considerada aquela com 

mais movimento (51,1%), a reprodução 25 (P33) a mais triste (48,9%) e a reprodução 16 

(P24) a que tem mais humor (37,8%) – cf. Quadro 33, Anexo 2. 

 

Aplicando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 100, Anexo3), verificamos que 

existe uma correlação negativa fraca quando associamos as variáveis original e feia (-. 

26, p <. 01) e as variáveis original e triste (-. 13, p <. 01); uma correlação positiva fraca 

na associação das variáveis original com bonita (. 23 p <. 01), original com alegre (. 21, 

p <. 01), original com tem humor (. 11, p<.01) e original com tem movimento (.12, 

p<.05). 

 

Tal como se constatou na análise efectuada para o desenho, também na pintura, os 

alunos do 5º ano associam a originalidade da obra com a beleza da mesma, sendo 

mesmo, esta a relação que obtém um valor mais expressivo. De igual modo verifica-se 

uma relação positiva entre a originalidade e a alegria. O valor mais expressivo de sinal 

contrário concerne à relação entre as variáveis original e feia, embora se verifique o 

mesmo para a relação original e triste. Concluímos assim, que para as obras de pintura 

apresentadas, os alunos deste nível de ensino atribuem uma expressão mais significativa 

à beleza (Bonita/feia) da obra do que à expressão do sentimento que a mesma transmite 

(alegria/tristeza). 

 

No que concerne as escolhas dos alunos do 6º ano verificamos que escolheram a 

reprodução 33 (P41) como a mais original (51,1%) e como a mais bonita (61,1%), a 
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reprodução 30 (P38) como a mais feia (51,1%), as reproduções 14 (P22) e 16 (P24) as 

mais alegres (44,4%), as reproduções 21 (P29) e 29 (P37) as mais tristes (34,4%), a 

reprodução 28 (P36) a que tem mais humor (35,6%) e a reprodução 22 (P30) a que tem 

mais movimento (28,9%) – cf. Quadro 34, Anexo 2.   

 

Realizando o teste de correlação de Pearson (cf. Tabela 104, Anexo3), verificamos que 

existe uma correlação negativa fraca quando associamos a variável original com a 

variável feia (.-28, p<.01) e com a variável triste (.-14, p<.01); uma correlação positiva 

fraca na associação da variável original com a variável bonita (.27, p<.01), com a variável 

alegre (.28, p<.01), com a variável tem humor (.17, p<.01) e com a variável tem 

movimento (.19, p<.01). 

 

No 6º ano os alunos associam claramente a originalidade da pintura com o facto da 

mesma ser bonita e alegre, sendo estas correlações de valor positivo mais expressivo. Por 

oposição se a pintura é feia é porque também não é original. Neste nível de escolaridade, 

e contrariamente ao verificado no 5º ano, os alunos já apresentam uma sensibilidade mais 

apurada, bem como alguma maturidade e compreensão na apreciação das pinturas 

observadas. 

 

Da comparação entre os dados apurados para o 5º e 6º ano, verificamos que algumas das 

variáveis são comuns às obras escolhidas pelos alunos destes dois anos, 

designadamente, a reprodução 30 (P38) considerada a mais feia, a reprodução 33 (P41) a 

mais bonita e a reprodução 22 (P30) a que transmite mais movimento.  

 

A análise dos dados relativos ao 2º ciclo (cf. quadro 35, Anexo 2), permite constatar que a 

caracterização da criatividade das pinturas pelas diferentes variáveis é coincidente com o 

apurado no 6º ano, uma vez, que a amostra é significativamente superior neste nível. 

 

Quando submetidas ao teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 108, Anexo 3), 

verificamos que entre a variável original e as variáveis bonita (.27, p<.01), alegre (.26, 

p<.01), tem humor (.15, p<.01) e tem movimento (.17, p<.01), existe uma correlação 

positiva fraca. Identifica-se igualmente uma correlação negativa fraca entre as variáveis 

original e feia (. -28, p<.01) e triste (.-14, p<.01). 
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Do anteriormente exposto concluímos que os pré-adolescentes relacionam positivamente 

a originalidade com a beleza, a alegria, o humor e o movimento (estas duas últimas 

variáveis com pouca significação) que atribuem às obras e que não relacionam a 

originalidade com a sua apreciação de feio ou triste. Estes resultados revelam-nos que 

apesar de se produzir uma alteração do juízo de apreciação entre o 5º e o 6º ano, este 

continua a ser conduzido pela dimensão afectiva, que se manifesta com bastante 

expressão nestes resultados.  

 

1.4.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(Gosto/ Não Gosto) - PINTURA  

 

Apresenta-se neste ponto a que relação existe entre os aspectos cognitivos de apreciação 

da originalidade da pintura e a dimensão afectiva estimulada pela mesma (gosto/não 

gosto). Os quadros 45 e 46 (cf. Anexo 2) discriminam para cada pintura, as escolhas dos 

alunos do 5º e 6º ano. 

 

Dos resultados obtidos constatamos que os alunos do 5º ano (cf. Quadro 45, Anexo 2) 

consideraram a reprodução 26 (P34) a mais original (68,9%) e que coincide com uma das 

obras mais apreciadas (86,7%). Contudo, a pintura que mais gostaram foi a representada 

na reprodução 22 (P30) com 93,3% de escolha. A obra que menos apreciaram foi 

igualmente a que consideraram menos original e corresponde à reprodução 30 (P38). 

 

Utilizando o teste de correlação de Pearson, verificamos que existe uma correlação 

positiva fraca (.28, p<.01) na associação das variáveis original e gosto e uma correlação 

negativa fraca na relação de original e não gosto (-.28, p<.01) – cf. Quadro 100, anexo 3. 

 

Da observação do quadro 45 (cf. Anexo 2) verificamos ainda que os alunos do 5º ano, 

quando consideram a obra original é porque gostaram da mesma, em oposição quando 

classificam a obra com pouca originalidade é porque não a apreciaram. 

 

Os resultados obtidos no 6º ano (cf. Quadro 46, Anexo 2) revelam as mesmas 

considerações retiradas para o 5º ano, divergindo apenas nas obras consideradas com 

maior originalidade bem como na mais apreciada. Assim, a reprodução 33 (P41) foi 

classificada como a mais original (51,1%) e coincidiu com uma das obras que os alunos 
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mais gostaram (81,1%). Contudo, a pintura mais apreciada corresponde à reprodução 14 

(P22). Tal como verificado no 5º ano, a obra que menos apreciaram e que consideraram a 

menos original foi a reprodução 30 (P38). 

 

Através do teste de correlação de Pearson que existe uma correlação positiva fraca (.35, 

p<.01) na associação das variáveis original e gosto, e uma correlação negativa fraca (-

.35, p<.01) na conexão das variáveis original e não gosto (cf. Quadro 104, Anexo3). 

 

No geral do 2º ciclo, existe uma correlação positiva fraca (.33, p<.01) entre as variáveis 

original e gosto, e precisamente o contrário, uma correlação negativa fraca (-.33, p<.01), 

quando associamos a variável original com não gosto, (cf. Tabela108,  Anexo3). 

 

Da análise efectuada aos dados obtidos do 5º, 6º ano e 2º ciclo constatamos que apesar 

de, mais uma vez, a correlação não ser muito expressiva identifica-se uma ténue conexão 

entre a apreciação da originalidade e a dimensão afectiva causada pela obra. Esta 

apreciação continua a ser norteada pela dimensão afectiva que se afirma com bastante 

expressão nestes resultados. 

 

1.4.5 - Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com o grau de 

Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade). PINTURA  

 

A análise realizada neste ponto procura apurar se existe relação entre a dimensão afectiva 

(gosto/não gosto) dos alunos, relativamente a cada pintura e a atribuição do juízo de 

muito, pouca ou nenhuma criatividade. 

 

A leitura do quadro 57 (cf. Anexo 2) permite verificar que 93,3% dos alunos do 5º ano 

atribuíram a sua preferência em termos de gosto à reprodução 22 (P30), a qual, é 

igualmente avaliada por 66,7% dos alunos com alguma criatividade, não sendo, no 

entanto, a obra considerada com mais criatividade. De facto, esta atribuição recai sobre as 

duas seguintes reproduções, 14 (P22) e 20 (P28), ambas com 84,4% de escolha.  

 

De um modo geral constatamos que, quando os alunos seleccionam a variável «gosto», a 

percentagem de obras consideradas com muita criatividade aumenta. Se pelo contrário é 

escolhida a variável «não gosto», assiste-se a uma considerável subida das percentagens 
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nas variáveis pouca criatividade e nenhuma criatividade, é o caso da reprodução 15 (P23), 

25 (P33) e 30 (P38).  

 

Através do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 100, Anexo 3) verifica-se que existe 

uma correlação positiva média na associação das variáveis gosto com muita criatividade 

(.57, p<.01). Uma correlação positiva fraca na associação das variáveis não gosto com 

pouca criatividade (.32, p<.01) e nas variáveis não gosto com nenhuma criatividade 

(.42, p<.01). Invertendo as variáveis, obtém-se uma correlação negativa média na 

associação das variáveis não gosto com muita criatividade (-.57, p<.01) e uma 

correlação negativa fraca na associação das variáveis, gosto com pouca criatividade (-

.32, p<.01) e gosto com nenhuma criatividade (-.42, p<.01). 

 

A reprodução 14 (P22) foi a pintura que os alunos do 6º ano, mais gostaram (84,4%), 

muito embora, não tenha sido a eleita com mais criatividade. Ainda assim, verificamos pela 

observação do quadro 58 (cf. Anexo 2), que o critério de “muita criatividade” foi atribuído, 

pela maioria dos alunos (77,8%), à obra representada na reprodução 18 (P26), a qual, 

suscitou a mesma percentagem de apreciação em termos de gosto. 

 

Duas das pinturas que os alunos menos gostaram, reflectidas nas reproduções 12 (P20) e 

34 (P34 (P42), foram igualmente consideradas com pouca ou nenhuma criatividade. 

 

Através do teste de correlação de Pearson verifica-se que existe uma correlação positiva 

média na associação das variáveis gosto com muita criatividade (.55, p<.01). Uma 

correlação positiva fraca na associação das variáveis não gosto com pouca criatividade 

(.21, p<.01) e nas variáveis não gosto com nenhuma criatividade (.46, p<.01). 

Invertendo as variáveis, obtém-se uma correlação negativa média na associação das 

variáveis não gosto com muita criatividade (-.55, p<.01), uma correlação negativa fraca 

na associação das variáveis gosto com pouca criatividade (-.21, p<.01) e gosto com 

nenhuma criatividade (-.46, p<.01) – cf. Quadro 104, Anexo 3. 

 

Quando observamos o quadro 59 (cf. Anexo 2), constatamos que os alunos do 2º ciclo, tal 

como se verificou no 6º ano, quando gostam de uma pintura consideram-na com muita 

criatividade mas esta aproximação não é linear, porquanto, as reproduções 14 (P22), 22 

(P30) e 33 (P41) foram as que, os alunos mais gostaram, enquanto as reproduções 16 

(P24) e 18 (P26), foram as consideradas com mais criatividade.  
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Através do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 108, Anexo 3) constata-se que 

existe uma correlação positiva média na associação das variáveis gosto com muita 

criatividade (.56, p<.01). Uma correlação positiva fraca na associação das variáveis não 

gosto com pouca criatividade (.25, p<.01) e nas variáveis não gosto com nenhuma 

criatividade (.46, p<.01). Invertendo as variáveis, obtém-se uma correlação negativa 

média na associação das variáveis não gosto com muita criatividade (-.56, p<.01), uma 

correlação negativa fraca na associação das variáveis gosto com pouca criatividade (-

.25, p<.01) e gosto com nenhuma criatividade (-.46, p<.01). 

 

Assim, quando os alunos gostam de uma pintura, consideram que tem muita criatividade, 

e quando os alunos não apreciam uma pintura a mesma é considerada com nenhuma 

criatividade.  

 

1.4.6 - Relação entre variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) (Bonita/ 

Feia) – PINTURA 

 

A abordagem efectuada neste ponto estabelece a relação entre dois aspectos da 

dimensão afectiva, gosto/não gosto com bonito/feio. Os quadros 69, 70 e 71 (cf. Anexo 2) 

reúnem por nível de escolaridade os resultados obtidos. 

 

Os alunos do 5º ano gostaram e consideram bonitas, o universo das pinturas observadas, 

à excepção da reprodução 30 (P38) que não gostaram (60%) e consideram-na feia 

(62,2%). Assim, constatamos uma clara relação entre a apreciação da beleza das pinturas 

com a relação afectiva. 

 

Através do teste de correlação Pearson, obtemos uma correlação positiva média na 

associação entre as variáveis bonita com gosta (.52, p<.01) e entre não gosta com feia 

(.63, p<.01) – cf. Tabela 100, Anexo 3. Paralelamente associamos as restantes variáveis e 

obtivemos uma correlação negativa média, a saber: gosto e feia (-.63, p<.01); não gosto 

e bonita (-.52, p<.01) . 

 

No 6º ano verifica-se que as três pinturas que os alunos mais gostaram correspondem às 

obras consideradas mais bonitas, nomeadamente, as reproduções 14 (P22), 22 (P30) e 33 
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(P41). As pinturas que os alunos menos gostaram também foram eleitas as mais feias e 

estão representadas nas reproduções 19 (P27) e 30 (P38). 

 

Pelo teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 104, Anexo3) verifica-se que existe uma 

correlação positiva média na associação das variáveis gosto com bonita (.52, p<.01), e 

não gosto com feia (.67, p<.01). Assim, da mesma forma obtém-se uma correlação 

negativa média quando associamos as variáveis bonita com não gosto (-.52, p<.01) e 

nas variáveis gosto com feia (-.67, p<.01).  

 

Conclui-se que, quando os alunos gostam de uma pintura consideram-na bonita, quando 

não gostam consideram-na feia. 

 

Relativamente ao 2º ciclo verifica-se uma correlação positiva média na relação entre as 

variáveis bonita e gosto (.53, p<.01) e entre feia com não gosto (.66, p<.01). Quando se 

correlacionam as respostas dadas pelos alunos relativamente à associação das varáveis 

bonita e não gosto (-.53, p<.01) e feia com gosto (-.66, p<.01) obtém-se uma correlação 

negativa média (cf. Quadro 108, Anexo3). Assim, mais uma vez se reforça a conclusão de 

que para as pinturas apresentadas, os alunos associam as obras mais bonitas àquelas 

que mais gostaram e as obras mais feias àquelas que menos gostaram. 

 

1.4.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e Originalidade. Dimensão cognitiva. – PINTURA  

 

Apresenta-se neste ponto a relação que os alunos do 2º ciclo estabelecem entre a 

criatividade da pintura e a originalidade da mesma. Os quadros anexos 81, 82 e 83 (Anexo 

2) discriminam para cada obra, as respostas dos alunos por 5º e 6º ano, em valores 

absolutos e relativos. 

 

Da análise efectuada aos quadros 81 e 82 (cf. Anexos 2) verificamos que os alunos do 5º 

e do 6º ano não relacionam a originalidade das pinturas apresentadas e a respectiva 

criatividade. 

 

Recorrendo ao teste de correlação de Pearson constatamos para o 5º ano, uma 

correlação positiva fraca na associação entre as variáveis original e muita criatividade 



Capítulo 1 – Apresentação e Análise dos Resultados do Questionário Digital 

 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                143 

 

(.24, p<.01) e uma correlação negativa fraca na associação das variáveis original com 

pouca criatividade (-.14, p<.01) e original com nenhuma criatividade (-.17, p<.01) – 

Quadro 100, Anexo3).   

 

No que concerne ao 6º ano, verificamos uma correlação positiva fraca na associação das 

variáveis original e muita criatividade (.32, p<.01) e uma correlação negativa fraca na 

relação entre as variáveis original e pouca criatividade (-.13, p<.01) e entre as varáveis 

original e nenhuma criatividade (-.26, p<.01) – Quadro 104, Anexo 3.  

 

 

Concluímos, através do teste de correlação de Pearson, que no 2º ciclo existe uma 

correlação positiva fraca (.29, p<.01) quando associamos os valores obtidos para as 

variáveis original e muita criatividade, e uma correlação negativa fraca quando 

associamos as variáveis original e pouca criatividade (-.13, p<.01), bem como as 

variáveis original e nenhuma criatividade (-.24, p<.01) – cf. Quadro 108, anexo 3.   

 

Assim, constata-se que os alunos não relacionam significativamente a criatividade das 

pinturas e a originalidade das mesmas. 

 

1.4.8 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e a dimensão afectiva (Feia / Bonita) – PINTURA  

 

A última comparação a realizar para a pintura envolve o confronto entre o nível de 

criatividade de cada obra e a respectiva beleza (bonita/feia). Os quadros 93, 94 e 95 (cf. 

Anexo 2) evidenciam os resultados obtidos para o 5º e 6º ano, bem como para o geral do 

2º ciclo. 

 

Quando comparamos o juízo de valor das pinturas (muita, pouca ou nenhuma criatividade) 

com a consideração que os alunos atribuem à beleza (feia/bonita) verificamos no 5º ano, 

através da correlação de Pearson, uma correlação positiva fraca quando se relacionam as 

variáveis muita criatividade com bonita (.41, p<.01), pouca criatividade com feia (.26, 

p<.01),) e nenhuma criatividade com feia (.36, p<.01). Contrariamente existe uma 

correlação negativa fraca entre as variáveis muita criatividade com feia (-.48, p<.01), 
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pouca criatividade com bonita (-.22, p<.01) e nenhuma criatividade com bonita (-.31, 

p<.01) – cf. Quadro 100, Anexo3. 

 

Relativamente ao 6º ano, constatamos que existe uma correlação positiva fraca na 

associação das variáveis muita criatividade com bonita (.35, p<.01), pouca criatividade 

com feia (.13, p<.01) e nenhuma criatividade com feia (.39, p<.01). Quando associadas 

as variáveis muita criatividade com feia (-.42, p<.01), pouca criatividade com bonita (-

.12, p<.01) e nenhuma criatividade com bonita (-.31, p<.01), obtemos uma correlação 

negativa fraca (cf. Quadro 104,  Anexo3). 

 

Ao analisarmos os resultados obtidos no 2ºciclo e recorrendo ao teste de correlação de 

Pearson apuramos uma correlação positiva fraca na associação das variáveis muita 

criatividade com bonita (.37, p<.01), pouca criatividade com feia (.18, p<.01) e 

nenhuma criatividade com feia (.38, p<.01). Mas quando associadas as variáveis muita 

criatividade com feia (-.44, p<.01), pouca criatividade com bonita (-.15, p<.01) e 

nenhuma criatividade com bonita (-.32, p<.01) aferimos a existência de uma correlação 

negativa fraca (cf. Quando 108, Anexo 3). 

 

Concluímos que, apesar de os valores obtidos na correlação não serem muito 

expressivos, verifica-se no 5º e 6º ano, bem como no 2º ciclo, uma correlação positiva 

entre o juízo de valor das pinturas (criatividade) e a dimensão afectiva da mesma. 

Contrariamente, os alunos ao encararem a obra com muita criatividade não a reconhecem 

como feia. 

 

 

1.5 - ESCULTURA 

1.5.1 – Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?)  

 

No questionário colocado aos alunos do 5º e 6º ano, constam quinze (15) reproduções de 

esculturas, identificadas no ponto 2.1.4. da presente dissertação, as quais foram 

numeradas de reprodução 36 a reprodução 50 e que correspondem às perguntas 44 a 58. 

Os gráficos seguintes realçam as respostas dadas à pergunta “Gostas da obra de arte?”.  
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5º Ano - Gosta/ Não Gosta - ESCULTURA
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Gráfico 32: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 5º ano - Escultura. 
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Gráfico 33: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 6º ano - Escultura. 
 

2º Ciclo - Gosto/ Não Gosto - ESCULTURA
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Gráfico 34: Relação afectiva com a obra de arte (Gosto / Não Gosto) – 2º ciclo - Escultura. 
 

A maioria dos alunos do 5º ano (cf. Gráfico 29) gosta das esculturas apresentadas, 

destacando-se com 91,1%, as reproduções 38 (P46) e 43 (P51), com 86,7% a reprodução 

37 (P45) e a reprodução 50 (P58). Verifica-se que os alunos revelam uma predilecção por 

duas esculturas do século XVII e XIX e as demais referidas do século XXI, de distinguir o 

facto de três delas serem representativas da figura humana. 

 

Identifica-se no entanto três reproduções para as quais mais de 40% dos alunos não 

gostaram das esculturas. A reprodução 40 (P48) com 48,9%, a reprodução 44 (P52) e a 

reprodução 49 (P57), todas elas centradas na representação do corpo, no entanto, 
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inovadoras nos meios de trabalho e nos materiais. Uma escultura longilínea, em bronze, 

de uma visão surrealista, por si onírica, o modernismo da figura acompanhada pelo corte 

da pedra, e por último uma escultura hiper realista de fibra de vidro e poliéster pintado. 

Todas estas obras fazem um contraste com as obras preferidas pelos alunos. 

 

Da análise às 15 obras de escultura (cf. Gráfico 30) apenas 4 não reunirão a maioria da 

preferência dos alunos do 6º ano. Assim, uma percentagem superior a 70% confirmou que 

gostaram das obras apresentadas na reprodução 45 (P53) com 85,6%, na reprodução 43 

(P51) com 83,3%, na reprodução 37 (P45) com 78,9% e na reprodução 50 (P58) com 

74,4% (cf. Quadro12, Anexo 2). 

 

As esculturas que os alunos não gostaram correspondem com as reproduções 49 (P57), 

40 (P48), 41 (P49) e por último a 42 (P50). 

 

Relativamente à análise dos resultados dos gráficos do 2º ciclo (cf. Gráficos 31), num total 

de 15 obras de escultura apenas três não mereceram a preferências da maioria dos 

alunos. Assim verificou-se uma percentagem superior a 80% de alunos que gostaram da 

reprodução 43 com 85,9%, da reprodução 45 (P53) com 84,4%, da reprodução 37 (P45) 

com 81,5% e da reprodução 38 (P46) com 80%.  

 

Em oposição, as esculturas que os alunos não gostaram, identificam-se por um estilo 

contemporâneo, designadamente, a reprodução 49 (P57) com 59,3%, a reprodução 40 

(P48) com 57%, e a reprodução 41 (P49) com 50,4%. 

 

Quando comparamos os gráficos representativos das respostas dadas pelos alunos do 5º 

e 6º ano, à pergunta - Gostas da obra de arte? – observamos indubitavelmente algumas 

diferenças percentuais e de notar que existem divergências na relação afectiva com a obra 

de arte. A selecção de esculturas que os alunos gostaram é comum aos dois anos, 

revelando uma preferência pelas obras representativas da figura humana, bem definida 

em detrimento das esculturas contemporâneas. As suas preferências vão para uma 

representação figurativa tradicional, consentânea com o período da expressão gráfica em 
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que se encontram, segundo Lowenfeld106, o período realista. Nesta fase os pré-

adolescentes são, geralmente, pouco permeáveis à expressão contemporânea, mesmo 

aqueles a quem o meio familiar lhes tenha proporcionado alguma estimulação estética 

diferenciada, facto que não ocorre na população que integra este estudo.   

 

1.5.2 - Grau de criatividade da obra de arte (Pergunta: Como classifica a Criatividade 

do autor face à obra de arte – muita, pouca ou nenhuma Criatividade). ESCULTURA  

 

Os resultados apresentados neste ponto registam, em valores absolutos e relativos, as 

respostas dadas pelos alunos relativamente ao grau de criatividade que atribuem a cada 

obra. 
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28
32 33 32

16
22 23

34

23
31

23 20
24 21

36

15
11 9 9

20
16 18

8

15

13

14 19
16

15

5

2 2 3 4
9 7 4 3

7
1

8 6 5
9

4

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58

Nenhuma
Criatividade

Pouca
Criatividade

M uita
Criatividade

 

Gráfico 35: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 5º ano - 
Escultura. 
 

                                                

 
106 O desenvolvimento da criança é crescente, dos nove aos doze anos, regista-se uma mudança 
no desenvolvimento da criança, os seus desenhos “simbolizam mais do que representam”, deixa de 
fazer desenhos grandes e a interessar-se por desenhos de pequenas dimensões, são mais 
pormenorizados, deixando a representação de ser sequencial. A esta etapa de desenvolvimento é 
designada de Estádio do Início do Realismo. As crianças começam desta forma a ter consciência 
de si e dos que a rodeiam. (Lowenfeld e  Brittain, 1947) 
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6º ANO - Criatividade - ESCULTURA
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Gráfico 36: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 6º ano -
Escultura. 
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Gráfico 37: criatividade da obra de arte (Muita, Pouca ou Nenhuma Criatividade) – 2º ciclo - 
Escultura. 
 

Verificamos pela análise do gráfico 32 que, das quinze esculturas observadas, apenas 

quatro não foram consideradas pela maioria dos alunos do 5º ano, com muita criatividade, 

designadamente, a reprodução 40 (P48), a reprodução 41 (P49), a reprodução 47 (P55) e 

a reprodução 49 (P57). Assim, destacam-se as esculturas que mais de 70% dos alunos 

considerou como tendo muita criatividade, representadas nas reproduções: 50 (P58) com 

80%, 43 (P51) com 75,6%, 38 (P46) com 73,3%, 37 (P45) e 39 (P47), ambas com 71,1% 

(cf. Quadro 24,  Anexo2).  

 

Quando analisamos em simultâneo as percentagens obtidas nas ponderações pouca 

criatividade  e nenhuma criatividade, sobressaem em especial duas obras, a saber: a 

reprodução 40 (P48), escolhida por 44,4% dos alunos como tendo pouca criatividade e por 

20% dos alunos como tendo nenhuma criatividade, e a reprodução 47 (P55), escolhida por 

42,2% dos alunos como tendo pouca criatividade e por 13,3% dos alunos como tendo 

nenhuma criatividad. 
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No 6º ano verifica-se que a maioria dos alunos identifica sete obras com muita criatividade 

e comparativamente aos resultados obtidos no 5º ano, verificamos que mantêm a 

predilecção pelas mesmas reproduções, embora numa ordem de preferência diferente, a 

saber, 50 (P58) com 71,1%,  45 (P53) com 67,8%, 37 (P45) com 65,6%, 39 (P37) com 

60%, 43 (P51) com 58,9%, 36 (P44)  e 38 (P86) com 51,1% (cf. Quadro 25, Anexo 2). 

 

Em oposição, consideraram simultaneamente com pouca ou nenhuma criatividade 

(considerando a soma das percentagens obtidas nas duas variáveis acima dos 50%) as 

obras que figuram nas reproduções: 49 (P57), 40 (P48), 42 (P50), 41 (P49), 47 (P55), 48 

(P56), 44 (P52) e 46 (P54). 

 

Quando analisamos  o 2º ciclo, identificamos pela análise dos gráficos , que a maioria dos 

alunos considera com muita criatividade as obras que figuram nas reproduções 50 (P58), 

45 (P53), 37 (P45), 43 (P51), 39 (P47), 38 (P46) e 36 (P44). Destas esculturas, as três 

primeiras obtiveram maior consenso na escolha quanto à muita criatividade em detrimento 

da pouca ou nenhuma criatividade (cf. (Quadro 26, Anexo 2). 

 

No total da amostra (2º ciclo), verifica-se que as esculturas consideradas com pouca ou 

nenhuma criatividade coincidem com os resultados obtidos  no 6º ano.  

 

1.5.3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da 

Obra de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, tem humor, tem movimento). – 

ESCULTURA  

 

A característica que cada obra de arte transmite (se é original, feia, bonita, alegre, triste, 

tem humor e tem movimento) foi outra das questões abordadas relativamente às 

esculturas seleccionadas neste trabalho.   

 

Quando solicitado aos alunos do 5º ano (cf. Quadro 36, Anexo 2) que escolhessem as 

dimensões que justificam a criatividade das esculturas, a maioria considerou a reprodução 

38 (P46) a mais original (66,7%), a reprodução 40 (P48) a mais feia (46,7%) e triste 

(37,8%), a reprodução 45 (P53) a mais bonita (80%), alegre (60%) e com movimento 

(35,6%) e a reprodução 50 (P58) aquela que transmite mais humor (44,4%). 
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Aplicando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 101 Anexo 3), verificamos que 

existe uma correlação negativa fraca quando associamos a variável original com feia (-

.20, p<.01) e original com triste (-.13,p<.01); uma correlação positiva fraca na associação 

da variável original com bonita (.22, p<.01), original com alegre (.21, p<.01), original 

com tem humor (.11, p<.,01) e original com tem movimento (.13, p<.05). Constatamos 

ainda uma correlação negativa média entre as variáveis feia e bonita (-.60, p<.01), pelo 

que se verifica que estas duas variáveis são antagónicas relativamente à apreciação que 

os alunos fazem da obra de arte. 

 

No 5º ano os alunos caracterizam as esculturas agrupando as dimensões, assim verifica-

se uma associação positiva entre as variáveis original, bonita, alegre, tem humor e tem 

movimento.  

 

A observação do quadro 37 (cf. Anexo 2), permite constatar quais os elementos 

caracterizadores da criatividade de cada escultura, seleccionados pelos alunos do 6º ano. 

A reprodução 45 (P53) foi considerada a mais original (53,3%), a mais bonita (63,3%), a 

mais alegre (32,2%) e com movimento (24,4%), a reprodução 40 (P48) foi eleita a mais 

feia (53,3%) e a mais triste (34,4%) e a reprodução 39 (P47) a que tem mais humor 

(23,3%).  

 

Fazendo uma análise geral aos resultados, verifica-se uma relação de aproximação entre 

as variáveis original, bonita, alegre e tem movimento na escultura que figura na 

reprodução 45 (P53) e uma relação de aproximação nas variáveis feia e triste na 

reprodução 40 (P48).  

 

Para comprovar estas possíveis relações procedeu-se à aplicação do teste de correlação 

de Pearson (cf. Quadro 105, Anexo3), no qual verificamos que existe uma correlação 

negativa fraca quando associamos a variável original com a variável feia (-.31, p<.01) e 

com a variável triste (-.14, p<.01); uma correlação positiva fraca na associação da variável 

original com a variável bonita (.26, p<.01), com a variável alegre (.26, p<.01), com a 

variável tem humor (.20, p<.01) e com a variável tem movimento (.19, p<.01). Quando 

associamos a variável feia com a variável bonita identifica-se uma correlação negativa 
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fraca, no entanto os valores apresentados estão muito próximos de se registar uma 

correlação negativa média. 

 

No 6º ano os alunos caracterizam as esculturas agrupando as dimensões, assim verifica-

se uma associação positiva entre as variáveis original, bonita, alegre, tem humor e tem 

movimento, no entanto utilizam mais as variáveis, original, bonita, feia para caracterizar as 

esculturas. 

 

No total da amostra, 2º ciclo (cf. Quadro 38, Anexo2), a maioria dos alunos identificaram a 

reprodução 37 (P45), 38, (P46), 43 (P51), e 45 (P53) como esculturas originais e bonitas. 

Consideram ainda bonita a reprodução 36 (P44) e a reprodução 50 (P58). A reprodução 

40 (P48) foi considerada feia por 51,1% dos alunos. 

 

As variáveis, alegre, triste, tem humor e tem movimento, registaram valores inferiores a 

42% pelo que apenas faremos alusão às obras que auferiram valores mais expressivos. 

Assim, a reprodução 45 (P53) foi considerada alegre por 41,5% e na variável tem 

movimento obteve a percentagem mais elevada 28,1%. A reprodução 40 (P48) foi 

considerada triste por 35,6% dos alunos e na variável tem humor, identificamos a 

reprodução 39 (P47) e a reprodução 50 (P58) ambas com 25,9%.  

 

Pela observação global do quadro 38 (cf. Anexo 2) destacamos que a reprodução 45 (P53) 

é a escultura que obteve uma percentagem mais elevada nas variáveis bonita (68,9%), 

alegre (41,5%) e tem movimento (28,1%), obtendo de igual forma uma percentagem 

relevante na variável original (53,3%). A reprodução 40 (P48) destaca-se pelo facto de ter 

registado os valores mais significativos na variável, feia e triste.  

 

Aplicando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 109, Anexo 3), verificamos que 

existe uma correlação positiva fraca ao associarmos a variável original com bonita (.26, 

p<.01), com alegre (.26, p<.01), com tem humor (.18, p<.01), tem movimento (.17, 

p<.01). Identifica-se também uma correlação negativa fraca na associação da variável 

original com feia (-.27, p<.01) e com triste (-.13, p<.01). Consultando a tabela _ relativa à 

correlação de Pearson do 2º Ciclo constatamos que ao associarmos as variáveis feia e 

bonita obtemos uma correlação negativa média (.-51, p<.01), ou seja estas duas variáveis 

estão em oposição.  
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Assim pode dizer-se que existe uma consequente relação positiva entre as variáveis 

original, bonita, alegre, tem humor e tem movimento, tal como uma relação negativa entre 

original e as variáveis feia e triste. Corroborando as afirmações que vimos fazendo a 

correlação negativa entre as variáveis original e feia. 

 

Estes resultados levam-nos a inferir que, a dimensão afectiva se sobrepõe e determina o 

juízo de valor sobre a obra, sendo este condicionado por esta dimensão. Assim, quando 

gostam consideram criativo, original, bonita, alegre etc. Quando não gostam, todas as 

outras variáveis de atributo obtêm um juízo negativo. 

 

 

1.5.4 - Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão afectiva 

(gosto/ não gosto) - ESCULTURA  

 

Apurar se existe uma relação entre os aspectos cognitivos de apreciação de originalidade 

da obra e a dimensão afectiva (gosto/não gosto) suscitada pela obra é o que se pretende 

neste ponto.  

 

Pela observação do quadro 48 (cf. Anexo 2) aferimos que a maioria dos alunos do 5º ano, 

considerou original, as reproduções 36 (P44), 37 (P45), 38 (P46), 39 (P47), 43 (P51), 45 

(P53) e 50 (P58). Estas reproduções coincidem com as esculturas que os alunos mais 

gostaram, verificando-se assim, uma proximidade entre as variáveis original e gosta. Em 

oposição constatamos que as obras que os alunos menos gostaram correspondem às 

consideradas menos originais e correspondem às reproduções 40 (P48), 44 (P52) e 49 

(P57). 

 

Através da aplicação do teste de correlação de Pearson, verificamos uma correlação 

positiva fraca (.28, p<.01) na associação das variáveis original e gosto e uma correlação 

negativa fraca (-.28, p<.01) na relação original e não gosto (cf. Quadro 101, Anexo 3). 

 

No 6º ano identifica-se uma situação muito semelhante à verificada no 5º ano, pois 

quando existe uma maior percentagem de alunos a seleccionar a variável gosto, maior é o 

valor registado na variável original. O inverso, verifica-se em relação às variáveis original e 
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não gosto, quando maior for a percentagem de alunos a seleccionar a variável não gosto 

menor é o valor registado na variável original. 

 

Confirmamos através do teste da correlação de Pearson que existe uma correlação 

positiva fraca (.36, p<.01) na associação das variáveis original e gosto e uma correlação 

negativa fraca (-.36, p<.01) na associação das variáveis original e não gosto (cf. Quadro 

105, Anexo 3). 

 

Deste modo, constatamos que no 2º ciclo, existe uma correlação positiva fraca (.34, 

p<.01) entre as variáveis original e gosto, e precisamente o contrário, uma correlação 

negativa fraca (-.34, p<.01), quando associamos a variável original e não gosto (cf. 

Quadro 109, Anexo3). 

 

Da análise efectuada aos dados obtidos do 5º, 6º ano e 2º ciclo constatamos que apesar 

da correlação não ser muito expressiva identifica-se uma ténue conexão entre a 

apreciação que os alunos fazem da obra de arte e da importância dada à originalidade na 

observação das mesmas. 

  

Podemos neste resultado fazer as mesmas inferências que fizemos no ponto anterior. 

Mais uma vez a dimensão afectiva determina o juízo de valor formulado na apreciação das 

obras.  

 

1.5.5 - Relação entre a dimensão afectiva (gosto/não gosto) e o grau de Criatividade 

(muita, pouca ou nenhuma Criatividade). ESCULTURA  

 

Neste ponto pretende-se apurar se existe uma relação entre a dimensão afectiva 

(gosto/não gosto) dos alunos relativamente a cada escultura e a atribuição do juízo de 

muita ou pouca criatividade. 

 

Os alunos do 5º ano (cf. Quadro 60 anexo 2) apreciaram favoravelmente todas as 

esculturas e consideraram-nas maioritariamente com muita criatividade, à excepção das 

reproduções 40 (P48), 41 (P49), 47 (P55) e 49 (P57), comparativamente constatamos que 

estas são as esculturas que registaram uma percentagem consideravel de alunos que 

indicam que não gostaram das esculturas. 
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Aplicando o teste de correlação de Pearson verifica-se que existe uma correlação positiva 

média na associação das variáveis gosto com muita criatividade (.56, p<.01). Uma 

correlação positiva fraca na associação das variáveis não gosto com pouca criatividade 

(.38, p<.01) e nas variáveis não gosto com nenhuma criatividade (.46, p<.01). 

Invertendo as variáveis, obtém-se uma correlação negativa média na associação das 

variáveis não gosto com muita criatividade (-.56, p<.01), uma correlação negativa fraca 

na associação das variáveis gosto com pouca criatividade (-.28, p<.01) e nas variáveis 

gosto com nenhuma criatividade (-.46, p<.01) – cf. Quadro 101, anexo 3) 

 

No 6º ano (quadro 61, anexo 2), constatamos que quando gostam de uma escultura 

consideram-na com muita criatividade mas esta aproximação não é linear, podemos 

observar claramente que os alunos gostam e consideram com muita criatividade a 

reprodução 45 (P53), a reprodução 43 (P51), a reprodução 37 (P45) e a reprodução 50 

(P58). 

 

Procedendo à aplicação do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 105 anexo 3) 

verifica-se que existe uma correlação positiva média na associação da variável gosto com 

muita criatividade (.62, p<.01) e na associação da variável não gosto com nenhuma 

criatividade (.54, p<.01) e uma correlação positiva fraca na associação da variável não 

gosto com pouca criatividade (.20, p<.01). Invertendo as variáveis, obtém-se uma 

correlação negativa média na associação da variável não gosto com muita criatividade 

(-.62, p<.01) e na associação gosto com nenhuma criatividade (-.54, p<.01), e uma 

correlação negativa fraca na associação da variável gosto com pouca criatividade (-.20, 

p<.01).  

 

Na totalidade da amostra, 2º ciclo (cf. Quadro 62, Anexo 2), os alunos gostam e 

consideram com muita criatividade, entre outras, as reproduções 43 (P51), 45 (P53), 37 

(P45), 38 (P46) e a 50 (P58). 

 

As esculturas que os alunos não gostam, identificam-se por um estilo contemporâneo, 

designadamente, as reproduções 49 (P57), 40 (P48) e a 41 (P49). 
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Deste modo, através do teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 109, Anexo3), 

constatámos que existe uma correlação positiva média na associação da variável gosto 

com muita criatividade (.60, p<.01), e na associação da variável não gosto com  

nenhuma criatividade (.52, p<.01). Identifica-se uma correlação positiva fraca na 

associação das variáveis não gosto e pouca criatividade (.22, p<.01). Identifica-se uma 

correlação negativa média na associação das variáveis não gosto e muita criatividade (-

.60, p<.01) e na associação das variáveis gosto e nenhuma criatividade (-.52, p<.01). 

Verifica-se ainda uma correlação negativa fraca na associação das variáveis gosto e 

pouca criatividade (-.22, p<.01). 

 

Assim podemos concluir que os alunos gostam das esculturas e consideram-nas com 

muita criatividade, em oposição não gostam e consideram-nas com nenhuma criatividade. 

Existe assim uma relação entre afectividade demonstrada pela obra de arte e o juízo de 

valor que os alunos fazem da mesma. 

 

1.5.6 - Relação entre variáveis da dimensão afectiva (gosto/não gosto) (Bonita/ Feia) 

– ESCULTURA. 

 

A abordagem efectuada neste ponto estabelece a relação entre dois aspectos da 

dimensão afectiva, gosto/não gosto com bonito/feio. Os quadros 72, 73 e 74 (cf. Anexo 2), 

reúnem por nível de escolaridade os resultados obtidos. 

 

Pela observação do quadro 72 (cf. Anexo2), constatamos que os alunos do 5º ano, 

gostam de todas as esculturas mas apenas nove são consideradas pela maioria dos 

alunos como bonitas. Destacam-se as esculturas que figuram na reprodução 38 (P46), na 

reprodução 43 (P51) e na reprodução 45 (P53). 

 

Quando observamos os resultados obtidos nas variáveis não gosto e feia identificamos 

uma percentagem superior a 37,8% de alunos que consideram em simultâneo estas duas 

variáveis na caracterização das obras apresentadas, tais como, a reprodução 40 (P48), a 

reprodução 44 (P52), a reprodução 49 (P57) e a reprodução 41 (P49). 

 

Assim, através do teste de correlação de Pearson verifica-se que existe uma correlação 

positiva média entre as variáveis bonita e gosta (.57, p<.01) e entre as variáveis feia e 
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não gosta (.62, p<.01) – cf. Quadro 101, Anexo 3. Paralelamente associamos as restantes 

variáveis e obtivemos uma correlação negativa média gosto/ feia (-.62, p<.01); não gosto/ 

bonita (-.57, p<.01). 

 

No 6º ano (cf. Quadro 73, Anexo 2) os alunos diferenciam claramente as obras que 

gostam e que consideram bonitas, verificando-se nestas variáveis as percentagens mais 

elevadas. Destaca-se assim a reprodução 45 (P53), a reprodução 43 (P51) e a reprodução 

50 (P58).  

 

Quando observamos a relação existente entre as esculturas que não gostam e as que 

consideram feias, os alunos identificam nitidamente a reprodução 49 (P57), a reprodução 

40 (P48), a reprodução 41 (P49) e a reprodução 42 (P50). 

 

Aplicando o teste de correlação de Pearson (cf. Quadro 105, Anexo 3) verifica-se que 

existe uma correlação positiva média na associação das variáveis bonita e gosto (.52, 

p<.01), e na associação das variáveis feia e não gosto (.62, p<.01). Obtém-se uma 

correlação negativa média quando associamos a variável bonita com não gosto com (-

.52, p<.01) e feia com gosto (-.62, p<.01).  

 

Pela observação do quadro anexo do 2º ciclo (cf. Quadro 74, Anexo 2) identifica-se 

facilmente uma relação entre as variáveis, gosto e bonita, destacando-se a reprodução 43 

(P51), a reprodução 45 (P53), a reprodução 37 (P45) e a reprodução 38 (P46). Através da 

aplicação do teste de correlação de Pearson verifica-se a existência de uma correlação 

positiva média na relação entre as variáveis bonita e gosto (.55, p<.01). 

 

Quando analisamos a relação que existe entre as variáveis não gosto e feia identificamos 

três esculturas que se destacam, sendo elas, a reprodução 40 (P48), a reprodução 41 

(P49) e a reprodução 49 (P57). Aplicando o teste de correlação de Pearson, identificamos 

uma correlação positiva média na associação das variáveis feia e não gosto (.62, p<.01). 

 

Assim, continuamos a constatar que, os alunos quando não gostam das esculturas 

consideram-nas feias, se gostam consideram-nas bonitas. 
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1.5.7 - Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) 

e Originalidade. Dimensão cognitiva – ESCULTURA 

 

A análise efectuada no ponto 7 pretendeu apurar qual a relação estabelecida pelos alunos 

do 2º ciclo, entre a criatividade de cada escultura e a originalidade da mesma. Os quadros 

84 e 85 (cf. Anexos 2) discriminam as respostas dadas pelos alunos do 5º e 6º ano. 

 

Da análise efectuada aos quadros anexos 84 e 85 (cf. Anexo 2) verificamos que, quer os 

alunos do 5º ano, quer os alunos do 6º ano, nem sempre estabelecem uma relação entre 

as esculturas consideradas com muita criatividade e a apreciação de original. 

 

Assim, recorrendo ao teste de correlação de Pearson constatamos que, no 5º ano, existe 

uma correlação positiva fraca quando associamos as variáveis original e muita 

criatividade (.26, p<.01) e existe uma correlação negativa fraca quando associamos as 

variáveis original com pouca criatividade (-.12, p<.01) e original e nenhuma 

criatividade (-.23, p<.01) – cf. Quadro 101, Anexo 3.  

 

A aplicação do teste de correlação de Pearson às respostas obtidas para o 6º ano, permite 

verificar que existe uma correlação positiva fraca na associação das variáveis original e 

muita criatividade (.37, p<.01) e uma correlação negativa fraca na associação das 

variáveis original e pouca criatividade (-.17, p<.01) e original e nenhuma criatividade 

(-.26, p<.01) – cf. Quadro 105, Anexo 3. 

 

Depois da análise dos resultados obtidos no 5º e 6º ano verificamos no 2º ciclo, através 

do teste de correlação de Pearson, uma correlação positiva fraca quando associamos os 

valores obtidos para as variáveis original e muita criatividade (.34, p<.01) e uma correlação 

negativa fraca quando associamos as variáveis original e pouca criatividade (-.16, 

p<.01) e original e nenhuma criatividade (-.26, p<.01) - cf. Quadro 109, Anexo 3. 

 

Assim, podemos inferir que os alunos não relacionam significativamente a criatividade das 

esculturas e a originalidade das mesmas. 
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1.5.8 - Relação entre Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) e 

dimensão afectiva (Feia / Bonita) – ESCULTURA  

 

No ponto em análise foi efectuada a comparação entre a criatividade e a beleza 

considerada em cada escultura. Os quadros anexos 96, 97 e 98 (cf. Anexo 2) evidenciam 

por ano de escolaridade as conexões existentes.  

 

Quando comparamos os juízos de valor que os alunos fazem das esculturas (muita, pouca 

ou nenhuma criatividade) com a opinião relativamente à beleza (feia/ bonita) verificamos 

para o 5º ano, através da correlação de Pearson (cf. Quadro 101, Anexo 3) que existe 

uma correlação positiva fraca quando associamos a variável muita criatividade com 

bonita (.38, p<.01), a variável pouca criatividade com feia (.23, p<.01),) e a variável 

nenhuma criatividade com feia (.36, p<.01). Contrariamente existe uma correlação 

negativa fraca quando comparamos as variáveis muita criatividade e feia (-.44, p<.01), 

as variáveis pouca criatividade e bonita (.-20, p<.01) e as variáveis nenhuma 

criatividade e bonita (-.31, p<.01). 

 

A aplicação teste de correlação de Pearson aos resultados obtidos para o 6º ano (cf. 

Quadro 105, Anexo 3) permite identificar uma correlação positiva fraca na associação das 

variáveis bonita com muita criatividade (.40, p<.01), nas variáveis pouca criatividade e 

feia (.17, p<.01) e nas variáveis nenhuma criatividade e feia (.38, p<.01). Quando 

associadas as variáveis muita criatividade com feia (-.46, p<.01), pouca criatividade 

com bonita (-.42, p<.01) e nenhuma criatividade e bonita (-.34, p<.01), obtemos em 

todas uma correlação negativa fraca. 

 

Quando analisamos os resultados do 2ºciclo (cf. Quadro 109, Anexo3) e recorrendo ao 

teste de correlação de Pearson constatamos que, uma correlação positiva fraca na 

associação das variáveis bonita e muita criatividade (.41, p<.01),  pouca criatividade e 

feia (.19, p<.01) e nenhuma criatividade e feia (.37, p<.01). Mas quando associadas as 

variáveis muita criatividade e feia (-.45, p<.01), pouca criatividade e bonita (-.16, 

p<.01) e nenhuma criatividade e bonita (-.34, p<.01) aferimos a existência de uma 

correlação negativa fraca. 
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Ou seja, verifica-se que existe no 5º e 6º ano e 2º ciclo, uma correlação positiva entre o 

juízo de valor das esculturas (criatividade) e da beleza da obra, apesar de os valores 

obtidos nas correlações não serem muito expressivos, contrariamente identifica-se que se 

os alunos ao encararem a obra com muita criatividade não a reconhecem como feia. 
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2 - Validação das Hipóteses 

 

Partindo do problema de investigação foram definidas hipóteses por forma, a verificarmos 

a possível relação existente entre as variáveis definidas para a realização do questionário, 

e deste modo legitimar as nossas questões tendo em conta a problemática desenvolvida 

ao longo desta dissertação. 

 

Hipótese 1: Os pré-adolescentes do 2º ciclo relacionam directamente a criatividade com o 

valor afectivo que atribuem à obra de arte. Confirmada 

 

Pelos resultados obtidos no cruzamento de todas as variáveis cognitivas com todas as 

variáveis aferidas no estudo, podemos confirmar a nossa hipótese, através dos resultados 

apresentados, para todas as manifestações artísticas analisadas pelos alunos do 2º ciclo. 

Sempre que manifestaram gostar das obras referiram-nas sempre como muita criatividade, 

bonitas e com alguma originalidade.  

 

 

Hipótese 1a): Existe uma correlação dimensão afectiva, entre a relação gosto/ não gosto 

e a criatividade da obra de arte. Confirmada 

  

Assim, efectuado o cruzamento entre as variáveis cognitivas e as variáveis afectivas, 

confirmamos, pelos resultados obtidos no estudo, a nossa hipótese para todas as 

manifestações artísticas analisadas pelos alunos do 2º ciclo. Quando estes manifestaram 

não gostar da obra consideram-na pouco criativa ou com nenhuma criatividade, e em 

oposição quando gostaram da obra consideraram-na muito criativa. 

 

Assim, constatamos pelos resultados obtidos no estudo e através do cruzamento entre as 

variáveis cognitivas e as variáveis afectivas, a confirmação da nossa hipótese. Através dos 

resultados apresentados, para todas as manifestações artísticas analisadas pelos alunos 

do 2º ciclo. Sempre que manifestaram não gostar da obra constatávamos que a 

consideravam feia, como o contrário também se verificou.  

 

Hipótese 1b): Existe uma correlação entre a relação afectiva relação gosto/ não gosto e o 

entendimento que os pré-adolescentes têm da beleza da obra de arte. Confirmada 
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Pelos resultados auferidos no cruzamento de todas as variáveis afectivas, podemos 

confirmar a nossa hipótese, através dos resultados apresentados, para todas as 

manifestações artísticas analisadas pelos alunos do 2º ciclo. Sempre que manifestaram 

gostar da obra constatávamos que a consideravam bonita, como o contrário também se 

verifica.  

  

Hipótese 2): Os pré-adolescentes relacionam directamente a avaliação da criatividade 

com a originalidade. Não Confirmada 

 

Tendo em conta os resultados muito fracos obtidos na correlação entre a originalidade e a 

criatividade das obras, ilustra que os alunos não têm noção clara da definição dos dois 

conceitos. No entanto, verifica-se numa pequena passagem evolução do 5º para o 6º ano, 

uma vez que neste último, por exemplo, na fotografia (reprodução 2 (P10), Shiva's Cosmic 

Soap Bubbles, 2006 de Duane Michals, 73,3% - muita originalidade e 42,2% - original) e 

no desenho (5 (P13), Três Mundos, 1955, Escher, 78.9% - muita criatividade e 45,9% - 

original) a obra que os alunos consideram mais criativa é também aquela em que 

apresenta o valor mais elevado na originalidade. Na pintura e na escultura, apesar de as 

obras consideradas mais criativas não são também mais originais, mas apresentam 

valores bastante elevados. 
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Conclusões 

  

Faremos agora uma reflexão sobre o trabalho, que nos permite sintetizar a interacção da 

Educação Artística e o desenvolvimento da criatividade dos pré-adolescentes. Estes dois 

pontos de interesse em particular interligam-se, e podem proporcionar, através da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT), a formação e o desenvolvimento dos 

alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito das Artes Visuais. 

  

O estudo, por um lado, da disciplina de Educação Visual e Tecnológica no enquadramento 

teórico da Educação Artística e por outro, a noção de criatividade resulta nas conclusões 

que agora expomos. Relembramos então a questão de partida: Qual a representação do 

conceito de criatividade dos pré-adolescente relativamente à apreciação das obras de 

arte? 

  

Para dar resposta a esta questão desenvolvemos hipóteses, que, permitiram compreender 

a importância atribuída pelos pré-adolescentes, ao conceito de criatividade, através do 

entendimento da relação afectiva que estabelecem com a obra de arte e ainda 

compreender se a abordagem pedagógica destas pode ser considerada um recurso 

importante para o desenvolvimento da Criatividade dos alunos. 

  

Representação do Conceito de Criatividade. 

Verificámos ao longo deste estudo que, a maioria dos alunos do 2º ciclo conhece ou já 

ouviu falar de Criatividade, tendo sido perfeitamente identificado um maior conhecimento 

deste conceito nos alunos do 6º ano. Assim, conforme foi descrito no capítulo anterior, 

75,6% dos alunos do 5º ano e 94,4% dos alunos do 6º ano estavam familiarizados com o 

conceito de criatividade, subentendo-se deste modo, que no decorrer das actividades 

lectivas, os professores foram abordando a da noção deste conceito.  

  

  

A maioria dos alunos selecciona correctamente o conceito de criatividade 

  

No total da amostra (2º ciclo), os alunos elegeram maioritariamente as duas opções que 

melhor definem o conceito de criatividade. Assim, 46,7% dos alunos responderam que 

criatividade correspondia à “capacidade de ter novas ideias, diferentes e originais para um 
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problema”, seguindo-se com 34% a “capacidade de inventar algo que não existe” (c.f. 

Quadro 2, Anexo 2). De acordo com a literatura, serão estas duas formulações para a 

definição do conceito, as que mais se aproximam da definição, actualmente, mais 

consensual, entre os investigadores: «a capacidade para realizar uma produção nova e 

adaptada ao contexto na qual ela se manifesta» (Tod Lubart e Al, 2003, p.10) As restantes 

definições de criatividade propostas obtiveram uma percentagem sem qualquer tipo de 

expressão estatística. Uma vez que as duas definições seleccionadas se complementam, 

podemos inferir do nosso estudo que os alunos têm uma representação correcta do 

conceito de criatividade.  

  

Atendendo que, os alunos são oriundos de um meio social desfavorecido, classe social 

baixa e média-baixa, facilmente podemos depreender que não mantêm um contacto 

frequente com a obra de arte e apenas na disciplina de EVT são colocados perante 

desafios de natureza artística, bem como, têm a oportunidade de conhecer e desenvolver 

um vocabulário básico da linguagem visual, logo, o meio escolar contribuiu para o 

conhecimento do conceito de criatividade, tal como corroboram os resultados obtidos. 

Para Bruner (1960) a cultura tem importância fulcral bem como a linguagem, considerando 

que quanto maior for a frequência e diversidade das experiências, bem como a 

possibilidade de um indivíduo ter acesso a um meio cultural estimulante, maior será o seu 

desenvolvimento cognitivo.  

  

Relação afectiva com a obra de arte  

  

Relativamente à relação afectiva que os alunos têm com a obra de arte (fotografia, 

desenho, pintura e escultura), registamos diferenças na apreciação comparando o 5º com 

o 6º ano. Na sua maioria os alunos do 5º ano gostam de todas as obras de arte, já os 

alunos do 6º ano têm uma apreciação diferente, tal como verificámos no capítulo anterior. 

  

Podemos entender esta mudança de opinião dos alunos, do 5º para o 6º ano, pelo que 

refere Piaget. Os alunos desta faixa etária encontram-se no estádio em que se desenvolve 

constantemente a capacidade mental de organizar itens, ou seja, a seriação, e a 

capacidade de agrupar objectos. Tendo em conta critérios específicos, os alunos 

conseguem, assim ver a relação entre a parte e o todo, ou seja é capaz de se dissociar de 

uma característica perceptual e compreender que estão envolvidas duas características 
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diferentes, uma das quais está subordinada à outra. Assistimos a uma transição entre as 

operações concretas e as operações formais, em que a sua capacidade de abstracção se 

vai desenhando e por esta via a capacidade de descentramento e de apreciação.  

  

Um dado curioso de referir é o facto de os alunos apenas nos desenhos mantêm as 

mesmas preferências, gostam de todos os desenhos à excepção da reprodução 9 (P17 - 

Marie Hélène, 1930, Arpad Szenes). Facto este que pode ser facilmente compreendido 

uma vez que segundo a teoria de Wallon, estes se encontram na fase categorial, 

caracterizada pela representação das coisas e do real. Assim pela observação do 

desenho, podemos constatar que a representação humana, reprodução 9 (P17), se 

caracteriza pela simplicidade do traço, sem pormenores, podendo ser observado como 

inacabado, opinião expressa pelos alunos aquando da realização dos questionários.  

  

Elações semelhantes, podemos também extrair da observação das pinturas uma vez que, 

os alunos do 6º ano definem de uma forma clara as suas escolhas, constatando-se 

preferirem as obras realistas às abstractas, este é o entendimento de Parsons ao 

descrever a compreensão que as crianças têm da pintura aos 12 anos, estas consideram 

um estilo abstracto em oposição ao realismo. Do mesmo modo os alunos na escultura 

preferem obras figurativas, independentemente dos materiais que são utilizados e das 

cores, constatando-se que gostam das obras cujas formas mais facilmente reconhecem. 

Nesta faixa etária os alunos encontram-se, segundo Lowenfeld, no estádio do realismo no 

que concerne à capacidade de representação gráfica, pelo que as suas preferências 

estilísticas vêm ao encontro da sua ansiedade de representação do real percepcionado. 

  

Relação cognitiva com obra de arte 

Mais uma vez verificámos que os alunos do 5º ano têm uma apreciação distinta 

relativamente à obra de arte, fotografia, pintura e escultura, relativamente ao 6º ano. Os 

primeiros consideram com muita criatividade o maior número de obras de arte 

comparativamente como o 6º ano, cujo entendimento é mais selectivo. Diferença apenas 

nos desenhos, todos são considerados com muita criatividade, à excepção da reprodução 

9 (P17), entendida com pouca e nenhuma criatividade, a mesma que ambos os grupos de 

alunos (5º e 6º ano) não gostam.  
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De registar que os alunos, do 2º Ciclo consideram com pouca e nenhuma criatividade em 

maior número as obras fotográficas (75%), seguida das esculturas (53, 3%) e as pinturas 

(45,8%).  

  

As conclusões do nosso estudo estão subordinadas às relações que emergiram das 

hipóteses que formalizámos, do estabelecimento de relações entre varáveis relativas à 

dimensão cognitiva e à dimensão afectiva que equacionámos para o nosso estudo, as 

quais nos permitiram, através do seu tratamento estatístico, e em acordo com a teoria em 

que nos baseámos, concluir os seguintes aspectos: 

  

Na Relação entre a variável (Originalidade) da dimensão cognitiva e as variáveis 

(gosto/não gosto) da dimensão Afectiva, a partir da análise efectuada aos dados obtidos 

do 5º, 6º ano e ao conjunto de 2º ciclo, constatámos existir  a mesma orientação no juizo 

de valor, quer no que se refere à fotografia, ao desenho, à pintura e à escultura.  Apesar 

de a correlação não ser muito expressiva, identifica-se uma conexão entre a apreciação da 

originalidade e a dimensão afectiva suscitada pela obra. A atribuição do grau de 

originalidade é determinada pela dimensão afectiva (gosto/não gosto) em função da 

adesão que a obra lhes suscita.  

  

Na Relação entre as variáveis (Gosto/ Não Gosto) da dimensão Afectiva, com as variáveis 

(muita, pouca ou nenhuma Criatividade) da dimensão cognitiva Criatividade, encontrámos 

o mesmo sentido de apreciação, ou seja, norteado pela dimensão afectiva.  

  

Relação entre as variáveis (Gosto/ Não Gosto – Feia / bonita) da dimensão afectiva. 

Se nos resultados obtidos nas relações anteriores, é possível constatar uma tendência 

para que o juízo de criatividade e originalidade fossem guiados pela dimensão afectiva que 

as obras suscitam nas crianças, com os resultados obtidos na correlação entre as 

variáveis da dimensão afectiva, e ao especificarmos as variáveis de beleza, em bonito e 

feio, podemos verificar mais significativamente o sentido da apreciação. Verifica-se, 

claramente, que quando não gostam consideram feio, por isso também não criativo e não 

original. Quando gostam consideram bonito, original e criativo. 

  

Para a relação entre as variáveis cognitivas, grau de Criatividade (muita, pouca ou 

nenhuma Criatividade) e originalidade, algumas diferenças entre o domínio dos dois 
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conceitos. Relativamente à apreciação dos alunos do 5º ano, não existe uma ligação clara 

entre o conceito de criatividade e o conceito de originalidade. Contrariamente ao registado 

nos alunos do 5º ano, os alunos do 6º ano estabelecem já uma relação entre o conceito de 

criatividade e o conceito de originalidade. Poderemos, pois, concluir que, efectivamente, 

existe nos alunos algum conhecimento na relação destes dois conceitos, ainda que não 

estejam bem clarificados. 

  

Neste ponto do estudo analisámos a relação entre variáveis da dimensão cognitiva de 

apreciação, grau de criatividade e originalidade. Assim, atendendo aos resultados obtidos, 

podemos considerar que quando a dimensão afectiva não está envolvida os alunos 

revelam já possuir algum entendimento entre o grau de criatividade atribuído e um dos 

parâmetros do conceito, que é a originalidade. Encontramos pois, uma correlação positiva 

ainda que fraca, entre a variável original e muita criatividade, bem como uma correlação 

negativa entre pouca ou nenhuma criatividade e original.  

 

E por fim, na Relação estabelecida entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma 

Criatividade) e as variáveis da dimensão afectiva (Feia / Bonita), e tendo em consideração 

as análises precedentes conclui-se assim, que no 5º, 6º ano e 2º ciclo, existe uma 

coerência na apreciação, pois ao considerarem um grau mais elevado de criatividade a 

variável da dimensão afectiva que lhe corresponde é «bonito» e quando o grau de 

criatividade é menor a variável da dimensão afectiva que lhe corresponde é feio. Esta 

afirmação é corroborada pelos valores obtidos na correlação negativa entre bonito e 

nenhuma criatividade. De um modo geral, os alunos deste nível de escolaridade ao 

avaliarem a obra com muita criatividade não a reconhecem como feia. 

Depois de desenvolvermos este estudo, ficamos com a percepção de que muito ainda 

existe a investigar sobre a apreciação das obras de arte no que respeita à criatividade 

inerente a estas. Desta forma, este trabalho constitui para nós um ponto de partida, uma 

vez que, muitas são as perguntas que agora emergem, da constatação de que o 

desenvolvimento da criatividade é necessário e importante no desenvolvimento global dos 

pré-adolescentes.  

Se a amostra seleccionada correspondesse a uma população oriunda de um meio social 

favorecido, os dados recolhidos e as respectivas conclusões, teriam tido a mesma 

expressão? Que tipo de apreciação estética farão os alunos provenientes de meios sociais 
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favorecidos, que lhes proporcionem estímulos diversificados? Como se desenvolve a 

noção de “criatividade” e a consequente observação das obras de arte no sistema de 

ensino privado? Os alunos que frequentam a escola pública têm uma noção do conceito 

de criatividade e da apreciação da obra de arte, divergente da dos alunos que frequentam 

a escola privada? A natureza da formação dos professores e a sua prática pedagógica 

influencia, a mobilização do conceito de criatividade nos alunos? Estas são algumas das 

questões que poderão ser desenvolvidas e estruturadas a partir desta investigação que 

apresentámos.  

Estas são algumas das questões que podem ser desenvolvidas e estruturadas a partir 

desta investigação que apresentámos. Corroboramos a afirmação de Saturnino de la Torre 

(2003, p.202) ao referir que, “O homem necessita de saber e descobrir. Daí que se 

interrogue sobre as coisas, mas também necessita comunicar, envolver os outros nas 

suas ideias, sentimentos e criações.”107 

 

 

                                                

 
107 Tradução livre - “El hombre necessita saber y descobrir. De ahí que se interrogue sobre las 
cosas; pêro también necessita comunicarse, hacer participe a los outros de sus ideas, sentimientos 
y creaciones.”  
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Reprodução 1 (P9) Reprodução 2 (P10) Reprodução 3 (P11) Reprodução 4 (P12) 

Reprodução 1 (P9) - Imagens à Socapa, 1932, Cartier-Bresson (AMAR, Pierre-Jean (2007) - História da 
Fotografia; tradução Victor Silva, 2ª ed. Lisboa Edições 70. p. 109) 
 
Reprodução 2 (P10)- Shiva's Cosmic Soap Bubbles, 2006, Duane Michals( Imagem disponível em: 
(http://cafe.naver.com/ArticleRead.nhn?clubid=11244463&articleid=28701&menuid=31&boardtype=L&page=13) 
 
Reprodução 3 (P11) - Alsacia, 1962, Gerard Castello Lopes (Imagem disponível em: 
http://galeriafernandosantos.com/sitept/exposicao/gerard.html) 
 
Reprodução 4 (12) - Algarve, 1957, Gerard Castello Lopes (Imagem disponível em: 
http://galeriafernandosantos.com/sitept/exposicao/gerard.html) 
 

 
  

 
   

Reprodução 5 Reprodução 6 Reprodução 7 Reprodução 8 Reprodução 9 Reprodução 10 Reprodução 11 

 
 
Reprodução 5 (P13) - Três Mundos, 1955, Escher (ESCHER. M.C. (2006) – Gravura e Desenhos. Germany: 
Taschen, p.8 ) 
 
Reprodução 6 (P14) - Dia e Noite, 1938, Escher (ESCHER. M.C. (2006) – Gravura e Desenhos. Germany: 
Taschen, p. 13) 
 
Reprodução 7 (P15) - O Moinho, 1912, Amadeo de Souza-Cardoso  (ALFARO, C.; Freitas, H.; Rosa, M. (2006) – 
Amadeo de Souza Cardoso: Diálogo de Vanguardas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 92) 
 
Reprodução 8 (P16) - O Marinheiro e Rapariga, 1928, Almada Negreiros. (GONÇALVES, Rui Mário, FRÓIS, João 
Pedro e MARQUES, Elisa (2002) - Primeiro Olhar, programa Integrado de Artes Visuais: Caderno do Professor. 
Lisboa: Fundação Calouste le Gulbenkian, p. 156) 
 
Reprodução 9 (P17) - Marie Hélène, 1930, Arpad Szenes (SZENES, Arpad (1983) – Retratos de Vieira. Lisboa: 
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, p.44) 
 
Reprodução 10 (P18) - Goosey-goosey Gander, 1989, Paula Rego (ROSENTHAL, T. G. (2003) – Paula Rego, obra 
gráfica completa, vol.1. Lisboa: Cavalo de Ferro, p. 50)  
 
 
Reprodução 11 (P19) - La Scapigliata, 1507, Leonardo da Vinci (Imagem disponível em: 
http://www.angelarthouse.com/oil_paintings_artists/d/Da_Vinci_Leonardo/Female_head_La_Scapigliata_c_1508.htm) 
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Reprodução 12 

(P20) 

Reprodução 

13 (P21) 

Reprodução 14 

(P22) 

Reprodução 15 

(P23) 

Reprodução 16 

(P24) 

Reprodução 

17 (P25) 

Reprodução 18 

(P26) 

     

Reprodução 19 

(P27) 

Reprodução 

20 (P28) 

Reprodução 21 

(P29) 

Reprodução 22 

(P30) 
Reprodução 23 (P31) 

Reprodução 24 

(P32) 

 
 

 
  

Reprodução 25 

(P33) 

Reprodução 

26 (P34) 

Reprodução 27 

(P35) 

Reprodução 28 

(P36) 
Reprodução 29 (P37) Reprodução 30 (P38) 

  
  

Reprodução 31 (P39) 
Reprodução 32 

(P40) 

Reprodução 33 

(P41) 
Reprodução 34 (P420) Reprodução 35 (P43) 

Reprodução 12 (P20) - As Bolas de Sabão, 1867, Édouard Manet (COSTA, M. H.; SAMPAIO, M. L. (1998) – 
Pintura. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. p. 138) 
 
Rprodução 13 (P21) - Quarto de Dormir, 1888, Vincent Van Gogh (ARRECHEA, Julio e SOTO, Victoria 
(2002) – Dicionário de Pintura – Século XX. Lisboa: Editorial Estampa, p. 374) 
 
Reprodução14 (P22) - Candeeiro de Rua, 1909, Giacomo Balla (QUINA, J. (cood.) (2005) – Museus de 
Nova Iorque: Metropolitan Museum of Art. Barcelona: Planeta Agostini, p. 270.) 
 
Reprodução 15 (P23) - O Cumprimento, 1905/09, Gustav Klimt, Viena, Osterreichische Museum für 
Angewandte Kunst (FLIEDL, Gustav (1994) – Gustav Klimt: O Mundo de Aparência Feminina. Germany: 
Taschan,  p.153) 
 
Reprodução 16 (P24) - Eu e a Aldeia, 1911, Marc Chagall, Nova Iorque, The Museum of Modern Art 

(JANSON, H. W. (2005) – História da Arte. 7ª ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 696) 

Reprodução 17 (P25) - Trou de La Serrure Parto da Viola Bom Ménage Fraise Avant- Garde, 1916,  Amadeo 
de Souza-Cardoso (GONÇALVES, R.M. (1998) – A arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Círculo de 
Leitores, p.38.) 
 
Reprodução 18 (P26) - Domingo Lisboeta (tríptico), entre 1950-1960, Almada Negreiros, Alcântara, Lisboa. 
(GONÇALVES, R.M. (1998) – A arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Círculo de Leitores, p.65) 
 
Reprodução 19 (P27) - Flores de Domingo, 1952, Eurico Gonçalves (PROFÍRIO, M.; SANTOS, J. (2007) – 
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Expressão e Educação Plástica: 1º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Direcção Geral de Desenvolvimento de 
Inovação Curricular (Ministério da Educação) – CD) 
 
Reprodução 20 (P28) - Vivian Girls Como Moinhos de Vento, 1984, Paula Rego (GONÇALVES, R.M. (1998) 
– A arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Círculo de Leitores, p.121.) 
 
Reprodução 21 (P29) - Persistência da Memória, 1931, Salvador Dalí, Museum of Modern Art, New York 
City.  
 
Reprodução 22 (P30) - Bailarico no Bairro, 1950, Mário Eloy (Imagem disponível em: 
http://pinturaportuguesa.blogs.sapo.pt/arquivo/2004_04.html) 
 
Reprodução 23 (P31) - Fernando Pessoa (frente e verso), 1985, José de Guimarães (Imagem disponível em: 
http://www.scribd.com/doc/25225722/Jose-de-Guimaraes) 
 
Reprodução 24 (P32) - Fernando Pessoa - Heterónimo, 1978, António Costa Pinheiro (GONÇALVES, R.M. 
(1998) – A arte Portuguesa do Século XX. Lisboa: Círculo de Leitores, p.105.) 
 
 
Reprodução 25 (P33) - As meninas segundo Velásques, 1957, Pablo Picasso (WALTHER, I. F. (1994) – 
Pablo Picasso 1881 – 1973: O Génio do Século. Germany:Taschen, p. 84) 
  
 
Reprodução 26 (P34) - Las meninas, 1656, Diego Velásques (WALTHER, I. F. (1994) – Pablo Picasso 1881 
– 1973: O Génio do Século. Germany:Taschen, p. 84) 
  
Reprodução 27 (P35) - Retrato de casamento, 1434, Jan Van Eyck, Nacional Gallery, Londres (PROFÍRIO, 
M.; SANTOS, J. (2007) – Expressão e Educação Plástica: 1º ciclo do Ensino Básico. Lisboa: Direcção Geral 
de Desenvolvimento de Inovação Curricular (Ministério da Educação) – CD) 
 
Reprodução 28 (P36) - O casamento de Arnolfini, 1978, Fernando Botero (Imagem disponível em: 
http://www.must-love-art.com/arts-of-botero.html) 
 
Reprodução 29 (P37) - Rapariga com Brinco de Pérola, 1665, Jan Vermeer, Gabinete Real de Pintura 
Mauritshuis, Haia. (Imagem disponível em: http://www.must-love-art.com/arts-of-vermeer.html) 
 
Reprodução 30 (P38) - Dora Maar Assise, 1938, Pablo Picasso, Museu Picasso, Paris. 
 (Imagem disponível em: http://picasso-paris.videomuseum.fr/Navigart/index.php?db=picasso&qs=1) 
 
Reprodução 31 (P39) - O Beijo (26-10-1969), Picasso 
(Imagem disponível em: http://picasso-paris.videomuseum.fr/Navigart/index.php?db=picasso&qs=1) 
 
Reprodução 32 (P40) - O Beijo, 1908, Gustav Klimt, Viena, Osterreichische Museum für Angewandte Kunst 

(FLIEDL, Gustav (1994) – Gustav Klimt: O Mundo de Aparência Feminina. Germany: Taschan, p.117) 

 
Reprodução33 (P41) - Maternidade, 1935, Almada Negreiros (VIEIRA, J. (2001) – Fotobiografias do Século 
XX: Almada Negreiros. Lisboa: Círculo de Leitores, p.111) 
 
Reprodução 34 (P42) - Painel de azulejo da Estação do Metropolitano Belourusskaya em Moscovo, Graça 

Morais (Imagem disponível em : http://www.enciclopedia.com.pt/articles.php?article_id=1128) 

 
Reprodução 35 (P43) - Submersão Atlantida, Hundertwasser (Imagem disponível em: 

http://www.metrolisboa.pt/Portals/0/or_01N.htm) 
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Reprodução 36 (P44) Reprodução 37 (P45) Reprodução 38 (P46) Reprodução 39 (P47) Reprodução 40 (P48) 

 
    

Reprodução 41 (P49) Reprodução 42 (P50) Reprodução 43 (P51) Reprodução 44 (P52) Reprodução 45 (P53) 

 
 

   
Reprodução 46 (P54) Reprodução 47 (P55) Reprodução 48 (P56) Reprodução a 49 (P57) Reprodução 50 (P58) 

Reprodução 36 (P44) - Lago das Tágides, 1998, João Cutileiro (Fotografia de: Elsa Rosa) 
 
Reprodução 37 (P45) - Doroty, 2007, Joana Vasconcelos (Imagem disponível em: 
http://www.joanavasconcelos.com/home.html) 
 
Reprodução 38 (P46) - Estátua de D. José, 1775, Machado de Castro (Imagem disponível em : 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Est%C3%A1tua_de_D._Jos%C3%A9_na_Pra%C3%A7a_do_Co
m%C3%A9rcio) 
 
Reprodução 39 (P47) - Homem a Cavalo, 2002, Fernando Botero (imagem disponível em: 
http://flaka18.wordpress.com/2009/05/) 
 
Reprodução 40 (P48) - L´homme qui marche I, 1947, Alberto Giacometti (Imagem disponível em: 
http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2009/05/giacometti-alberto-escultura.html) 
 
Reprodução 41 (P59) - D. Sebastião, 1985, José de Guimarães (GONÇALVES, Rui Mário, FRÓIS, João 
Pedro e MARQUES, Elisa (2002) - Primeiro Olhar, programa Integrado de Artes Visuais: Caderno do 
Professor. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, p. 180) 
 
Reprodução 42 (P50) - D. Sebastião, 1973, João Cutileiro (Imagem Disponível em: 
http://www.ipv.pt/millenium/15_image4.htm) 
 
Reprodução 43 (P51) - D. Afonso Henriques, 1887, Soares dos Reis, Guimarães (Fotografia de Elsa Rosa) 
 
Reprodução 44 (P52) - D. Afonso Henriques, 2001, João Cutileiro, Guimarães (Fotografia de Elsa Rosa)  
 
Reprodução 45 (P53) - O Beijo,1886-88, Auguste Rodin, Museu Rodin, Paris. (Imagem disponível em: 
http://www.ocaiw.com/galleria_niah/gallery.php?lang=pt&author=834&id=301&name=Auguste+Rodin) 
 
Reprodução 46 (P54) - O Beijo,1910, Constantin Brancusi (Imagem disponível em: 

http://www.ocaiw.com/catalog/?lang=pt&catalog=scul&author=738) 
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Reprodução 47 (P55) - Draped Reclining Figure, 1952-53, Henry Moore Museum Ludwig, Cologne (Imagem 
disponível em: http://oseculoprodigioso.blogspot.com/2007/02/moore-henry-escultura.html) 
 
Reprodução 48 (P56) - Nu feminino, 1912, António Duarte, Jardins da Gulbenkian Lisboa (Fotografia de Elsa 
Rosa) 
 
Reprodução 49 (P57) - Turistas (parte da escultura), 1970, Duane Hanson, Glasgow Art Gallery (Imagem 
disponível em 
http://images.google.pt/imgres?imgurl=http://www.nationalgalleries.org/media/1/hanson_tourists_after_treatmen
t.jpg&imgrefurl=http://www.nationalgalleries.org/research/project/7:263/452/&usg=__WAP2TC8T5XNBVRD3eH
yT7S3-7IU=&h=241&w=195&sz=8&hl=pt-
PT&start=344&um=1&itbs=1&tbnid=VubRP5u9DmoTDM:&tbnh=110&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3DDuane
%2BHanson%26ndsp%3D18%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN%26start%3D342%26um%3D1) 
 
Reprodução 50 (P58) - Top Model, 2005, Joana Vasconcelos (Imagem disponível em: 

http://www.joanavasconcelos.com/home.html) 
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Anexo 2 
Quadros (valores relativos e absolutos) 
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Pergunta 7 – Já ouviste falar de “Criatividade”? 

5º Ano 6º Ano 2º Ciclo 
 
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Sim 34 75,6 85 94,4 119 88,1 

Não 11 24,4 5 5,6 16 11,9 

Total 45 100,0 90 100,0 135 100,0 

Quadro 1: Resposta à pergunta 7. 
 

 
Pergunta 8 - O que (alunos) entendem por Criatividade. 

5º Ano 6º Ano 2º Ciclo 

  V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

1 23 51,1 40 44,4 63 46,7 

2 1 2,2 12 13,3 13 9,6 

3 3 6,7 2 2,2 5 3,7 

4 15 33,3 31 34,4 46 34,1 

5 3 6,7 5 5,6 8 5,9 

 45 100,0 90 100,0 135 100,0 

             

Legenda: 

1- Capacidade de ter novas ideias, diferentes e originais para um problema. 

2- Capacidade de alterar e modificar um objecto, transformando num outro. 

3- Capacidade de transformação da realidade. 

4- Capacidade de inventar algo que não existe. 

5- Capacidade de criar algo que todos já conhecem. 

Quadro 2: Definição de Criatividade. 
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1 – Relação afectiva com a obra de arte (Pergunta: Gostas da obra de arte?) 

 

 

 

FOTOGRAFIA DESENHO 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 33 73,3 12 26,7 

Rep. 2 (P10) 41 91,1 4 8,9 

Rep. 3 (P11) 29 64,4 16 35,6 

Rep. 4 (P12) 27 60,0 18 40,0 

Quadro 3: 5º Ano – Gostas da obra de arte? 
 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 42 46,7 48 53,3 

Rep. 2 (P10) 77 85,6 13 14,4 

Rep. 3 (P11) 33 36,7 57 63,3 

Rep. 4 (P12) 35 38,9 55 61,1 

Quadro 4: 6º Ano – Gostas da obra de arte? 
 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 75 55,6 60 44,4 

Rep. 2 (P10) 118 87,4 17 12,6 

Rep. 3 (P11) 62 45,9 73 54,1 

Rep. 4 (P12) 62 45,9 73 54,1 

Quadro 5: 2º Ciclo – Gostas da obra de arte?  

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 37 82,2 8 17,8 

Rep. 6 (P14) 40 88,9 5 11,1 

Rep. 7 (P15) 40 88,9 5 11,1 

Rep. 8 (P16) 37 82,2 8 17,8 

Rep. 9 (P17) 21 46,7 24 53,3 

Rep. 10 (P18) 35 77,8 10 22,2 

Rep. 11 (P19) 34 75,6 11 24,4 

Quadro 6: 5º Ano – Gostas da obra de arte? 
 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 80 88,9 10 11,1 

Rep. 6 (P14) 75 83,3 15 16,7 

Rep. 7 (P15) 69 76,7 21 23,3 

Rep. 8 (P16) 70 77,8 20 22,2 

Rep. 9 (P17) 30 33,3 60 66,7 

Rep. 10 (P18) 57 63,3 33 36,7 

Rep. 11 (P19) 62 68,9 28 31,1 

Quadro 7: 6º Ano – Gostas da obra de arte? 
 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 117 86,7 18 13,3 

Rep. 6 (P14) 115 85,2 20 14,8 

Rep. 7 (P15) 109 80,7 26 19,3 

Rep. 8 (P16) 107 79,3 28 20,7 

Rep. 9 (P17) 51 37,8 84 62,2 

Rep. 10 (P18) 92 68,1 43 31,9 

Rep. 11 (P19) 96 71,1 39 28,9 

Quadro 8: 2º Ciclo – Gostas da obra de arte?  
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PINTURA 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 33 73,3 12 26,7 

Rep. 13 (P21) 37 82,2 8 17,8 

Rep. 14 (P22) 35 77,8 10 22,2 

Rep. 15 (P23) 20 44,4 25 55,6 

Rep. 16 (P24) 37 82,2 8 17,8 

Rep. 17 (P25) 29 64,4 16 35,6 

Rep. 18 (P26) 38 84,4 7 15,6 

Rep. 19 (P27) 33 73,3 12 26,7 

Rep. 20 (P28) 34 75,6 11 24,4 

Rep. 21 (P29) 30 66,7 15 33,3 

Rep. 22 (P30) 42 93,3 3 6,7 

Rep. 23 (P31) 28 62,2 17 37,8 

Rep. 24 (P32) 32 71,1 13 28,9 

Rep. 25 (P33) 24 53,3 21 46,7 

Rep. 26 (P34) 39 86,7 6 13,3 

Rep. 27 (P35) 36 80,0 9 20,0 

Rep. 28 (P36) 35 77,8 10 22,2 

Rep. 29 (P37) 28 62,2 17 37,8 

Rep. 30 (P38) 18 40,0 27 60,0 

Rep. 31 (P39) 28 62,2 17 37,8 

Rep. 32 (P40) 28 62,2 17 37,8 

Rep. 33 (P41) 38 84,4 7 15,6 

Rep. 34 (P42) 25 55,6 20 44,4 

Rep. 35 (P43) 35 77,8 10 22,2 

Quadro 9: 5º Ano – Gostas da obra de arte?  

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 41 45,6 49 54,4 

Rep. 13 (P21) 62 68,9 28 31,1 

Rep. 14 (P22) 76 84,4 14 15,6 

Rep. 15 (P23) 44 48,9 46 51,1 

Rep. 16 (P24) 62 68,9 28 31,1 

Rep. 17 (P25) 58 64,4 32 35,6 

Rep. 18 (P26) 70 77,8 20 22,2 

Rep. 19 (P27) 44 48,9 46 51,1 

Rep. 20 (P28) 53 58,9 37 41,1 

Rep. 21 (P29) 50 55,6 40 44,4 

Rep. 22 (P30) 69 76,7 21 23,3 

Rep. 23 (P31) 56 62,2 34 37,8 

Rep. 24 (P32) 56 62,2 34 37,8 

Rep. 25 (P33) 39 43,3 51 56,7 

Rep. 26 (P34) 54 60,0 36 40,0 

Rep. 27 (P35) 54 60,0 36 40,0 

Rep. 28 (P36) 61 67,8 29 32.2 

Rep. 29 (P37) 42 46,7 48 53.3 

Rep. 30 (P38) 33 36,7 57 63.3 

Rep. 31 (P39) 55 61,1 35 38.9 

Rep. 32 (P40) 50 55,6 40 44.4 

Rep. 33 (P41) 73 81,1 17 18.9 

Rep. 34 (P42) 37 41,1 53 58.9 

Rep. 35 (P43) 54 60,0 36 40.0 

Quadro 10: 6º Ano – Gostas da obra de arte?  
Sim Não Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 74 54,8 61 45,2 

Rep. 13 (P21) 99 73,3 36 26,7 

Rep. 14 (P22) 111 82,2 24 17,8 

Rep. 15 (P23) 64 47,4 71 52,6 

Rep. 16 (P24) 99 73,3 36 26,7 

Rep. 17 (P25) 87 64,4 48 35,6 

Rep. 18 (P26) 108 80,0 27 20,0 

Rep. 19 (P27) 77 57,0 58 43,0 

Rep. 20 (P28) 87 64,4 48 35,6 

Rep. 21 (P29) 80 59,3 55 40,7 

Rep. 22 (P30) 111 82,2 24 17,8 

Rep. 23 (P31) 84 62,2 51 37,8 

Rep. 24 (P32) 88 65,2 47 34,8 

Rep. 25 (P33) 63 46,7 72 53,3 

Rep. 26 (P34) 93 68,9 42 31,1 

Rep. 27 (P35) 90 66,7 45 33,3 

Rep. 28 (P36) 96 71,1 39 28,9 

Rep. 29 (P37) 70 51,9 65 48,1 

Rep. 30 (P38) 51 37,8 84 62,2 

Rep. 31 (P39) 83 61,5 52 38,5 

Rep. 32 (P40) 78 57,8 57 42,2 

Rep. 33 (P41) 111 82,2 24 17,8 

Rep. 34 (P42) 62 45,9 73 54,1 

Rep. 35 (P43) 89 65,9 46 34,1 

Quadro 11: 2º Ciclo – Gostas da obra de arte?  
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ESCULTURA 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 38 84,4 7 15,6 

Rep. 37 (P45) 39 86,7 6 13,3 

Rep. 38 (P46) 43 95,6 2 4,4 

Rep. 39 (P47) 34 75,6 11 24,4 

Rep. 40 (P48) 23 51,1 22 48,9 

Rep. 41 (P49) 26 57,8 19 42,2 

Rep. 42 (P50) 29 64,4 16 35,6 

Rep. 43 (P51) 41 91,1 4 8,9 

Rep. 44 (P52) 25 55,6 20 44,4 

Rep. 45 (P53) 37 82,2 8 17,8 

Rep. 46 (P54) 31 68,9 14 31,1 

Rep. 47 (P55) 31 68,9 14 31,1 

Rep. 48 (P56) 34 75,6 11 24,4 

Rep. 49 (P57) 25 55,6 20 44,4 

Rep. 50 (P58) 39 86,7 6 13,3 

Quadro 12: 5º Ano – Gostas da obra de arte?  

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 63 70,0 27 30,0 

Rep. 37 (P45) 71 78,9 19 21,1 

Rep. 38 (P46) 65 72,2 25 27,8 

Rep. 39 (P47) 63 70,0 27 30,0 

Rep. 40 (P48) 35 38,9 55 61,1 

Rep. 41 (P49) 41 45,6 49 54,4 

Rep. 42 (P50) 42 46,7 48 53,3 

Rep. 43 (P51) 75 83,3 15 16,7 

Rep. 44 (P52) 57 63,3 33 36,7 

Rep. 45 (P53) 77 85,6 13 14,4 

Rep. 46 (P54) 53 58,9 37 41,1 

Rep. 47 (P55) 47 52,2 43 47,8 

Rep. 48 (P56) 53 58,9 37 41,1 

Rep. 49 (P57) 30 33,3 60 66,7 

Rep. 50 (P58) 67 74,4 23 25,6 

Quadro 13: 6º Ano – Gostas da obra de arte?  
 

Sim Não Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 101 74,8 34 25,2 

Rep. 37 (P45) 110 81,5 25 18,5 

Rep. 38 (P46) 108 80,0 27 20,0 

Rep. 39 (P47) 97 71,9 38 28,1 

Rep. 40 (P48) 58 43,0 77 57,0 

Rep. 41 (P49) 67 49,6 68 50,4 

Rep. 42 (P50) 71 52,6 64 47,4 

Rep. 43 (P51) 116 85,9 19 14,1 

Rep. 44 (P52) 82 60,7 53 39,3 

Rep. 45 (P53) 114 84,4 21 15,6 

Rep. 46 (P54) 84 62,2 51 37,8 

Rep. 47 (P55) 78 57,8 57 42,2 

Rep. 48 (P56) 87 64,4 48 35,6 

Rep. 49 (P57) 55 40,7 80 59,3 

Rep. 50 (P58) 106 78,5 29 21,5 

Quadro 14: 2º Ciclo – Gostas da obra de arte?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

2 - Grau de Criatividade da Obra de Arte (Pergunta: Como classifica a Criatividade 

do autor face à obra de arte? muita, pouca ou nenhuma Criatividade). 

 

FOTOGRAFIA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 

Rep. 2 (P10) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 

Rep. 3 (P11) 15 33,3 20 44,4 10 22,2 

Rep. 4 (P12) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 

Quadro 15: 5º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 

 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 34 37,8 46 51,1 10 11,1 

Rep. 2 (P10) 66 73,3 22 24,4 2 2,2 

Rep. 3 (P11) 14 15,6 36 40,0 40 44,4 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 46 51,1 21 23,3 

Quadro 16: 6º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 

 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 58 43,0 63 46,7 14 10,4 

Rep. 2 (P10) 104 77,0 28 20,7 3 2,2 

Rep. 3 (P11) 29 21,5 56 41,5 50 37,0 

Rep. 4 (P12) 42 31,1 62 45,9 31 23,0 

Quadro 17: 2º Ciclo – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade  

 

DESENHO 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

Rep. 5 (P13) 35 77,8 6 13,3 4 8,9 

Rep. 6 (P14) 37 82,2 5 11,1 3 6,7 

Rep. 7 (P15) 38 84,4 5 11,1 2 4,4 

Rep. 8 (P16) 29 64,4 9 20,0 7 15,6 

Rep. 9 (P17) 8 17,8 22 48,9 15 33,3 

Rep. 10 (P18) 36 80,0 6 13,3 3 6,7 

Rep. 11 (P19) 31 68,9 11 24,4 3 6,7 

Quadro 18: 5º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

Rep. 5 (P13) 71 78,9 16 17,8 3 3,3 

Rep. 6 (P14) 65 72,2 21 23,3 4 4,4 

Rep. 7 (P15) 70 77,8 14 15,6 6 6,7 

Rep. 8 (P16) 51 56,7 31 34,4 8 8,9 

Rep. 9 (P17) 19 21,1 40 44,4 31 34,4 

Rep. 10 (P18) 62 68,9 18 20,0 10 11,1 

Rep. 11 (P19) 47 52,2 32 35,6 11 12,2 

Quadro 19: 6º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 
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DESENHO 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

V. 
abs. 

V. rel. 
% 

Rep. 5 (P13) 106 78,5 22 16,3 7 5,2 

Rep. 6 (P14) 102 75,6 26 19,3 7 5,2 

Rep. 7 (P15) 108 80,0 19 14,1 8 5,9 

Rep. 8 (P16) 80 59,3 40 29,6 15 11,1 

Rep. 9 (P17) 27 20,0 62 45,9 46 34,1 

Rep. 10 (P18) 98 72,6 24 17,8 13 9,6 

Rep. 11 (P19) 78 57,8 43 31,9 14 10,4 

Quadro 20: 2º Ciclo – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade  

 

 

PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 

Rep. 13 (P21) 21 46,7 18 40,0 6 13,3 

Rep. 14 (P22) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 

Rep. 15 (P23) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 

Rep. 16 (P24) 37 82,2 4 8,9 4 8,9 

Rep. 17 (P25) 29 64,4 12 26,7 4 8,9 

Rep. 18 (P26) 35 77,8 8 17,8 2 4,4 

Rep. 19 (P27) 24 53,3 14 31,1 7 15,6 

Rep. 20 (P28) 38 84,4 7 15,6 0 0,0 

Rep. 21 (P29) 26 57,8 15 33,3 4 8,9 

Rep. 22 (P30) 30 66,7 14 31,1 1 2,2 

Rep. 23 (P31) 27 60,0 15 33,3 3 6,7 

Rep. 24 (P32) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 

Rep. 25 (P33) 20 44,4 20 44,4 5 11,1 

Rep. 26 (P34) 30 66,7 12 26,7 3 6,7 

Rep. 27 (P35) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 

Rep. 28 (P36) 33 73,3 8 17,8 4 8,9 

Rep. 29 (P37) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 

Rep. 30 (P38) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 

Rep. 31 (P39) 26 57,8 11 24,4 8 17,8 

Rep. 32 (P40) 31 68,9 9 20,0 5 11,1 

Rep. 33 (P41) 33 73,3 10 22,2 2 4,4 

Rep. 34 (P42) 19 42,2 14 31,1 12 26,7 

Rep. 35 (P43) 30 66,7 11 24,4 4 8,9 

Quadro 21: 5º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 
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PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 25 27,8 44 48,9 21 23,3 

Rep. 13 (P21) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 

Rep. 14 (P22) 62 68,9 20 22,2 8 8,9 

Rep. 15 (P23) 53 58,9 22 24,4 15 16,7 

Rep. 16 (P24) 68 75,6 15 16,7 7 7,8 

Rep. 17 (P25) 61 67,8 21 23,3 8 8,9 

Rep. 18 (P26) 70 77,8 10 11,1 10 11,1 

Rep. 19 (P27) 43 47,8 26 28,9 21 23,3 

Rep. 20 (P28) 52 57,8 27 30,0 11 12,2 

Rep. 21 (P29) 40 44,4 34 37,8 16 17,8 

Rep. 22 (P30) 48 53,3 32 35,6 10 11,1 

Rep. 23 (P31) 47 52,2 26 28,9 17 18,9 

Rep. 24 (P32) 39 43,3 34 37,8 17 18,9 

Rep. 25 (P33) 39 43,3 29 32,2 22 24,4 

Rep. 26 (P34) 34 37,8 35 38,9 21 23,3 

Rep. 27 (P35) 35 38,9 34 37,8 21 23,3 

Rep. 28 (P36) 53 58,9 25 27,8 12 13,3 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 37 41,1 27 30,0 

Rep. 30 (P38) 42 46,7 31 34,4 17 18,9 

Rep. 31 (P39) 58 64,4 19 21,1 13 14,4 

Rep. 32 (P40) 49 54,4 23 25,6 18 20,0 

Rep. 33 (P41) 56 62,2 26 28,9 8 8,9 

Rep. 34 (P42) 25 27,8 33 36,7 32 35,6 

Rep. 35 (P43) 49 54,4 25 27,8 16 17,8 

Quadro 22: 6º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 

 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 48 35,6 58 43,0 29 21,5 

Rep. 13 (P21) 67 49,6 43 31,9 25 18,5 

Rep. 14 (P22) 100 74,1 26 19,3 9 6,7 

Rep. 15 (P23) 74 54,8 37 27,4 24 17,8 

Rep. 16 (P24) 105 77,8 19 14,1 11 8,1 

Rep. 17 (P25) 90 66,7 33 24,4 12 8,9 

Rep. 18 (P26) 105 77,8 18 13,3 12 8,9 

Rep. 19 (P27) 67 49,6 40 29,6 28 20,7 

Rep. 20 (P28) 90 66,7 34 25,2 11 8,1 

Rep. 21 (P29) 66 48,9 49 36,3 20 14,8 

Rep. 22 (P30) 78 57,8 46 34,1 11 8,1 

Rep. 23 (P31) 74 54,8 41 30,4 20 14,8 

Rep. 24 (P32) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 

Rep. 25 (P33) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 

Rep. 26 (P34) 64 47,4 47 34,8 24 17,8 

Rep. 27 (P35) 59 43,7 51 37,8 25 18,5 

Rep. 28 (P36) 86 63,7 33 24,4 16 11,9 

Rep. 29 (P37) 46 34,1 52 38,5 37 27,4 

Rep. 30 (P38) 61 45,2 47 34,8 27 20,0 

Rep. 31 (P39) 84 62,2 30 22,2 21 15,6 

Rep. 32 (P40) 80 59,3 32 23,7 23 17,0 

Rep. 33 (P41) 89 65,9 36 26,7 10 7,4 

Rep. 34 (P42) 44 32,6 47 34,8 44 32,6 

Rep. 35 (P43) 79 58,5 36 26,7 20 14,8 

Quadro 23: 2º Ciclo – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 
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ESCULTURA 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 28 62,2 15 33,3 2 4,4 

Rep. 37 (P45) 32 71,1 11 24,4 2 4,4 

Rep. 38 (P46) 33 73,3 9 20,0 3 6,7 

Rep. 39 (P47) 32 71,1 9 20,0 4 8,9 

Rep. 40 (P48) 16 35,6 20 44,4 9 20,0 

Rep. 41 (P49) 22 48,9 16 35,6 7 15,6 

Rep. 42 (P50) 23 51,1 18 40,0 4 8,9 

Rep. 43 (P51) 34 75,6 8 17,8 3 6,7 

Rep. 44 (P52) 23 51,1 15 33,3 7 15,6 

Rep. 45 (P53) 31 68,9 13 28,9 1 2,2 

Rep. 46 (P54) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 19 42,2 6 13,3 

Rep. 48 (P56) 24 53,3 16 35,6 5 11,1 

Rep. 49 (P57) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 

Rep. 50 (P58) 36 80,0 5 11,1 4 8,9 

Quadro 24: 5º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 46 51,1 34 37,8 10 11,1 

Rep. 37 (P45) 59 65,6 23 25,6 8 8,9 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 

Rep. 39 (P47) 54 60,0 21 23,3 15 16,7 

Rep. 40 (P48) 25 27,8 27 30,0 38 42,2 

Rep. 41 (P49) 32 35,6 31 34,4 27 30,0 

Rep. 42 (P50) 30 33,3 37 41,1 23 25,6 

Rep. 43 (P51) 53 58,9 26 28,9 11 12,2 

Rep. 44 (P52) 41 45,6 31 34,4 18 20,0 

Rep. 45 (P53) 61 67,8 22 24,4 7 7,8 

Rep. 46 (P54) 42 46,7 33 36,7 15 16,7 

Rep. 47 (P55) 34 37,8 37 41,1 19 21,1 

Rep. 48 (P56) 36 40,0 39 43,3 15 16,7 

Rep. 49 (P57) 24 26,7 24 26,7 42 46,7 

Rep. 50 (P58) 64 71,1 18 20,0 8 8,9 

Quadro 25: 6º Ano – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 

 

 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 74 54,8 49 36,3 12 8,9 

Rep. 37 (P45) 91 67,4 34 25,2 10 7,4 

Rep. 38 (P46) 79 58,5 34 25,2 22 16,3 

Rep. 39 (P47) 86 63,7 30 22,2 19 14,1 

Rep. 40 (P48) 41 30,4 47 34,8 47 34,8 

Rep. 41 (P49) 54 40,0 47 34,8 34 25,2 

Rep. 42 (P50) 53 39,3 55 40,7 27 20,0 

Rep. 43 (P51) 87 64,4 34 25,2 14 10,4 

Rep. 44 (P52) 64 47,4 46 34,1 25 18,5 

Rep. 45 (P53) 92 68,1 35 25,9 8 5,9 

Rep. 46 (P54) 65 48,1 47 34,8 23 17,0 

Rep. 47 (P55) 54 40,0 56 41,5 25 18,5 

Rep. 48 (P56) 60 44,4 55 40,7 20 14,8 

Rep. 49 (P57) 45 33,3 39 28,9 51 37,8 

Rep. 50 (P58) 100 74,1 23 17,0 12 8,9 

Quadro 26: 2º Ciclo – Classificação da obra (muita, pouca ou nenhuma 
criatividade 
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3 - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra 

de Arte (original, feia, bonita, alegre, triste, Tem humor, Tem movimento). 

 

 

FOTOGRAFIA 
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Rep. 1 (P9) 17 37,8 8 17,8 15 33,3 11 24,4 12 26,7 4 8,9 23 51,1 

Rep. 2 (P10) 18 40,0 2 4,4 27 60,0 25 55,6 2 4,4 16 35,6 9 20,0 

Rep. 3 (P11) 26 57,8 16 35,6 16 35,6 5 11,1 28 62,2 5 11,1 11 24,4 

Rep. 4 (P12) 21 46,7 19 42,2 16 35,6 19 42,2 11 24,4 17 37,8 10 22,2 

Quadro 27: 5º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 1 (P9) 21 23,3 31 34,4 9 10,0 5 5,6 40 44,4 1 1,1 41 45,6 

Rep. 2 (P10) 38 42,2 8 8,9 36 40,0 20 22,2 10 11,1 18 20,0 26 28,9 

Rep. 3 (P11) 19 21,1 40 44,4 18 20,0 7 7,8 43 47,8 6 6,7 24 26,7 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 43 47,8 15 16,7 14 15,6 24 26,7 30 33,3 11 12,2 

Quadro 28: 6º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 1 (P9) 38 28,1 39 28,9 24 17,8 16 11,9 52 38,5 5 3,7 64 47,4 

Rep. 2 (P10) 56 41,5 10 7,4 63 46,7 45 33,3 12 8,9 34 25,2 35 25,9 

Rep. 3 (P11) 45 33,3 56 41,5 34 25,2 12 8,9 71 52,6 11 8,1 35 25,9 

Rep. 4 (P12) 44 32,6 62 45,9 31 23,0 33 24,4 35 25,9 47 34,8 21 15,6 

Quadro 29: 2º Ciclo - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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DESENHO 
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Rep. 5 (P13) 19 42,2 6 13,3 29 64,4 22 48,9 8 17,8 11 24,4 13 28,9 

Rep. 6 (P14) 17 37,8 4 8,9 31 68,9 22 48,9 6 13,3 11 24,4 19 42,2 

Rep. 7 (P15) 17 37,8 7 15,6 28 62,2 17 37,8 13 28,9 14 31,1 16 35,6 

Rep. 8 (P16) 28 62,2 7 15,6 30 66,7 32 71,1 2 4,4 15 33,3 12 26,7 

Rep. 9 (P17) 17 37,8 25 55,6 13 28,9 7 15,6 28 62,2 10 22,2 6 13,3 

Rep. 10 (P18) 19 42,2 15 33,3 24 53,3 30 66,7 7 15,6 23 51,1 11 24,4 

Rep. 11 (P19) 24 53,3 12 26,7 28 62,2 21 46,7 12 26,7 10 22,2 9 20,0 

Quadro 30: 5º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 5 (P13) 41 45,6 8 8,9 52 57,8 22 24,4 13 14,4 13 14,4 26 28,9 

Rep. 6 (P14) 32 35,6 13 14,4 44 48,9 26 28,9 12 13,3 11 12,2 32 35,6 

Rep. 7 (P15) 36 40,0 16 17,8 35 38,9 29 32,2 16 17,8 20 22,2 28 31,1 

Rep. 8 (P16) 38 42,2 17 18,9 41 45,6 39 43,3 10 11,1 25 27,8 15 16,7 

Rep. 9 (P17) 18 20,0 52 57,8 17 18,9 2 2,2 55 61,1 12 13,3 4 4,4 

Rep. 10 (P18) 28 31,1 20 22,2 28 31,1 42 46,7 6 6,7 38 42,2 13 14,4 

Rep. 11 (P19) 36 40,0 21 23,3 51 56,7 18 20,0 23 25,6 12 13,3 7 7,8 

Quadro 31: 6º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 5 (P13) 60 44,4 14 10,4 81 60,0 44 32,6 21 15,6 24 17,8 39 28,9 

Rep. 6 (P14) 49 36,3 17 12,6 75 55,6 48 35,6 18 13,3 22 16,3 51 37,8 

Rep. 7 (P15) 53 39,3 23 17,0 63 46,7 46 34,1 29 21,5 34 25,2 44 32,6 

Rep. 8 (P16) 66 48,9 24 17,8 71 52,6 71 52,6 12 8,9 40 29,6 27 20,0 

Rep. 9 (P17) 35 25,9 77 57,0 30 22,2 9 6,7 83 61,5 22 16,3 10 7,4 

Rep. 10 (P18) 47 34,8 35 25,9 52 38,5 72 53,3 13 9,6 61 45,2 24 17,8 

Rep. 11 (P19) 60 44,4 33 24,4 79 58,5 39 28,9 35 25,9 22 16,3 16 11,9 

Quadro 32: 2º Ciclo - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 12 (P20) 26 57,8 9 20,0 23 51,1 23 51,1 8 17,8 12 26,7 14 31,1 

Rep. 13 (P21) 24 53,3 10 22,2 29 64,4 23 51,1 9 20,0 12 26,7 8 17,8 

Rep. 14 (P22) 21 46,7 5 11,1 31 68,9 28 62,2 5 11,1 9 20,0 14 31,1 

Rep. 15 (P23) 17 37,8 20 44,4 16 35,6 14 31,1 17 37,8 8 17,8 5 11,1 

Rep. 16 (P24) 20 44,4 9 20,0 30 66,7 29 64,4 3 6,7 17 37,8 15 33,3 

Rep. 17 (P25) 21 46,7 16 35,6 19 42,2 22 48,9 7 15,6 9 20,0 10 22,2 

Rep. 18 (P26) 22 48,9 11 24,4 28 62,2 27 60,0 7 15,6 10 22,2 16 35,6 

Rep. 19 (P27) 14 31,1 11 24,4 27 60,0 18 40,0 12 26,7 8 17,8 10 22,2 

Rep. 20 (P28) 17 37,8 8 17,8 29 64,4 30 66,7 4 8,9 9 20,0 15 33,3 

Rep. 21 (P29) 18 40,0 18 40,0 16 35,6 15 33,3 21 46,7 12 26,7 6 13,3 

Rep. 22 (P30) 23 51,1 3 6,7 32 71,1 30 66,7 4 8,9 5 11,1 23 51,1 

Rep. 23 (P31) 15 33,3 18 40,0 23 51,1 24 53,3 8 17,8 11 24,4 10 22,2 

Rep. 24 (P32) 19 42,2 11 24,4 24 53,3 16 35,6 17 37,8 12 26,7 9 20,0 

Rep. 25 (P33) 11 24,4 21 46,7 14 31,1 7 15,6 22 48,9 11 24,4 11 24,4 

Rep. 26 (P34) 31 68,9 3 6,7 29 64,4 24 53,3 9 20,0 12 26,7 13 28,9 

Rep. 27 (P35) 27 60,0 7 15,6 30 66,7 21 46,7 9 20,0 10 22,2 10 22,2 

Rep. 28 (P36) 15 33,3 9 20,0 29 64,4 18 40,0 5 11,1 15 33,3 8 17,8 

Rep. 29 (P37) 24 53,3 10 22,2 28 62,2 17 37,8 12 26,7 14 31,1 6 13,3 

Rep. 30 (P38) 9 20,0 28 62,2 7 15,6 10 22,2 13 28,9 14 31,1 5 11,1 

Rep. 31 (P39) 15 33,3 20 44,4 19 42,2 17 37,8 10 22,2 12 26,7 13 28,9 

Rep. 32 (P40) 15 33,3 13 28,9 24 53,3 24 53,3 7 15,6 10 22,2 10 22,2 

Rep. 33 (P41) 28 62,2 3 6,7 34 75,6 26 57,8 6 13,3 13 28,9 12 26,7 

Rep. 34 (P42) 16 35,6 17 37,8 15 33,3 11 24,4 12 26,7 9 20,0 7 15,6 

Rep. 35 (P43) 22 48,9 7 15,6 29 64,4 25 55,6 4 8,9 10 22,2 9 20,0 

Quadro 33: 5º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 12 (P20) 31 34,4 37 41,1 22 24,4 21 23,3 17 18,9 14 15,6 25 27,8 

Rep. 13 (P21) 40 44,4 23 25,6 41 45,6 38 42,2 12 13,3 13 14,4 13 14,4 

Rep. 14 (P22) 40 44,4 10 11,1 48 53,3 40 44,4 10 11,1 9 10,0 25 27,8 

Rep. 15 (P23) 36 40,0 35 38,9 24 26,7 21 23,3 19 21,1 11 12,2 15 16,7 

Rep. 16 (P24) 37 41,1 24 26,7 32 35,6 33 36,7 12 13,3 19 21,1 23 25,6 

Rep. 17 (P25) 43 47,8 32 35,6 34 37,8 31 34,4 11 12,2 19 21,1 11 12,2 

Rep. 18 (P26) 38 42,2 18 20,0 43 47,8 40 44,4 10 11,1 17 18,9 22 24,4 

Rep. 19 (P27) 27 30,0 45 50,0 29 32,2 22 24,4 23 25,6 16 17,8 14 15,6 

Rep. 20 (P28) 34 37,8 31 34,4 32 35,6 35 38,9 9 10,0 27 30,0 21 23,3 

Rep. 21 (P29) 30 33,3 30 33,3 33 36,7 10 11,1 31 34,4 11 12,2 15 16,7 

Rep. 22 (P30) 41 45,6 19 21,1 51 56,7 34 37,8 13 14,4 17 18,9 26 28,9 

Rep. 23 (P31) 32 35,6 31 34,4 27 30,0 27 30,0 13 14,4 25 27,8 13 14,4 

Rep. 24 (P32) 32 35,6 30 33,3 30 33,3 14 15,6 23 25,6 7 7,8 10 11,1 

Rep. 25 (P33) 29 32,2 42 46,7 14 15,6 9 10,0 29 32,2 10 11,1 13 14,4 

Rep. 26 (P34) 36 40,0 26 28,9 42 46,7 22 24,4 14 15,6 11 12,2 16 17,8 

Rep. 27 (P35) 33 36,7 28 31,1 38 42,2 13 14,4 25 27,8 13 14,4 9 10,0 

Rep. 28 (P36) 34 37,8 23 25,6 41 45,6 25 27,8 17 18,9 32 35,6 11 12,2 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 36 40,0 32 35,6 17 18,9 31 34,4 8 8,9 5 5,6 

Rep. 30 (P38) 19 21,1 46 51,1 17 18,9 12 13,3 24 26,7 15 16,7 8 8,9 

Rep. 31 (P39) 34 37,8 32 35,6 21 23,3 21 23,3 14 15,6 20 22,2 11 12,2 

Rep. 32 (P40) 31 34,4 22 24,4 37 41,1 19 21,1 16 17,8 12 13,3 13 14,4 

Rep. 33 (P41) 46 51,1 7 7,8 55 61,1 33 36,7 13 14,4 14 15,6 14 15,6 

Rep. 34 (P42) 23 25,6 43 47,8 22 24,4 23 25,6 16 17,8 10 11,1 3 3,3 

Rep. 35 (P43) 31 34,4 21 23,3 34 37,8 23 25,6 15 16,7 11 12,2 15 16,7 

Quadro 34: 6º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 12 (P20) 57 42,2 46 34,1 45 33,3 44 32,6 25 18,5 26 19,3 39 28,9 

Rep. 13 (P21) 64 47,4 33 24,4 70 51,9 61 45,2 21 15,6 25 18,5 21 15,6 

Rep. 14 (P22) 61 45,2 15 11,1 79 58,5 68 50,4 15 11,1 18 13,3 39 28,9 

Rep. 15 (P23) 53 39,3 55 40,7 40 29,6 35 25,9 36 26,7 19 14,1 20 14,8 

Rep. 16 (P24) 57 42,2 33 24,4 62 45,9 62 45,9 15 11,1 36 26,7 38 28,1 

Rep. 17 (P25) 64 47,4 48 35,6 53 39,3 53 39,3 18 13,3 28 20,7 21 15,6 

Rep. 18 (P26) 60 44,4 829 21,5 71 52,6 67 49,6 17 12,6 27 20,0 38 28,1 

Rep. 19 (P27) 41 30,4 56 41,5 56 41,5 40 29,6 35 25,9 24 17,8 24 17,8 

Rep. 20 (P28) 51 37,8 39 28,9 61 45,2 65 48,1 13 9,6 36 26,7 36 26,7 

Rep. 21 (P29) 48 35,6 48 35,6 49 36,3 25 18,5 52 38,5 23 17,0 21 15,6 

Rep. 22 (P30) 64 47,4 22 16,3 83 61,5 64 47,4 17 12,6 22 16,3 49 36,3 

Rep. 23 (P31) 47 34,8 49 36,3 50 37,0 51 37,8 21 15,6 36 26,7 23 17,0 

Rep. 24 (P32) 51 37,8 41 30,4 54 40,0 30 22,2 40 29,6 19 14,1 19 14,1 

Rep. 25 (P33) 40 29,6 63 46,7 28 20,7 16 11,9 51 37,8 21 15,6 24 17,8 

Rep. 26 (P34) 67 49,6 29 21,5 71 52,6 46 34,1 23 17,0 23 17,0 29 21,5 

Rep. 27 (P35) 60 44,4 35 25,9 68 50,4 34 25,2 34 25,2 23 17,0 19 14,1 

Rep. 28 (P36) 49 36,3 32 23,7 70 51,9 43 31,9 22 16,3 47 34,8 19 14,1 

Rep. 29 (P37) 50 37,0 46 34,1 60 44,4 34 25,2 43 31,9 22 16,3 11 8,1 

Rep. 30 (P38) 28 20,7 74 54,8 24 17,8 22 16,3 37 27,4 29 21,5 13 9,6 

Rep. 31 (P39) 49 36,3 52 38,5 40 29,6 38 28,1 24 17,8 32 23,7 24 17,8 

Rep. 32 (P40) 46 34,1 35 25,9 61 45,2 43 31,9 23 17,0 22 16,3 23 17,0 

Rep. 33 (P41) 74 54,8 10 7,4 89 65,9 59 43,7 19 14,1 27 20,0 26 19,3 

Rep. 34 (P42) 39 28,9 60 44,4 37 27,4 34 25,2 28 20,7 19 14,1 10 7,4 

Rep. 35 (P43) 53 39,3 28 20,7 63 46,7 48 35,6 19 14,1 21 15,6 24 17,8 

Quadro 35: 2º Ciclo - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 36 (P44) 25 55,6 9 20,0 31 68,9 26 57,8 4 8,9 12 26,7 9 20,0 

Rep. 37 (P45) 28 62,2 7 15,6 33 73,3 22 48,9 4 8,9 13 28,9 8 17,8 

Rep. 38 (P46) 30 66,7 3 6,7 31 68,9 24 53,3 3 6,7 12 26,7 11 24,4 

Rep. 39 (P47) 24 53,3 12 26,7 30 66,7 22 48,9 10 22,2 14 31,1 11 24,4 

Rep. 40 (P48) 21 46,7 21 46,7 14 31,1 9 20,0 17 37,8 12 26,7 7 15,6 

Rep. 41 (P49) 13 28,9 17 37,8 17 37,8 17 37,8 8 17,8 15 33,3 6 13,3 

Rep. 42 (P50) 20 44,4 17 37,8 21 46,7 17 37,8 10 22,2 11 24,4 8 17,8 

Rep. 43 (P51) 28 62,2 3 6,7 35 77,8 26 57,8 5 11,1 14 31,1 11 24,4 

Rep. 44 (P52) 20 44,4 18 40,0 17 37,8 19 42,2 14 31,1 9 20,0 7 15,6 

Rep. 45 (P53) 24 53,3 5 11,1 36 80,0 27 60,0 5 11,1 13 28,9 16 35,6 

Rep. 46 (P54) 18 40,0 11 24,4 25 55,6 20 44,4 9 20,0 11 24,4 6 13,3 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 15 33,3 22 48,9 13 28,9 9 20,0 7 15,6 5 11,1 

Rep. 48 (P56) 19 42,2 10 22,2 26 57,8 17 37,8 12 26,7 10 22,2 8 17,8 

Rep. 49 (P57) 22 48,9 20 44,4 21 46,7 20 44,4 4 8,9 11 24,4 6 13,3 

Rep. 50 (P58) 23 51,1 12 26,7 30 66,7 24 53,3 7 15,6 20 44,4 12 26,7 

Quadro 36: 5º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 36 (P44) 32 35,6 16 17,8 44 48,9 25 27,8 7 7,8 10 11,1 15 16,7 

Rep. 37 (P45) 42 46,7 20 22,2 42 46,7 23 25,6 11 12,2 10 11,1 13 14,4 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 15 16,7 43 47,8 24 26,7 10 11,1 5 5,6 16 17,8 

Rep. 39 (P47) 40 44,4 23 25,6 38 42,2 23 25,6 7 7,8 21 23,3 10 11,1 

Rep. 40 (P48) 22 24,4 48 53,3 14 15,6 9 10,0 31 34,4 14 15,6 6 6,7 

Rep. 41 (P49) 22 24,4 43 47,8 21 23,3 14 15,6 15 16,7 10 11,1 10 11,1 

Rep. 42 (P50) 24 26,7 37 41,1 25 27,8 12 13,3 20 22,2 11 12,2 10 11,1 

Rep. 43 (P51) 45 50,0 12 13,3 52 57,8 29 32,2 6 6,7 10 11,1 12 13,3 

Rep. 44 (P52) 31 34,4 28 31,1 33 36,7 22 24,4 13 14,4 10 11,1 8 8,9 

Rep. 45 (P53) 48 53,3 7 7,8 57 63,3 29 32,2 5 5,6 18 20,0 22 24,4 

Rep. 46 (P54) 35 38,9 29 32,2 36 40,0 25 27,8 11 12,2 10 11,1 15 16,7 

Rep. 47 (P55) 30 33,3 32 35,6 29 32,2 15 16,7 11 12,2 8 8,9 10 11,1 

Rep. 48 (P56) 33 36,7 29 32,2 28 31,1 18 20,0 11 12,2 11 12,2 8 8,9 

Rep. 49 (P57) 27 30,0 46 51,1 19 21,1 18 20,0 19 21,1 20 22,2 7 7,8 

Rep. 50 (P58) 37 41,1 17 18,9 47 52,2 28 31,1 7 7,8 15 16,7 17 18,9 

Quadro 37: 6º Ano - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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Rep. 36 (P44) 57 42,2 25 18,5 75 55,6 51 37,8 11 8,1 22 16,3 24 17,8 

Rep. 37 (P45) 70 51,9 27 20,0 75 55,6 45 33,3 15 11,1 23 17,0 21 15,6 

Rep. 38 (P46) 76 56,3 18 13,3 74 54,8 48 35,6 13 9,6 17 12,6 27 20,0 

Rep. 39 (P47) 64 47,4 35 25,9 68 50,4 45 33,3 17 12,6 35 25,9 21 15,6 

Rep. 40 (P48) 43 31,9 69 51,1 28 20,7 18 13,3 48 35,6 26 19,3 13 9,6 

Rep. 41 (P49) 35 25,9 60 44,4 38 28,1 31 23,0 23 17,0 25 18,5 16 11,9 

Rep. 42 (P50) 44 32,6 54 40,0 46 34,1 29 21,5 30 22,2 22 16,3 18 13,3 

Rep. 43 (P51) 73 54,1 15 11,1 87 64,4 55 40,7 11 8,1 24 17,8 23 17,0 

Rep. 44 (P52) 51 37,8 46 34,1 50 37,0 41 30,4 27 20,0 19 14,1 15 11,1 

Rep. 45 (P53) 72 53,3 12 8,9 93 68,9 56 41,5 10 7,4 31 23,0 38 28,1 

Rep. 46 (P54) 53 39,3 40 29,6 61 45,2 45 33,3 20 14,8 21 15,6 21 15,6 

Rep. 47 (P55) 50 37,0 47 34,8 51 37,8 28 20,7 20 14,8 15 11,1 15 11,1 

Rep. 48 (P56) 52 38,5 39 28,9 54 40,0 35 25,9 23 17,0 21 15,6 16 11,9 

Rep. 49 (P57) 49 36,3 66 48,9 40 29,6 38 28,1 23 17,0 31 23,0 13 9,6 

Rep. 50 (P58) 60 44,4 29 21,5 77 57,0 52 38,5 14 10,4 35 25,9 29 21,5 

Quadro 38: 2º Ciclo - Características seleccionadas pelos alunos para justificar a Criatividade da Obra de Arte. 
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4- Relação entre a dimensão cognitiva (Originalidade) e a dimensão Afectiva 

(gosto/não gosto)  

 

 

 

FOTOGRAFIA 
 

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 17 37,8 33 73,3 12 26,7 

Rep. 2 (P10) 18 40,0 41 91,1 4 8,9 

Rep. 3 (P11) 26 57,8 29 64,4 16 35,6 

Rep. 4 (P12) 21 46,7 27 60,0 18 40,0 

Quadro 39: 5º Ano  

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 21 23,3 42 46,7 48 53,3 

Rep. 2 (P10) 38 42,2 77 85,6 13 14,4 

Rep. 3 (P11) 19 21,1 33 36,7 57 63,3 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 35 38,9 55 61,1 

Quadro 40: 6º Ano 

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 38 28,1 75 55,6 60 44,4 

Rep. 2 (P10) 56 41,5 118 87,4 17 12,6 

Rep. 3 (P11) 45 33,3 62 45,9 73 54,1 

Rep. 4 (P12) 44 32,6 62 45,9 73 54,1 

Quadro 41: 2º Ciclo 
 

Quadros _39, _40 e 41: Relação entre a dimensão cognitiva e a dimensão afectiva da avaliação de criatividade 
– Fotografia. (5º e 6º ano e 2º ciclo) 
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DESENHO 
 

Original Gosta Não Gosta 
Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 19 42,2 37 82,2 8 17,8 

Rep. 6 (P14) 17 37,8 40 88,9 5 11,1 

Rep. 7 (P15) 17 37,8 40 88,9 5 11,1 

Rep. 8 (P16) 28 62,2 37 82,2 8 17,8 

Rep. 9 (P17) 17 37,8 21 46,7 24 53,3 

Rep. 10 (P18) 19 42,2 35 77,8 10 22,2 

Rep. 11 (P19) 24 53,3 34 75,6 11 24,4 

Quadro 42: 5º Ano Relação entre originalidade e dimensão afectiva 
Desenho  

Original Gosta Não Gosta 
Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 41 45,6 80 88,9 10 11,1 

Rep. 6 (P14) 32 35,6 75 83,3 15 16,7 

Rep. 7 (P15) 36 40,0 69 76,7 21 23,3 

Rep. 8 (P16) 38 42,2 70 77,8 20 22,2 

Rep. 9 (P17) 18 20,0 30 33,3 60 66,7 

Rep. 10 (P18) 28 31,1 57 63,3 33 36,7 

Rep. 11 (P19) 36 40,0 62 68,9 28 31,1 

Quadro 43: 6º Ano Relação entre originalidade e dimensão afectiva 
Desenho 

Original Gosta Não Gosta 
Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 60 44,4 117 86,7 18 13,3 

Rep. 6 (P14) 49 36,3 115 85,2 20 14,8 

Rep. 7 (P15) 53 39,3 109 80,7 26 19,3 

Rep. 8 (P16) 66 48,9 107 79,3 28 20,7 

Rep. 9 (P17) 35 25,9 51 37,8 84 62,2 

Rep. 10 (P18) 47 34,8 92 68,1 43 31,9 

Rep. 11 (P19) 60 44,4 96 71,1 39 28,9 

Quadro 44: 2º Ciclo Relação entre originalidade e dimensão afectiva 
Desenho  
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PINTURA 

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 26 57,8 33 73,3 12 26,7 

Rep. 13 (P21) 24 53,3 37 82,2 8 17,8 

Rep. 14 (P22) 21 46,7 35 77,8 10 22,2 

Rep. 15 (P23) 17 37,8 20 44,4 25 55,6 

Rep. 16 (P24) 20 44,4 37 82,2 8 17,8 

Rep. 17 (P25) 21 46,7 29 64,4 16 35,6 

Rep. 18 (P26) 22 48,9 38 84,4 7 15,6 

Rep. 19 (P27) 14 31,1 33 73,3 12 26,7 

Rep. 20 (P28) 17 37,8 34 75,6 11 24,4 

Rep. 21 (P29) 18 40,0 30 66,7 15 33,3 

Rep. 22 (P30) 23 51,1 42 93,3 3 6,7 

Rep. 23 (P31) 15 33,3 28 62,2 17 37,8 

Rep. 24 (P32) 19 42,2 32 71,1 13 28,9 

Rep. 25 (P33) 11 24,4 24 53,3 21 46,7 

Rep. 26 (P34) 31 68,9 39 86,7 6 13,3 

Rep. 27 (P35) 27 60,0 36 80,0 9 20,0 

Rep. 28 (P36) 15 33,3 35 77,8 10 22,2 

Rep. 29 (P37) 24 53,3 28 62,2 17 37,8 

Rep. 30 (P38) 9 20,0 18 40,0 27 60,0 

Rep. 31 (P39) 15 33,3 28 62,2 17 37,8 

Rep. 32 (P40) 15 33,3 28 62,2 17 37,8 

Rep. 33 (P41) 28 62,2 38 84,4 7 15,6 

Rep. 34 (P42) 16 35,6 25 55,6 20 44,4 

Rep. 35 (P43) 22 48,9 35 77,8 10 22,2 

Quadro 45: 5º ano, Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura  

  

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 31 34,4 41 45,6 49 54,4 

Rep. 13 (P21) 40 44,4 62 68,9 28 31,1 

Rep. 14 (P22) 40 44,4 76 84,4 14 15,6 

Rep. 15 (P23) 36 40,0 44 48,9 46 51,1 

Rep. 16 (P24) 37 41,1 62 68,9 28 31,1 

Rep. 17 (P25) 43 47,8 58 64,4 32 35,6 

Rep. 18 (P26) 38 42,2 70 77,8 20 22,2 

Rep. 19 (P27) 27 30,0 44 48,9 46 51,1 

Rep. 20 (P28) 34 37,8 53 58,9 37 41,1 

Rep. 21 (P29) 30 33,3 50 55,6 40 44,4 

Rep. 22 (P30) 41 45,6 69 76,7 21 23,3 

Rep. 23 (P31) 32 35,6 56 62,2 34 37,8 

Rep. 24 (P32) 32 35,6 56 62,2 34 37,8 

Rep. 25 (P33) 29 32,2 39 43,3 51 56,7 

Rep. 26 (P34) 36 40,0 54 60,0 36 40,0 

Rep. 27 (P35) 33 36,7 54 60,0 36 40,0 

Rep. 28 (P36) 34 37,8 61 67,8 29 32,2 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 42 46,7 48 53,3 

Rep. 30 (P38) 19 21,1 33 36,7 57 63,3 

Rep. 31 (P39) 34 37,8 55 61,1 35 38,9 

Rep. 32 (P40) 31 34,4 50 55,6 40 44,4 

Rep. 33 (P41) 46 51,1 73 81,1 17 18,9 

Rep. 34 (P42) 23 25,6 37 41,1 53 58,9 

Rep. 35 (P43) 31 34,4 54 60,0 36 40,0 

Quadro 46: 6º ano, Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura 
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Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 57 42,2 74 54,8 61 45,2 

Rep. 13 (P21) 64 47,4 99 73,3 36 26,7 

Rep. 14 (P22) 61 45,2 111 82,2 24 17,8 

Rep. 15 (P23) 53 39,3 64 47,4 71 52,6 

Rep. 16 (P24) 57 42,2 99 73,3 36 26,7 

Rep. 17 (P25) 64 47,4 87 64,4 48 35,6 

Rep. 18 (P26) 60 44,4 108 80,0 27 20,0 

Rep. 19 (P27) 41 30,4 77 57,0 58 43,0 

Rep. 20 (P28) 51 37,8 87 64,4 48 35,6 

Rep. 21 (P29) 48 35,6 80 59,3 55 40,7 

Rep. 22 (P30) 64 47,4 111 82,2 24 17,8 

Rep. 23 (P31) 47 34,8 84 62,2 51 37,8 

Rep. 24 (P32) 51 37,8 88 65,2 47 34,8 

Rep. 25 (P33) 40 29,6 63 46,7 72 53,3 

Rep. 26 (P34) 67 49,6 93 68,9 42 31,1 

Rep. 27 (P35) 60 44,4 90 66,7 45 33,3 

Rep. 28 (P36) 49 36,3 96 71,1 39 28,9 

Rep. 29 (P37) 50 37,0 70 51,9 65 48,1 

Rep. 30 (P38) 28 20,7 51 37,8 84 62,2 

Rep. 31 (P39) 49 36,3 83 61,5 52 38,5 

Rep. 32 (P40) 46 34,1 78 57,8 57 42,2 

Rep. 33 (P41) 74 54,8 111 82,2 24 17,8 

Rep. 34 (P42) 39 28,9 62 45,9 73 54,1 

Rep. 35 (P43) 53 39,3 89 65,9 46 34,1 

Quadro 47: 2º ciclo - Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura 

 

 

ESCULTURA 

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 25 55,6 38 84,4 7 15,6 

Rep. 37 (P45) 28 62,2 39 86,7 6 13,3 

Rep. 38 (P46) 30 66,7 43 95,6 2 4,4 

Rep. 39 (P47) 24 53,3 34 75,6 11 24,4 

Rep. 40 (P48) 21 46,7 23 51,1 22 48,9 

Rep. 41 (P49) 13 28,9 26 57,8 19 42,2 

Rep. 42 (P50) 20 44,4 29 64,4 16 35,6 

Rep. 43 (P51) 28 62,2 41 91,1 4 8,9 

Rep. 44 (P52) 20 44,4 25 55,6 20 44,4 

Rep. 45 (P53) 24 53,3 37 82,2 8 17,8 

Rep. 46 (P54) 18 40,0 31 68,9 14 31,1 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 31 68,9 14 31,1 

Rep. 48 (P56) 19 42,2 34 75,6 11 24,4 

Rep. 49 (P57) 22 48,9 25 55,6 20 44,4 

Rep. 50 (P58) 23 51,1 39 86,7 6 13,3 

Quadro 48: 5º ano, Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura  
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Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 32 35,6 63 70,0 27 30,0 

Rep. 37 (P45) 42 46,7 71 78,9 19 21,1 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 65 72,2 25 27,8 

Rep. 39 (P47) 40 44,4 63 70,0 27 30,0 

Rep. 40 (P48) 22 24,4 35 38,9 55 61,1 

Rep. 41 (P49) 22 24,4 41 45,6 49 54,4 

Rep. 42 (P50) 24 26,7 42 46,7 48 53,3 

Rep. 43 (P51) 45 50,0 75 83,3 15 16,7 

Rep. 44 (P52) 31 34,4 57 63,3 33 36,7 

Rep. 45 (P53) 48 53,3 77 85,6 13 14,4 

Rep. 46 (P54) 35 38,9 53 58,9 37 41,1 

Rep. 47 (P55) 30 33,3 47 52,2 43 47,8 

Rep. 48 (P56) 33 36,7 53 58,9 37 41,1 

Rep. 49 (P57) 27 30,0 30 33,3 60 66,7 

Rep. 50 (P58) 37 41,1 67 74,4 23 25,6 

Quadro 49: 6º ano, Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura 

 

Original Gosta Não Gosta 

P
er
g
u
n
ta
 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 57 42,2 101 74,8 34 25,2 

Rep. 37 (P45) 70 51,9 110 81,5 25 18,5 

Rep. 38 (P46) 76 56,3 108 80,0 27 20,0 

Rep. 39 (P47) 64 47,4 97 71,9 38 28,1 

Rep. 40 (P48) 43 31,9 58 43,0 77 57,0 

Rep. 41 (P49) 35 25,9 67 49,6 68 50,4 

Rep. 42 (P50) 44 32,6 71 52,6 64 47,4 

Rep. 43 (P51) 73 54,1 116 85,9 19 14,1 

Rep. 44 (P52) 51 37,8 82 60,7 53 39,3 

Rep. 45 (P53) 72 53,3 114 84,4 21 15,6 

Rep. 46 (P54) 53 39,3 84 62,2 51 37,8 

Rep. 47 (P55) 50 37,0 78 57,8 57 42,2 

Rep. 48 (P56) 52 38,5 87 64,4 48 35,6 

Rep. 49 (P57) 49 36,3 55 40,7 80 59,3 

Rep. 50 (P58) 60 44,4 106 78,5 29 21,5 

Quadro 50: 2º ciclo - Relação entre originalidade e a dimensão 
afectiva - Pintura 
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5- Relação entre a dimensão Afectiva (Gosto/ Não Gosto) com a dimensão cognitiva 
Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade).  
 

FOTOGRAFIA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 33 73,3 12 26,7 

Rep. 2 (P10) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 41 91,1 4 8,9 

Rep. 3 (P11) 15 33,3 20 44,4 10 22,2 29 64,4 16 35,6 

Rep. 4 (P12) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 27 60,0 18 40,0 

Quadro 51: 5º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 34 37,8 46 51,1 10 11,1 42 46,7 48 53,3 

Rep. 2 (P10) 66 73,3 22 24,4 2 2,2 77 85,6 13 14,4 

Rep. 3 (P11) 14 15,6 36 40,0 40 44,4 33 36,7 57 63,3 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 46 51,1 21 23,3 35 38,9 55 61,1 

Quadro 52: 6º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 58 43,0 63 46,7 14 10,4 75 55,6 60 44,4 

Rep. 2 (P10) 104 77,0 28 20,7 3 2,2 118 87,4 17 12,6 

Rep. 3 (P11) 29 21,5 56 41,5 50 37,0 62 45,9 73 54,1 

Rep. 4 (P12) 42 31,1 62 45,9 31 23,0 62 45,9 73 54,1 

Quadro 53: 2º Ciclo – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 

DESENHO 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 35 77,8 6 13,3 4 8,9 37 82,2 8 17,8 

Rep. 6 (P14) 37 82,2 5 11,1 3 6,7 40 88,9 5 11,1 

Rep. 7 (P15) 38 84,4 5 11,1 2 4,4 40 88,9 5 11,1 

Rep. 8 (P16) 29 64,4 9 20,0 7 15,6 37 82,2 8 17,8 

Rep. 9 (P17) 8 17,8 22 48,9 15 33,3 21 46,7 24 53,3 

Rep. 10 (P18) 36 80,0 6 13,3 3 6,7 35 77,8 10 22,2 

Rep. 11 (P19) 31 68,9 11 24,4 3 6,7 34 75,6 11 24,4 

Quadro 54: 5º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 71 78,9 16 17,8 3 3,3 80 88,9 10 11,1 

Rep. 6 (P14) 65 72,2 21 23,3 4 4,4 75 83,3 15 16,7 

Rep. 7 (P15) 70 77,8 14 15,6 6 6,7 69 76,7 21 23,3 

Rep. 8 (P16) 51 56,7 31 34,4 8 8,9 70 77,8 20 22,2 

Rep. 9 (P17) 19 21,1 40 44,4 31 34,4 30 33,3 60 66,7 

Rep. 10 (P18) 62 68,9 18 20,0 10 11,1 57 63,3 33 36,7 

Rep. 11 (P19) 47 52,2 32 35,6 11 12,2 62 68,9 28 31,1 

Quadro 55: 6º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 106 78,5 22 16,3 7 5,2 117 86,7 18 13,3 

Rep. 6 (P14) 102 75,6 26 19,3 7 5,2 115 85,2 20 14,8 

Rep. 7 (P15) 108 80,0 19 14,1 8 5,9 109 80,7 26 19,3 

Rep. 8 (P16) 80 59,3 40 29,6 15 11,1 107 79,3 28 20,7 

Rep. 9 (P17) 27 20,0 62 45,9 46 34,1 51 37,8 84 62,2 

Rep. 10 (P18) 98 72,6 24 17,8 13 9,6 92 68,1 43 31,9 

Rep. 11 (P19) 78 57,8 43 31,9 14 10,4 96 71,1 39 28,9 

Quadro 56: 2º Ciclo – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
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PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 33 73,3 12 26,7 

Rep. 13 (P21) 21 46,7 18 40,0 6 13,3 37 82,2 8 17,8 

Rep. 14 (P22) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 35 77,8 10 22,2 

Rep. 15 (P23) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 20 44,4 25 55,6 

Rep. 16 (P24) 37 82,2 4 8,9 4 8,9 37 82,2 8 17,8 

Rep. 17 (P25) 29 64,4 12 26,7 4 8,9 29 64,4 16 35,6 

Rep. 18 (P26) 35 77,8 8 17,8 2 4,4 38 84,4 7 15,6 

Rep. 19 (P27) 24 53,3 14 31,1 7 15,6 33 73,3 12 26,7 

Rep. 20 (P28) 38 84,4 7 15,6 0 0,0 34 75,6 11 24,4 

Rep. 21 (P29) 26 57,8 15 33,3 4 8,9 30 66,7 15 33,3 

Rep. 22 (P30) 30 66,7 14 31,1 1 2,2 42 93,3 3 6,7 

Rep. 23 (P31) 27 60,0 15 33,3 3 6,7 28 62,2 17 37,8 

Rep. 24 (P32) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 32 71,1 13 28,9 

Rep. 25 (P33) 20 44,4 20 44,4 5 11,1 24 53,3 21 46,7 

Rep. 26 (P34) 30 66,7 12 26,7 3 6,7 39 86,7 6 13,3 

Rep. 27 (P35) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 36 80,0 9 20,0 

Rep. 28 (P36) 33 73,3 8 17,8 4 8,9 35 77,8 10 22,2 

Rep. 29 (P37) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 28 62,2 17 37,8 

Rep. 30 (P38) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 18 40,0 27 60,0 

Rep. 31 (P39) 26 57,8 11 24,4 8 17,8 28 62,2 17 37,8 

Rep. 32 (P40) 31 68,9 9 20,0 5 11,1 28 62,2 17 37,8 

Rep. 33 (P41) 33 73,3 10 22,2 2 4,4 38 84,4 7 15,6 

Rep. 34 (P42) 19 42,2 14 31,1 12 26,7 25 55,6 20 44,4 

Rep. 35 (P43) 30 66,7 11 24,4 4 8,9 35 77,8 10 22,2 

Quadro 57: 5º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 25 27,8 44 48,9 21 23,3 41 45,6 49 54,4 

Rep. 13 (P21) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 62 68,9 28 31,1 

Rep. 14 (P22) 62 68,9 20 22,2 8 8,9 76 84,4 14 15,6 

Rep. 15 (P23) 53 58,9 22 24,4 15 16,7 44 48,9 46 51,1 

Rep. 16 (P24) 68 75,6 15 16,7 7 7,8 62 68,9 28 31,1 

Rep. 17 (P25) 61 67,8 21 23,3 8 8,9 58 64,4 32 35,6 

Rep. 18 (P26) 70 77,8 10 11,1 10 11,1 70 77,8 20 22,2 

Rep. 19 (P27) 43 47,8 26 28,9 21 23,3 44 48,9 46 51,1 

Rep. 20 (P28) 52 57,8 27 30,0 11 12,2 53 58,9 37 41,1 

Rep. 21 (P29) 40 44,4 34 37,8 16 17,8 50 55,6 40 44,4 

Rep. 22 (P30) 48 53,3 32 35,6 10 11,1 69 76,7 21 23,3 

Rep. 23 (P31) 47 52,2 26 28,9 17 18,9 56 62,2 34 37,8 

Rep. 24 (P32) 39 43,3 34 37,8 17 18,9 56 62,2 34 37,8 

Rep. 25 (P33) 39 43,3 29 32,2 22 24,4 39 43,3 51 56,7 

Rep. 26 (P34) 34 37,8 35 38,9 21 23,3 54 60,0 36 40,0 

Rep. 27 (P35) 35 38,9 34 37,8 21 23,3 54 60,0 36 40,0 

Rep. 28 (P36) 53 58,9 25 27,8 12 13,3 61 67,8 29 32,2 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 37 41,1 27 30,0 42 46,7 48 53,3 

Rep. 30 (P38) 42 46,7 31 34,4 17 18,9 33 36,7 57 63,3 

Rep. 31 (P39) 58 64,4 19 21,1 13 14,4 55 61,1 35 38,9 

Rep. 32 (P40) 49 54,4 23 25,6 18 20,0 50 55,6 40 44,4 

Rep. 33 (P41) 56 62,2 26 28,9 8 8,9 73 81,1 17 18,9 

Rep. 34 (P42) 25 27,8 33 36,7 32 35,6 37 41,1 53 58,9 

Rep. 35 (P43) 49 54,4 25 27,8 16 17,8 54 60,0 36 40,0 

Quadro 58: 6º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
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PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 48 35,6 58 43,0 29 21,5 74 54,8 61 45,2 

Rep. 13 (P21) 67 49,6 43 31,9 25 18,5 99 73,3 36 26,7 

Rep. 14 (P22) 100 74,1 26 19,3 9 6,7 111 82,2 24 17,8 

Rep. 15 (P23) 74 54,8 37 27,4 24 17,8 64 47,4 71 52,6 

Rep. 16 (P24) 105 77,8 19 14,1 11 8,1 99 73,3 36 26,7 

Rep. 17 (P25) 90 66,7 33 24,4 12 8,9 87 64,4 48 35,6 

Rep. 18 (P26) 105 77,8 18 13,3 12 8,9 108 80,0 27 20,0 

Rep. 19 (P27) 67 49,6 40 29,6 28 20,7 77 57,0 58 43,0 

Rep. 20 (P28) 90 66,7 34 25,2 11 8,1 87 64,4 48 35,6 

Rep. 21 (P29) 66 48,9 49 36,3 20 14,8 80 59,3 55 40,7 

Rep. 22 (P30) 78 57,8 46 34,1 11 8,1 111 82,2 24 17,8 

Rep. 23 (P31) 74 54,8 41 30,4 20 14,8 84 62,2 51 37,8 

Rep. 24 (P32) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 88 65,2 47 34,8 

Rep. 25 (P33) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 63 46,7 72 53,3 

Rep. 26 (P34) 64 47,4 47 34,8 24 17,8 93 68,9 42 31,1 

Rep. 27 (P35) 59 43,7 51 37,8 25 18,5 90 66,7 45 33,3 

Rep. 28 (P36) 86 63,7 33 24,4 16 11,9 96 71,1 39 28,9 

Rep. 29 (P37) 46 34,1 52 38,5 37 27,4 70 51,9 65 48,1 

Rep. 30 (P38) 61 45,2 47 34,8 27 20,0 51 37,8 84 62,2 

Rep. 31 (P39) 84 62,2 30 22,2 21 15,6 83 61,5 52 38,5 

Rep. 32 (P40) 80 59,3 32 23,7 23 17,0 78 57,8 57 42,2 

Rep. 33 (P41) 89 65,9 36 26,7 10 7,4 111 82,2 24 17,8 

Rep. 34 (P42) 44 32,6 47 34,8 44 32,6 62 45,9 73 54,1 

Rep. 35 (P43) 79 58,5 36 26,7 20 14,8 89 65,9 46 34,1 

Quadro 59: 2º Ciclo – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 

 

 

ESCULTURA 

 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 28 62,2 15 33,3 2 4,4 38 84,4 7 15,6 

Rep. 37 (P45) 32 71,1 11 24,4 2 4,4 39 86,7 6 13,3 

Rep. 38 (P46) 33 73,3 9 20,0 3 6,7 43 95,6 2 4,4 

Rep. 39 (P47) 32 71,1 9 20,0 4 8,9 34 75,6 11 24,4 

Rep. 40 (P48) 16 35,6 20 44,4 9 20,0 23 51,1 22 48,9 

Rep. 41 (P49) 22 48,9 16 35,6 7 15,6 26 57,8 19 42,2 

Rep. 42 (P50) 23 51,1 18 40,0 4 8,9 29 64,4 16 35,6 

Rep. 43 (P51) 34 75,6 8 17,8 3 6,7 41 91,1 4 8,9 

Rep. 44 (P52) 23 51,1 15 33,3 7 15,6 25 55,6 20 44,4 

Rep. 45 (P53) 31 68,9 13 28,9 1 2,2 37 82,2 8 17,8 

Rep. 46 (P54) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 31 68,9 14 31,1 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 19 42,2 6 13,3 31 68,9 14 31,1 

Rep. 48 (P56) 24 53,3 16 35,6 5 11,1 34 75,6 11 24,4 

Rep. 49 (P57) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 25 55,6 20 44,4 

Rep. 50 (P58) 36 80,0 5 11,1 4 8,9 39 86,7 6 13,3 

Quadro 60: 5º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
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ESCULTURA 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 46 51,1 34 37,8 10 11,1 63 70,0 27 30,0 

Rep. 37 (P45) 59 65,6 23 25,6 8 8,9 71 78,9 19 21,1 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 65 72,2 25 27,8 

Rep. 39 (P47) 54 60,0 21 23,3 15 16,7 63 70,0 27 30,0 

Rep. 40 (P48) 25 27,8 27 30,0 38 42,2 35 38,9 55 61,1 

Rep. 41 (P49) 32 35,6 31 34,4 27 30,0 41 45,6 49 54,4 

Rep. 42 (P50) 30 33,3 37 41,1 23 25,6 42 46,7 48 53,3 

Rep. 43 (P51) 53 58,9 26 28,9 11 12,2 75 83,3 15 16,7 

Rep. 44 (P52) 41 45,6 31 34,4 18 20,0 57 63,3 33 36,7 

Rep. 45 (P53) 61 67,8 22 24,4 7 7,8 77 85,6 13 14,4 

Rep. 46 (P54) 42 46,7 33 36,7 15 16,7 53 58,9 37 41,1 

Rep. 47 (P55) 34 37,8 37 41,1 19 21,1 47 52,2 43 47,8 

Rep. 48 (P56) 36 40,0 39 43,3 15 16,7 53 58,9 37 41,1 

Rep. 49 (P57) 24 26,7 24 26,7 42 46,7 30 33,3 60 66,7 

Rep. 50 (P58) 64 71,1 18 20,0 8 8,9 67 74,4 23 25,6 

Quadro 61: 6º Ano – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 

 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 74 54,8 49 36,3 12 8,9 101 74,8 34 25,2 

Rep. 37 (P45) 91 67,4 34 25,2 10 7,4 110 81,5 25 18,5 

Rep. 38 (P46) 79 58,5 34 25,2 22 16,3 108 80,0 27 20,0 

Rep. 39 (P47) 86 63,7 30 22,2 19 14,1 97 71,9 38 28,1 

Rep. 40 (P48) 41 30,4 47 34,8 47 34,8 58 43,0 77 57,0 

Rep. 41 (P49) 54 40,0 47 34,8 34 25,2 67 49,6 68 50,4 

Rep. 42 (P50) 53 39,3 55 40,7 27 20,0 71 52,6 64 47,4 

Rep. 43 (P51) 87 64,4 34 25,2 14 10,4 116 85,9 19 14,1 

Rep. 44 (P52) 64 47,4 46 34,1 25 18,5 82 60,7 53 39,3 

Rep. 45 (P53) 92 68,1 35 25,9 8 5,9 114 84,4 21 15,6 

Rep. 46 (P54) 65 48,1 47 34,8 23 17,0 84 62,2 51 37,8 

Rep. 47 (P55) 54 40,0 56 41,5 25 18,5 78 57,8 57 42,2 

Rep. 48 (P56) 60 44,4 55 40,7 20 14,8 87 64,4 48 35,6 

Rep. 49 (P57) 45 33,3 39 28,9 51 37,8 55 40,7 80 59,3 

Rep. 50 (P58) 100 74,1 23 17,0 12 8,9 106 78,5 29 21,5 

Quadro 62: 2º Ciclo – Atribuição do grau de criatividade em função da dimensão afectiva. 
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6- Relação entre as variáveis da dimensão afectiva (Gosto/ Não Gosto) (Bonita/ Feia). 

FOTOGRAFIA 

 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 8 17,8 15 33,3 33 73,3 12 26,7 

Rep. 2 (P10) 2 4,4 27 60,0 41 91,1 4 8,9 

Rep. 3 (P11) 16 35,6 16 35,6 29 64,4 16 35,6 

Rep. 4 (P12) 19 42,2 16 35,6 27 60,0 18 40,0 

Quadro 63: 5º Ano - Relação afectiva com beleza da obra. 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 31 34,4 9 10,0 42 46,7 48 53,3 

Rep. 2 (P10) 8 8,9 36 40,0 77 85,6 13 14,4 

Rep. 3 (P11) 40 44,4 18 20,0 33 36,7 57 63,3 

Rep. 4 (P12) 43 47,8 15 16,7 35 38,9 55 61,1 

Quadro 64: 6º Ano - Relação afectiva com beleza da obra. 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 39 28,9 24 17,8 75 55,6 60 44,4 

Rep. 2 (P10) 10 7,4 63 46,7 118 87,4 17 12,6 

Rep. 3 (P11) 56 41,5 34 25,2 62 45,9 73 54,1 

Rep. 4 (P12) 62 45,9 31 23,0 62 45,9 73 54,1 

Quadro 65: 2º Ciclo - Relação afectiva com beleza da obra. 

 

DESENHO 

 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 6 13,3 29 64,4 37 82,2 8 17,8 

Rep. 6 (P14) 4 8,9 31 68,9 40 88,9 5 11,1 

Rep. 7 (P15) 7 15,6 28 62,2 40 88,9 5 11,1 

Rep. 8 (P16) 7 15,6 30 66,7 37 82,2 8 17,8 

Rep. 9 (P17) 25 55,6 13 28,9 21 46,7 24 53,3 

Rep. 10 (P18) 15 33,3 24 53,3 35 77,8 10 22,2 

Rep. 11 (P19) 12 26,7 28 62,2 34 75,6 11 24,4 

Quadro 66: 5º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 8 8,9 52 57,8 80 88,9 10 11,1 

Rep. 6 (P14) 13 14,4 44 48,9 75 83,3 15 16,7 

Rep. 7 (P15) 16 17,8 35 38,9 69 76,7 21 23,3 

Rep. 8 (P16) 17 18,9 41 45,6 70 77,8 20 22,2 

Rep. 9 (P17) 52 57,8 17 18,9 30 33,3 60 66,7 

Rep. 10 (P18) 20 22,2 28 31,1 57 63,3 33 36,7 

Rep. 11 (P19) 21 23,3 51 56,7 62 68,9 28 31,1 

Quadro 67: 6º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 14 10,4 81 60,0 117 86,7 18 13,3 

Rep. 6 (P14) 17 12,6 75 55,6 115 85,2 20 14,8 

Rep. 7 (P15) 23 17,0 63 46,7 109 80,7 26 19,3 

Rep. 8 (P16) 24 17,8 71 52,6 107 79,3 28 20,7 

Rep. 9 (P17) 77 57,0 30 22,2 51 37,8 84 62,2 

Rep. 10 (P18) 35 25,9 52 38,5 92 68,1 43 31,9 

Rep. 11 (P19) 33 24,4 79 58,5 96 71,1 39 28,9 

Quadro 68: 2º Ciclo - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
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PINTURA 
 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 9 20,0 23 51,1 33 73,3 12 26,7 

Rep. 13 (P21) 10 22,2 29 64,4 37 82,2 8 17,8 

Rep. 14 (P22) 5 11,1 31 68,9 35 77,8 10 22,2 

Rep. 15 (P23) 20 44,4 16 35,6 20 44,4 25 55,6 

Rep. 16 (P24) 9 20,0 30 66,7 37 82,2 8 17,8 

Rep. 17 (P25) 16 35,6 19 42,2 29 64,4 16 35,6 

Rep. 18 (P26) 11 24,4 28 62,2 38 84,4 7 15,6 

Rep. 19 (P27) 11 24,4 27 60,0 33 73,3 12 26,7 

Rep. 20 (P28) 8 17,8 29 64,4 34 75,6 11 24,4 

Rep. 21 (P29) 18 40,0 16 35,6 30 66,7 15 33,3 

Rep. 22 (P30) 3 6,7 32 71,1 42 93,3 3 6,7 

Rep. 23 (P31) 18 40,0 23 51,1 28 62,2 17 37,8 

Rep. 24 (P32) 11 24,4 24 53,3 32 71,1 13 28,9 

Rep. 25 (P33) 21 46,7 14 31,1 24 53,3 21 46,7 

Rep. 26 (P34) 3 6,7 29 64,4 39 86,7 6 13,3 

Rep. 27 (P35) 7 15,6 30 66,7 36 80,0 9 20,0 

Rep. 28 (P36) 9 20,0 29 64,4 35 77,8 10 22,2 

Rep. 29 (P37) 10 22,2 28 62,2 28 62,2 17 37,8 

Rep. 30 (P38) 28 62,2 7 15,6 18 40,0 27 60,0 

Rep. 31 (P39) 20 44,4 19 42,2 28 62,2 17 37,8 

Rep. 32 (P40) 13 28,9 24 53,3 28 62,2 17 37,8 

Rep. 33 (P41) 3 6,7 34 75,6 38 84,4 7 15,6 

Rep. 34 (P42) 17 37,8 15 33,3 25 55,6 20 44,4 

Rep. 35 (P43) 7 15,6 29 64,4 35 77,8 10 22,2 

Quadro 69: 5º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
 
 
 
 
 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 37 41,1 22 24,4 41 45,6 49 54,4 

Rep. 13 (P21) 23 25,6 41 45,6 62 68,9 28 31,1 

Rep. 14 (P22) 10 11,1 48 53,3 76 84,4 14 15,6 

Rep. 15 (P23) 35 38,9 24 26,7 44 48,9 46 51,1 

Rep. 16 (P24) 24 26,7 32 35,6 62 68,9 28 31,1 

Rep. 17 (P25) 32 35,6 34 37,8 58 64,4 32 35,6 

Rep. 18 (P26) 18 20,0 43 47,8 70 77,8 20 22,2 

Rep. 19 (P27) 45 50,0 29 32,2 44 48,9 46 51,1 

Rep. 20 (P28) 31 34,4 32 35,6 53 58,9 37 41,1 

Rep. 21 (P29) 30 33,3 33 36,7 50 55,6 40 44,4 

Rep. 22 (P30) 19 21,1 51 56,7 69 76,7 21 23,3 

Rep. 23 (P31) 31 34,4 27 30,0 56 62,2 34 37,8 

Rep. 24 (P32) 30 33,3 30 33,3 56 62,2 34 37,8 

Rep. 25 (P33) 42 46,7 14 15,6 39 43,3 51 56,7 

Rep. 26 (P34) 26 28,9 42 46,7 54 60,0 36 40,0 

Rep. 27 (P35) 28 31,1 38 42,2 54 60,0 36 40,0 

Rep. 28 (P36) 23 25,6 41 45,6 61 67,8 29 32,2 

Rep. 29 (P37) 36 40,0 32 35,6 42 46,7 48 53,3 

Rep. 30 (P38) 46 51,1 17 18,9 33 36,7 57 63,3 

Rep. 31 (P39) 32 35,6 21 23,3 55 61,1 35 38,9 

Rep. 32 (P40) 22 24,4 37 41,1 50 55,6 40 44,4 

Rep. 33 (P41) 7 7,8 55 61,1 73 81,1 17 18,9 

Rep. 34 (P42) 43 47,8 22 24,4 37 41,1 53 58,9 

Rep. 35 (P43) 21 23,3 34 37,8 54 60,0 36 40,0 

Quadro 70: 6º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
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PINTURA 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 46 34,1 45 33,3 74 54,8 61 45,2 

Rep. 13 (P21) 33 24,4 70 51,9 99 73,3 36 26,7 

Rep. 14 (P22) 15 11,1 79 58,5 111 82,2 24 17,8 

Rep. 15 (P23) 55 40,7 40 29,6 64 47,4 71 52,6 

Rep. 16 (P24) 33 24,4 62 45,9 99 73,3 36 26,7 

Rep. 17 (P25) 48 35,6 53 39,3 87 64,4 48 35,6 

Rep. 18 (P26) 29 21,5 71 52,6 108 80,0 27 20,0 

Rep. 19 (P27) 56 41,5 56 41,5 77 57,0 58 43,0 

Rep. 20 (P28) 39 28,9 61 45,2 87 64,4 48 35,6 

Rep. 21 (P29) 48 35,6 49 36,3 80 59,3 55 40,7 

Rep. 22 (P30) 22 16,3 83 61,5 111 82,2 24 17,8 

Rep. 23 (P31) 49 36,3 50 37,0 84 62,2 51 37,8 

Rep. 24 (P32) 41 30,4 54 40,0 88 65,2 47 34,8 

Rep. 25 (P33) 63 46,7 28 20,7 63 46,7 72 53,3 

Rep. 26 (P34) 29 21,5 71 52,6 93 68,9 42 31,1 

Rep. 27 (P35) 35 25,9 68 50,4 90 66,7 45 33,3 

Rep. 28 (P36) 32 23,7 70 51,9 96 71,1 39 28,9 

Rep. 29 (P37) 46 34,1 60 44,4 70 51,9 65 48,1 

Rep. 30 (P38) 74 54,8 24 17,8 51 37,8 84 62,2 

Rep. 31 (P39) 52 38,5 40 29,6 83 61,5 52 38,5 

Rep. 32 (P40) 35 25,9 61 45,2 78 57,8 57 42,2 

Rep. 33 (P41) 10 7,4 89 65,9 111 82,2 24 17,8 

Rep. 34 (P42) 60 44,4 37 27,4 62 45,9 73 54,1 

Rep. 35 (P43) 28 20,7 63 46,7 89 65,9 46 34,1 

Quadro 71: 2º Ciclo - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 

 
ESCULTURA 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 9 20,0 31 68,9 38 84,4 7 15,6 

Rep. 37 (P45) 7 15,6 33 73,3 39 86,7 6 13,3 

Rep. 38 (P46) 3 6,7 31 68,9 43 95,6 2 4,4 

Rep. 39 (P47) 12 26,7 30 66,7 34 75,6 11 24,4 

Rep. 40 (P48) 21 46,7 14 31,1 23 51,1 22 48,9 

Rep. 41 (P49) 17 37,8 17 37,8 26 57,8 19 42,2 

Rep. 42 (P50) 17 37,8 21 46,7 29 64,4 16 35,6 

Rep. 43 (P51) 3 6,7 35 77,8 41 91,1 4 8,9 

Rep. 44 (P52) 18 40,0 17 37,8 25 55,6 20 44,4 

Rep. 45 (P53) 5 11,1 36 80,0 37 82,2 8 17,8 

Rep. 46 (P54) 11 24,4 25 55,6 31 68,9 14 31,1 

Rep. 47 (P55) 15 33,3 22 48,9 31 68,9 14 31,1 

Rep. 48 (P56) 10 22,2 26 57,8 34 75,6 11 24,4 

Rep. 49 (P57) 20 44,4 21 46,7 25 55,6 20 44,4 

Rep. 50 (P58) 12 26,7 30 66,7 39 86,7 6 13,3 

Quadro 72: 5º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 16 17,8 44 48,9 63 70,0 27 30,0 

Rep. 37 (P45) 20 22,2 42 46,7 71 78,9 19 21,1 

Rep. 38 (P46) 15 16,7 43 47,8 65 72,2 25 27,8 

Rep. 39 (P47) 23 25,6 38 42,2 63 70,0 27 30,0 

Rep. 40 (P48) 48 53,3 14 15,6 35 38,9 55 61,1 

Rep. 41 (P49) 43 47,8 21 23,3 41 45,6 49 54,4 

Rep. 42 (P50) 37 41,1 25 27,8 42 46,7 48 53,3 

Rep. 43 (P51) 12 13,3 52 57,8 75 83,3 15 16,7 

Rep. 44 (P52) 28 31,1 33 36,7 57 63,3 33 36,7 

Rep. 45 (P53) 7 7,8 57 63,3 77 85,6 13 14,4 

Rep. 46 (P54) 29 32,2 36 40,0 53 58,9 37 41,1 

Rep. 47 (P55) 32 35,6 29 32,2 47 52,2 43 47,8 

Rep. 48 (P56) 29 32,2 28 31,1 53 58,9 37 41,1 

Rep. 49 (P57) 46 51,1 19 21,1 30 33,3 60 66,7 

Rep. 50 (P58) 17 18,9 47 52,2 67 74,4 23 25,6 

Quadro 73: 6º Ano - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 
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ESCULTURA 

Feia Bonita Gosta Não Gosta Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 25 18,5 75 55,6 101 74,8 34 25,2 

Rep. 37 (P45) 27 20,0 75 55,6 110 81,5 25 18,5 

Rep. 38 (P46) 18 13,3 74 54,8 108 80,0 27 20,0 

Rep. 39 (P47) 35 25,9 68 50,4 97 71,9 38 28,1 

Rep. 40 (P48) 69 51,1 28 20,7 58 43,0 77 57,0 

Rep. 41 (P49) 60 44,4 38 28,1 67 49,6 68 50,4 

Rep. 42 (P50) 54 40,0 46 34,1 71 52,6 64 47,4 

Rep. 43 (P51) 15 11,1 87 64,4 116 85,9 19 14,1 

Rep. 44 (P52) 46 34,1 50 37,0 82 60,7 53 39,3 

Rep. 45 (P53) 12 8,9 93 68,9 114 84,4 21 15,6 

Rep. 46 (P54) 40 29,6 61 45,2 84 62,2 51 37,8 

Rep. 47 (P55) 47 34,8 51 37,8 78 57,8 57 42,2 

Rep. 48 (P56) 39 28,9 54 40,0 87 64,4 48 35,6 

Rep. 49 (P57) 66 48,9 40 29,6 55 40,7 80 59,3 

Rep. 50 (P58) 29 21,5 77 57,0 106 78,5 29 21,5 

Quadro 74: 2º Ciclo - Relação entre aspectos da dimensão afectiva 

 
 

 
7- Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) e 
originalidade. Dimensão cognitiva. 
 
 
 

FOTOGRAFIA 
Muita  

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Original  
Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 17 37,8 

Rep. 2 (P10) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 18 40,0 

Rep. 3 (P11) 15 33,3 20 44,4 10 22,2 26 57,8 

Rep. 4 (P12) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 21 46,7 

Quadro 75: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 34 37,8 46 51,1 10 11,1 21 23,3 

Rep. 2 (P10) 66 73,3 22 24,4 2 2,2 38 42,2 

Rep. 3 (P11) 14 15,6 36 40,0 40 44,4 19 21,1 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 46 51,1 21 23,3 23 25,6 

Quadro 76: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 58 43,0 63 46,7 14 10,4 38 28,1 

Rep. 2 (P10) 104 77,0 28 20,7 3 2,2 56 41,5 

Rep. 3 (P11) 29 21,5 56 41,5 50 37,0 45 33,3 

Rep. 4 (P12) 42 31,1 62 45,9 31 23,0 44 32,6 

Quadro 77: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
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DESENHO 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 35 77,8 6 13,3 4 8,9 19 42,2 

Rep. 6 (P14) 37 82,2 5 11,1 3 6,7 17 37,8 

Rep. 7 (P15) 38 84,4 5 11,1 2 4,4 17 37,8 

Rep. 8 (P16) 29 64,4 9 20,0 7 15,6 28 62,2 

Rep. 9 (P17) 8 17,8 22 48,9 15 33,3 17 37,8 

Rep. 10 (P18) 36 80,0 6 13,3 3 6,7 19 42,2 

Rep. 11 (P19) 31 68,9 11 24,4 3 6,7 24 53,3 

Quadro 78: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
Muita  

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Original Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 71 78,9 16 17,8 3 3,3 41 45,6 

Rep. 6 (P14) 65 72,2 21 23,3 4 4,4 32 35,6 

Rep. 7 (P15) 70 77,8 14 15,6 6 6,7 36 40,0 

Rep. 8 (P16) 51 56,7 31 34,4 8 8,9 38 42,2 

Rep. 9 (P17) 19 21,1 40 44,4 31 34,4 18 20,0 

Rep. 10 (P18) 62 68,9 18 20,0 10 11,1 28 31,1 

Rep. 11 (P19) 47 52,2 32 35,6 11 12,2 36 40,0 

Quadro 79: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
Muita  

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Original Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 106 78,5 22 16,3 7 5,2 60 44,4 

Rep. 6 (P14) 102 75,6 26 19,3 7 5,2 49 36,3 

Rep. 7 (P15) 108 80,0 19 14,1 8 5,9 53 39,3 

Rep. 8 (P16) 80 59,3 40 29,6 15 11,1 66 48,9 

Rep. 9 (P17) 27 20,0 62 45,9 46 34,1 35 25,9 

Rep. 10 (P18) 98 72,6 24 17,8 13 9,6 47 34,8 

Rep. 11 (P19) 78 57,8 43 31,9 14 10,4 60 44,4 

Quadro 80: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 

 
PINTURA 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 26 57,8 

Rep. 13 (P21) 21 46,7 18 40,0 6 13,3 24 53,3 

Rep. 14 (P22) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 21 46,7 

Rep. 15 (P23) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 17 37,8 

Rep. 16 (P24) 37 82,2 4 8,9 4 8,9 20 44,4 

Rep. 17 (P25) 29 64,4 12 26,7 4 8,9 21 46,7 

Rep. 18 (P26) 35 77,8 8 17,8 2 4,4 22 48,9 

Rep. 19 (P27) 24 53,3 14 31,1 7 15,6 14 31,1 

Rep. 20 (P28) 38 84,4 7 15,6 0 0,0 17 37,8 

Rep. 21 (P29) 26 57,8 15 33,3 4 8,9 18 40,0 

Rep. 22 (P30) 30 66,7 14 31,1 1 2,2 23 51,1 

Rep. 23 (P31) 27 60,0 15 33,3 3 6,7 15 33,3 

Rep. 24 (P32) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 19 42,2 

Rep. 25 (P33) 20 44,4 20 44,4 5 11,1 11 24,4 

Rep. 26 (P34) 30 66,7 12 26,7 3 6,7 31 68,9 

Rep. 27 (P35) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 27 60,0 

Rep. 28 (P36) 33 73,3 8 17,8 4 8,9 15 33,3 

Rep. 29 (P37) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 24 53,3 

Rep. 30 (P38) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 9 20,0 

Rep. 31 (P39) 26 57,8 11 24,4 8 17,8 15 33,3 

Rep. 32 (P40) 31 68,9 9 20,0 5 11,1 15 33,3 

Rep. 33 (P41) 33 73,3 10 22,2 2 4,4 28 62,2 

Rep. 34 (P42) 19 42,2 14 31,1 12 26,7 16 35,6 

Rep. 35 (P43) 30 66,7 11 24,4 4 8,9 22 48,9 

Quadro 81: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
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PINTURA 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 25 27,8 44 48,9 21 23,3 31 34,4 

Rep. 13 (P21) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 40 44,4 

Rep. 14 (P22) 62 68,9 20 22,2 8 8,9 40 44,4 

Rep. 15 (P23) 53 58,9 22 24,4 15 16,7 36 40,0 

Rep. 16 (P24) 68 75,6 15 16,7 7 7,8 37 41,1 

Rep. 17 (P25) 61 67,8 21 23,3 8 8,9 43 47,8 

Rep. 18 (P26) 70 77,8 10 11,1 10 11,1 38 42,2 

Rep. 19 (P27) 43 47,8 26 28,9 21 23,3 27 30,0 

Rep. 20 (P28) 52 57,8 27 30,0 11 12,2 34 37,8 

Rep. 21 (P29) 40 44,4 34 37,8 16 17,8 30 33,3 

Rep. 22 (P30) 48 53,3 32 35,6 10 11,1 41 45,6 

Rep. 23 (P31) 47 52,2 26 28,9 17 18,9 32 35,6 

Rep. 24 (P32) 39 43,3 34 37,8 17 18,9 32 35,6 

Rep. 25 (P33) 39 43,3 29 32,2 22 24,4 29 32,2 

Rep. 26 (P34) 34 37,8 35 38,9 21 23,3 36 40,0 

Rep. 27 (P35) 35 38,9 34 37,8 21 23,3 33 36,7 

Rep. 28 (P36) 53 58,9 25 27,8 12 13,3 34 37,8 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 37 41,1 27 30,0 26 28,9 

Rep. 30 (P38) 42 46,7 31 34,4 17 18,9 19 21,1 

Rep. 31 (P39) 58 64,4 19 21,1 13 14,4 34 37,8 

Rep. 32 (P40) 49 54,4 23 25,6 18 20,0 31 34,4 

Rep. 33 (P41) 56 62,2 26 28,9 8 8,9 46 51,1 

Rep. 34 (P42) 25 27,8 33 36,7 32 35,6 23 25,6 

Rep. 35 (P43) 49 54,4 25 27,8 16 17,8 31 34,4 

Quadro 82: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 48 35,6 58 43,0 29 21,5 57 42,2 

Rep. 13 (P21) 67 49,6 43 31,9 25 18,5 64 47,4 

Rep. 14 (P22) 100 74,1 26 19,3 9 6,7 61 45,2 

Rep. 15 (P23) 74 54,8 37 27,4 24 17,8 53 39,3 

Rep. 16 (P24) 105 77,8 19 14,1 11 8,1 57 42,2 

Rep. 17 (P25) 90 66,7 33 24,4 12 8,9 64 47,4 

Rep. 18 (P26) 105 77,8 18 13,3 12 8,9 60 44,4 

Rep. 19 (P27) 67 49,6 40 29,6 28 20,7 41 30,4 

Rep. 20 (P28) 90 66,7 34 25,2 11 8,1 51 37,8 

Rep. 21 (P29) 66 48,9 49 36,3 20 14,8 48 35,6 

Rep. 22 (P30) 78 57,8 46 34,1 11 8,1 64 47,4 

Rep. 23 (P31) 74 54,8 41 30,4 20 14,8 47 34,8 

Rep. 24 (P32) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 51 37,8 

Rep. 25 (P33) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 40 29,6 

Rep. 26 (P34) 64 47,4 47 34,8 24 17,8 67 49,6 

Rep. 27 (P35) 59 43,7 51 37,8 25 18,5 60 44,4 

Rep. 28 (P36) 86 63,7 33 24,4 16 11,9 49 36,3 

Rep. 29 (P37) 46 34,1 52 38,5 37 27,4 50 37,0 

Rep. 30 (P38) 61 45,2 47 34,8 27 20,0 28 20,7 

Rep. 31 (P39) 84 62,2 30 22,2 21 15,6 49 36,3 

Rep. 32 (P40) 80 59,3 32 23,7 23 17,0 46 34,1 

Rep. 33 (P41) 89 65,9 36 26,7 10 7,4 74 54,8 

Rep. 34 (P42) 44 32,6 47 34,8 44 32,6 39 28,9 

Rep. 35 (P43) 79 58,5 36 26,7 20 14,8 53 39,3 

Quadro 83: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
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ESCULTURA 

 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 28 62,2 15 33,3 2 4,4 25 55,6 

Rep. 37 (P45) 32 71,1 11 24,4 2 4,4 28 62,2 

Rep. 38 (P46) 33 73,3 9 20,0 3 6,7 30 66,7 

Rep. 39 (P47) 32 71,1 9 20,0 4 8,9 24 53,3 

Rep. 40 (P48) 16 35,6 20 44,4 9 20,0 21 46,7 

Rep. 41 (P49) 22 48,9 16 35,6 7 15,6 13 28,9 

Rep. 42 (P50) 23 51,1 18 40,0 4 8,9 20 44,4 

Rep. 43 (P51) 34 75,6 8 17,8 3 6,7 28 62,2 

Rep. 44 (P52) 23 51,1 15 33,3 7 15,6 20 44,4 

Rep. 45 (P53) 31 68,9 13 28,9 1 2,2 24 53,3 

Rep. 46 (P54) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 18 40,0 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 19 42,2 6 13,3 20 44,4 

Rep. 48 (P56) 24 53,3 16 35,6 5 11,1 19 42,2 

Rep. 49 (P57) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 22 48,9 

Rep. 50 (P58) 36 80,0 5 11,1 4 8,9 23 51,1 

Quadro 84: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 46 51,1 34 37,8 10 11,1 32 35,6 

Rep. 37 (P45) 59 65,6 23 25,6 8 8,9 42 46,7 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 46 51,1 

Rep. 39 (P47) 54 60,0 21 23,3 15 16,7 40 44,4 

Rep. 40 (P48) 25 27,8 27 30,0 38 42,2 22 24,4 

Rep. 41 (P49) 32 35,6 31 34,4 27 30,0 22 24,4 

Rep. 42 (P50) 30 33,3 37 41,1 23 25,6 24 26,7 

Rep. 43 (P51) 53 58,9 26 28,9 11 12,2 45 50,0 

Rep. 44 (P52) 41 45,6 31 34,4 18 20,0 31 34,4 

Rep. 45 (P53) 61 67,8 22 24,4 7 7,8 48 53,3 

Rep. 46 (P54) 42 46,7 33 36,7 15 16,7 35 38,9 

Rep. 47 (P55) 34 37,8 37 41,1 19 21,1 30 33,3 

Rep. 48 (P56) 36 40,0 39 43,3 15 16,7 33 36,7 

Rep. 49 (P57) 24 26,7 24 26,7 42 46,7 27 30,0 

Rep. 50 (P58) 64 71,1 18 20,0 8 8,9 37 41,1 

Quadro 85: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
 

Muita  
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 74 54,8 49 36,3 12 8,9 57 42,2 

Rep. 37 (P45) 91 67,4 34 25,2 10 7,4 70 51,9 

Rep. 38 (P46) 79 58,5 34 25,2 22 16,3 76 56,3 

Rep. 39 (P47) 86 63,7 30 22,2 19 14,1 64 47,4 

Rep. 40 (P48) 41 30,4 47 34,8 47 34,8 43 31,9 

Rep. 41 (P49) 54 40,0 47 34,8 34 25,2 35 25,9 

Rep. 42 (P50) 53 39,3 55 40,7 27 20,0 44 32,6 

Rep. 43 (P51) 87 64,4 34 25,2 14 10,4 73 54,1 

Rep. 44 (P52) 64 47,4 46 34,1 25 18,5 51 37,8 

Rep. 45 (P53) 92 68,1 35 25,9 8 5,9 72 53,3 

Rep. 46 (P54) 65 48,1 47 34,8 23 17,0 53 39,3 

Rep. 47 (P55) 54 40,0 56 41,5 25 18,5 50 37,0 

Rep. 48 (P56) 60 44,4 55 40,7 20 14,8 52 38,5 

Rep. 49 (P57) 45 33,3 39 28,9 51 37,8 49 36,3 

Rep. 50 (P58) 100 74,1 23 17,0 12 8,9 60 44,4 

Quadro 86: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e originalidade. 
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8- Relação entre o grau de Criatividade (muita, pouca ou nenhuma Criatividade) e 
dimensão afectiva (Feia / Bonita). 
 

FOTOGRAFIA 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 8 17,8 15 33,3 

Rep. 2 (P10) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 2 4,4 27 60,0 

Rep. 3 (P11) 15 33,3 20 44,4 10 22,2 16 35,6 16 35,6 

Rep. 4 (P12) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 19 42,2 16 35,6 

Quadro 87: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 34 37,8 46 51,1 10 11,1 31 34,4 9 10,0 

Rep. 2 (P10) 66 73,3 22 24,4 2 2,2 8 8,9 36 40,0 

Rep. 3 (P11) 14 15,6 36 40,0 40 44,4 40 44,4 18 20,0 

Rep. 4 (P12) 23 25,6 46 51,1 21 23,3 43 47,8 15 16,7 

Quadro 88: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 1 (P9) 58 43,0 63 46,7 14 10,4 39 28,9 24 17,8 

Rep. 2 (P10) 104 77,0 28 20,7 3 2,2 10 7,4 63 46,7 

Rep. 3 (P11) 29 21,5 56 41,5 50 37,0 56 41,5 34 25,2 

Rep. 4 (P12) 42 31,1 62 45,9 31 23,0 62 45,9 31 23,0 

Quadro 89: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 

 
 

DESENHO 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 35 77,8 6 13,3 4 8,9 6 13,3 29 64,4 

Rep. 6 (P14) 37 82,2 5 11,1 3 6,7 4 8,9 31 68,9 

Rep. 7 (P15) 38 84,4 5 11,1 2 4,4 7 15,6 28 62,2 

Rep. 8 (P16) 29 64,4 9 20,0 7 15,6 7 15,6 30 66,7 

Rep. 9 (P17) 8 17,8 22 48,9 15 33,3 25 55,6 13 28,9 

Rep. 10 (P18) 36 80,0 6 13,3 3 6,7 15 33,3 24 53,3 

Rep. 11 (P19) 31 68,9 11 24,4 3 6,7 12 26,7 28 62,2 

Quadro 90: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 71 78,9 16 17,8 3 3,3 8 8,9 52 57,8 

Rep. 6 (P14) 65 72,2 21 23,3 4 4,4 13 14,4 44 48,9 

Rep. 7 (P15) 70 77,8 14 15,6 6 6,7 16 17,8 35 38,9 

Rep. 8 (P16) 51 56,7 31 34,4 8 8,9 17 18,9 41 45,6 

Rep. 9 (P17) 19 21,1 40 44,4 31 34,4 52 57,8 17 18,9 

Rep. 10 (P18) 62 68,9 18 20,0 10 11,1 20 22,2 28 31,1 

Rep. 11 (P19) 47 52,2 32 35,6 11 12,2 21 23,3 51 56,7 

Quadro 91: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Feia Bonita Pergunta 
V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 5 (P13) 106 78,5 22 16,3 7 5,2 14 10,4 81 60,0 

Rep. 6 (P14) 102 75,6 26 19,3 7 5,2 17 12,6 75 55,6 

Rep. 7 (P15) 108 80,0 19 14,1 8 5,9 23 17,0 63 46,7 

Rep. 8 (P16) 80 59,3 40 29,6 15 11,1 24 17,8 71 52,6 

Rep. 9 (P17) 27 20,0 62 45,9 46 34,1 77 57,0 30 22,2 

Rep. 10 (P18) 98 72,6 24 17,8 13 9,6 35 25,9 52 38,5 

Rep. 11 (P19) 78 57,8 43 31,9 14 10,4 33 24,4 79 58,5 

Quadro 92: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
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PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 9 20,0 23 51,1 

Rep. 13 (P21) 21 46,7 18 40,0 6 13,3 10 22,2 29 64,4 

Rep. 14 (P22) 38 84,4 6 13,3 1 2,2 5 11,1 31 68,9 

Rep. 15 (P23) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 20 44,4 16 35,6 

Rep. 16 (P24) 37 82,2 4 8,9 4 8,9 9 20,0 30 66,7 

Rep. 17 (P25) 29 64,4 12 26,7 4 8,9 16 35,6 19 42,2 

Rep. 18 (P26) 35 77,8 8 17,8 2 4,4 11 24,4 28 62,2 

Rep. 19 (P27) 24 53,3 14 31,1 7 15,6 11 24,4 27 60,0 

Rep. 20 (P28) 38 84,4 7 15,6 0 0,0 8 17,8 29 64,4 

Rep. 21 (P29) 26 57,8 15 33,3 4 8,9 18 40,0 16 35,6 

Rep. 22 (P30) 30 66,7 14 31,1 1 2,2 3 6,7 32 71,1 

Rep. 23 (P31) 27 60,0 15 33,3 3 6,7 18 40,0 23 51,1 

Rep. 24 (P32) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 11 24,4 24 53,3 

Rep. 25 (P33) 20 44,4 20 44,4 5 11,1 21 46,7 14 31,1 

Rep. 26 (P34) 30 66,7 12 26,7 3 6,7 3 6,7 29 64,4 

Rep. 27 (P35) 24 53,3 17 37,8 4 8,9 7 15,6 30 66,7 

Rep. 28 (P36) 33 73,3 8 17,8 4 8,9 9 20,0 29 64,4 

Rep. 29 (P37) 20 44,4 15 33,3 10 22,2 10 22,2 28 62,2 

Rep. 30 (P38) 19 42,2 16 35,6 10 22,2 28 62,2 7 15,6 

Rep. 31 (P39) 26 57,8 11 24,4 8 17,8 20 44,4 19 42,2 

Rep. 32 (P40) 31 68,9 9 20,0 5 11,1 13 28,9 24 53,3 

Rep. 33 (P41) 33 73,3 10 22,2 2 4,4 3 6,7 34 75,6 

Rep. 34 (P42) 19 42,2 14 31,1 12 26,7 17 37,8 15 33,3 

Rep. 35 (P43) 30 66,7 11 24,4 4 8,9 7 15,6 29 64,4 

Quadro 93: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 25 27,8 44 48,9 21 23,3 37 41,1 22 24,4 

Rep. 13 (P21) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 23 25,6 41 45,6 

Rep. 14 (P22) 62 68,9 20 22,2 8 8,9 10 11,1 48 53,3 

Rep. 15 (P23) 53 58,9 22 24,4 15 16,7 35 38,9 24 26,7 

Rep. 16 (P24) 68 75,6 15 16,7 7 7,8 24 26,7 32 35,6 

Rep. 17 (P25) 61 67,8 21 23,3 8 8,9 32 35,6 34 37,8 

Rep. 18 (P26) 70 77,8 10 11,1 10 11,1 18 20,0 43 47,8 

Rep. 19 (P27) 43 47,8 26 28,9 21 23,3 45 50,0 29 32,2 

Rep. 20 (P28) 52 57,8 27 30,0 11 12,2 31 34,4 32 35,6 

Rep. 21 (P29) 40 44,4 34 37,8 16 17,8 30 33,3 33 36,7 

Rep. 22 (P30) 48 53,3 32 35,6 10 11,1 19 21,1 51 56,7 

Rep. 23 (P31) 47 52,2 26 28,9 17 18,9 31 34,4 27 30,0 

Rep. 24 (P32) 39 43,3 34 37,8 17 18,9 30 33,3 30 33,3 

Rep. 25 (P33) 39 43,3 29 32,2 22 24,4 42 46,7 14 15,6 

Rep. 26 (P34) 34 37,8 35 38,9 21 23,3 26 28,9 42 46,7 

Rep. 27 (P35) 35 38,9 34 37,8 21 23,3 28 31,1 38 42,2 

Rep. 28 (P36) 53 58,9 25 27,8 12 13,3 23 25,6 41 45,6 

Rep. 29 (P37) 26 28,9 37 41,1 27 30,0 36 40,0 32 35,6 

Rep. 30 (P38) 42 46,7 31 34,4 17 18,9 46 51,1 17 18,9 

Rep. 31 (P39) 58 64,4 19 21,1 13 14,4 32 35,6 21 23,3 

Rep. 32 (P40) 49 54,4 23 25,6 18 20,0 22 24,4 37 41,1 

Rep. 33 (P41) 56 62,2 26 28,9 8 8,9 7 7,8 55 61,1 

Rep. 34 (P42) 25 27,8 33 36,7 32 35,6 43 47,8 22 24,4 

Rep. 35 (P43) 49 54,4 25 27,8 16 17,8 21 23,3 34 37,8 

Quadro 94: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
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PINTURA 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 12 (P20) 48 35,6 58 43,0 29 21,5 46 34,1 45 33,3 

Rep. 13 (P21) 67 49,6 43 31,9 25 18,5 33 24,4 70 51,9 

Rep. 14 (P22) 100 74,1 26 19,3 9 6,7 15 11,1 79 58,5 

Rep. 15 (P23) 74 54,8 37 27,4 24 17,8 55 40,7 40 29,6 

Rep. 16 (P24) 105 77,8 19 14,1 11 8,1 33 24,4 62 45,9 

Rep. 17 (P25) 90 66,7 33 24,4 12 8,9 48 35,6 53 39,3 

Rep. 18 (P26) 105 77,8 18 13,3 12 8,9 29 21,5 71 52,6 

Rep. 19 (P27) 67 49,6 40 29,6 28 20,7 56 41,5 56 41,5 

Rep. 20 (P28) 90 66,7 34 25,2 11 8,1 39 28,9 61 45,2 

Rep. 21 (P29) 66 48,9 49 36,3 20 14,8 48 35,6 49 36,3 

Rep. 22 (P30) 78 57,8 46 34,1 11 8,1 22 16,3 83 61,5 

Rep. 23 (P31) 74 54,8 41 30,4 20 14,8 49 36,3 50 37,0 

Rep. 24 (P32) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 41 30,4 54 40,0 

Rep. 25 (P33) 59 43,7 49 36,3 27 20,0 63 46,7 28 20,7 

Rep. 26 (P34) 64 47,4 47 34,8 24 17,8 29 21,5 71 52,6 

Rep. 27 (P35) 59 43,7 51 37,8 25 18,5 35 25,9 68 50,4 

Rep. 28 (P36) 86 63,7 33 24,4 16 11,9 32 23,7 70 51,9 

Rep. 29 (P37) 46 34,1 52 38,5 37 27,4 46 34,1 60 44,4 

Rep. 30 (P38) 61 45,2 47 34,8 27 20,0 74 54,8 24 17,8 

Rep. 31 (P39) 84 62,2 30 22,2 21 15,6 52 38,5 40 29,6 

Rep. 32 (P40) 80 59,3 32 23,7 23 17,0 35 25,9 61 45,2 

Rep. 33 (P41) 89 65,9 36 26,7 10 7,4 10 7,4 89 65,9 

Rep. 34 (P42) 44 32,6 47 34,8 44 32,6 60 44,4 37 27,4 

Rep. 35 (P43) 79 58,5 36 26,7 20 14,8 28 20,7 63 46,7 

Quadro 95: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 

 
 
 
 

ESCULTURA 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 28 62,2 15 33,3 2 4,4 9 20,0 31 68,9 

Rep. 37 (P45) 32 71,1 11 24,4 2 4,4 7 15,6 33 73,3 

Rep. 38 (P46) 33 73,3 9 20,0 3 6,7 3 6,7 31 68,9 

Rep. 39 (P47) 32 71,1 9 20,0 4 8,9 12 26,7 30 66,7 

Rep. 40 (P48) 16 35,6 20 44,4 9 20,0 21 46,7 14 31,1 

Rep. 41 (P49) 22 48,9 16 35,6 7 15,6 17 37,8 17 37,8 

Rep. 42 (P50) 23 51,1 18 40,0 4 8,9 17 37,8 21 46,7 

Rep. 43 (P51) 34 75,6 8 17,8 3 6,7 3 6,7 35 77,8 

Rep. 44 (P52) 23 51,1 15 33,3 7 15,6 18 40,0 17 37,8 

Rep. 45 (P53) 31 68,9 13 28,9 1 2,2 5 11,1 36 80,0 

Rep. 46 (P54) 23 51,1 14 31,1 8 17,8 11 24,4 25 55,6 

Rep. 47 (P55) 20 44,4 19 42,2 6 13,3 15 33,3 22 48,9 

Rep. 48 (P56) 24 53,3 16 35,6 5 11,1 10 22,2 26 57,8 

Rep. 49 (P57) 21 46,7 15 33,3 9 20,0 20 44,4 21 46,7 

Rep. 50 (P58) 36 80,0 5 11,1 4 8,9 12 26,7 30 66,7 

Quadro 96: 5º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
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ESCULTURA 

 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 46 51,1 34 37,8 10 11,1 16 17,8 44 48,9 

Rep. 37 (P45) 59 65,6 23 25,6 8 8,9 20 22,2 42 46,7 

Rep. 38 (P46) 46 51,1 25 27,8 19 21,1 15 16,7 43 47,8 

Rep. 39 (P47) 54 60,0 21 23,3 15 16,7 23 25,6 38 42,2 

Rep. 40 (P48) 25 27,8 27 30,0 38 42,2 48 53,3 14 15,6 

Rep. 41 (P49) 32 35,6 31 34,4 27 30,0 43 47,8 21 23,3 

Rep. 42 (P50) 30 33,3 37 41,1 23 25,6 37 41,1 25 27,8 

Rep. 43 (P51) 53 58,9 26 28,9 11 12,2 12 13,3 52 57,8 

Rep. 44 (P52) 41 45,6 31 34,4 18 20,0 28 31,1 33 36,7 

Rep. 45 (P53) 61 67,8 22 24,4 7 7,8 7 7,8 57 63,3 

Rep. 46 (P54) 42 46,7 33 36,7 15 16,7 29 32,2 36 40,0 

Rep. 47 (P55) 34 37,8 37 41,1 19 21,1 32 35,6 29 32,2 

Rep. 48 (P56) 36 40,0 39 43,3 15 16,7 29 32,2 28 31,1 

Rep. 49 (P57) 24 26,7 24 26,7 42 46,7 46 51,1 19 21,1 

Rep. 50 (P58) 64 71,1 18 20,0 8 8,9 17 18,9 47 52,2 

Quadro 97: 6º Ano – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Feia Bonita Pergunta 

V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % V. abs. V. rel. % 

Rep. 36 (P44) 74 54,8 49 36,3 12 8,9 25 18,5 75 55,6 

Rep. 37 (P45) 91 67,4 34 25,2 10 7,4 27 20,0 75 55,6 

Rep. 38 (P46) 79 58,5 34 25,2 22 16,3 18 13,3 74 54,8 

Rep. 39 (P47) 86 63,7 30 22,2 19 14,1 35 25,9 68 50,4 

Rep. 40 (P48) 41 30,4 47 34,8 47 34,8 69 51,1 28 20,7 

Rep. 41 (P49) 54 40,0 47 34,8 34 25,2 60 44,4 38 28,1 

Rep. 42 (P50) 53 39,3 55 40,7 27 20,0 54 40,0 46 34,1 

Rep. 43 (P51) 87 64,4 34 25,2 14 10,4 15 11,1 87 64,4 

Rep. 44 (P52) 64 47,4 46 34,1 25 18,5 46 34,1 50 37,0 

Rep. 45 (P53) 92 68,1 35 25,9 8 5,9 12 8,9 93 68,9 

Rep. 46 (P54) 65 48,1 47 34,8 23 17,0 40 29,6 61 45,2 

Rep. 47 (P55) 54 40,0 56 41,5 25 18,5 47 34,8 51 37,8 

Rep. 48 (P56) 60 44,4 55 40,7 20 14,8 39 28,9 54 40,0 

Rep. 49 (P57) 45 33,3 39 28,9 51 37,8 66 48,9 40 29,6 

Rep. 50 (P58) 100 74,1 23 17,0 12 8,9 29 21,5 77 57,0 

Quadro 98: 2º Ciclo – Relação entre o grau de criatividade e a dimensão afectiva. 
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Anexos 3 
Quadros (correlações de Pearson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Gosta 
Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Feia Bonita Alegre Triste 

Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,514(**) -,175(*) -,504(**) ,318(**) -,616(**) ,367(**) ,281(**) -,307(**) ,137 ,183(*) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,014 
Gosta 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,514(**) ,175(*) ,504(**) -,318(**) ,616(**) -,367(**) -,281(**) ,307(**) -,137 -,183(*) 
Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,067 ,014 

Não Gosta 
   

N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 
Pearson Correlation ,514(**) -,514(**) 1 -,746(**) -,429(**) ,252(**) -,463(**) ,374(**) ,378(**) -,349(**) ,147(*) ,116 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 ,122 

Muita 
Criatividade 
   N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation -,175(*) ,175(*) -,746(**) 1 -,280(**) -,163(*) ,198(**) -,175(*) -,218(**) ,224(**) -,105 ,016 

Sig. (2-tailed) ,019 ,019 ,000   ,000 ,028 ,008 ,019 ,003 ,003 ,159 ,828 

Pouca 
Criatividade 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation -,504(**) ,504(**) -,429(**) -,280(**) 1 -,142 ,399(**) -,303(**) -,250(**) ,199(**) -,070 -,189(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,058 ,000 ,000 ,001 ,007 ,353 ,011 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation ,318(**) -,318(**) ,252(**) -,163(*) -,142 1 -,245(**) ,301(**) ,134 -,028 ,076 ,143 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,028 ,058   ,001 ,000 ,073 ,709 ,313 ,055 
Original 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation -,616(**) ,616(**) -,463(**) ,198(**) ,399(**) -,245(**) 1 -,456(**) -,327(**) ,443(**) -,046 -,148(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 ,001   ,000 ,000 ,000 ,544 ,048 
Feia 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation ,367(**) -,367(**) ,374(**) -,175(*) -,303(**) ,301(**) -,456(**) 1 ,559(**) -,193(**) ,287(**) ,327(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000   ,000 ,009 ,000 ,000 
Bonita 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation ,281(**) -,281(**) ,378(**) -,218(**) -,250(**) ,134 -,327(**) ,559(**) 1 -,431(**) ,307(**) ,319(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,073 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
Alegre 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation -,307(**) ,307(**) -,349(**) ,224(**) ,199(**) -,028 ,443(**) -,193(**) -,431(**) 1 -,039 -,043 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,007 ,709 ,000 ,009 ,000   ,600 ,567 
Triste 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation ,137 -,137 ,147(*) -,105 -,070 ,076 -,046 ,287(**) ,307(**) -,039 1 -,068 

Sig. (2-tailed) ,067 ,067 ,048 ,159 ,353 ,313 ,544 ,000 ,000 ,600   ,363 
Tem Humor 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

Pearson Correlation ,183(*) -,183(*) ,116 ,016 -,189(*) ,143 -,148(*) ,327(**) ,319(**) -,043 -,068 1 

Sig. (2-tailed) ,014 ,014 ,122 ,828 ,011 ,055 ,048 ,000 ,000 ,567 ,363   

Tem 
Movimento 
  
  N 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                              a  tipo obra = fotografia 
Quadro 99: Correlação de Pearson Fotografia (5º ano) 
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    Gosta 
Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade Original Feia Bonita Alegre Triste 

Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,572(**) -,321(**) -,423(**) ,284(**) -,628(**) ,523(**) ,366(**) -,347(**) ,041 ,182(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,175 ,000 
Gosta 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,572(**) ,321(**) ,423(**) -,284(**) ,628(**) -,523(**) -,366(**) ,347(**) -,041 -,182(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,175 ,000 
Não Gosta 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,572(**) -,572(**) 1 -,768(**) -,450(**) ,235(**) -,479(**) ,406(**) ,330(**) -,341(**) ,071(*) ,125(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,019 ,000 
Muita Criatividade 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation -,321(**) ,321(**) -,768(**) 1 -,225(**) -,136(**) ,263(**) -,222(**) -,181(**) ,246(**) -,030 -,063(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,317 ,039 
Pouca Criatividade 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation -,423(**) ,423(**) -,450(**) -,225(**) 1 -,168(**) ,363(**) -,308(**) -,250(**) ,176(**) -,066(*) -,103(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,031 ,001 
Nenhuma Criatividade 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,284(**) -,284(**) ,235(**) -,136(**) -,168(**) 1 -,266(**) ,230(**) ,209(**) -,130(**) ,105(**) ,124(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 
Original 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation -,628(**) ,628(**) -,479(**) ,263(**) ,363(**) -,266(**) 1 -,574(**) -,309(**) ,366(**) -,015 -,083(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,613 ,007 
Feia 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,523(**) -,523(**) ,406(**) -,222(**) -,308(**) ,230(**) -,574(**) 1 ,502(**) -,200(**) ,186(**) ,208(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
Bonita 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,366(**) -,366(**) ,330(**) -,181(**) -,250(**) ,209(**) -,309(**) ,502(**) 1 -,402(**) ,199(**) ,275(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
Alegre 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation -,347(**) ,347(**) -,341(**) ,246(**) ,176(**) -,130(**) ,366(**) -,200(**) -,402(**) 1 ,087(**) ,008 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,004 ,781 
Triste 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,041 -,041 ,071(*) -,030 -,066(*) ,105(**) -,015 ,186(**) ,199(**) ,087(**) 1 -,007 

Sig. (2-tailed) ,175 ,175 ,019 ,317 ,031 ,001 ,613 ,000 ,000 ,004   ,828 
Tem Humor 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

Pearson Correlation ,182(**) -,182(**) ,125(**) -,063(*) -,103(**) ,124(**) -,083(**) ,208(**) ,275(**) ,008 -,007 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,039 ,001 ,000 ,007 ,000 ,000 ,781 ,828   
Tem Movimento 
  
  N 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                       * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                a  tipo obra = pintura 

Quadro 100: Correlação de Pearson Pintura (5º ano) 
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   Gosta 
Não 

Gosta 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Original Feia Bonita Alegre Triste 
Tem 

Humor 
Tem 

Movimento 

Pearson Correlation 1 -
1,000(**) 

,559(**) -,284(**) -,464(**) ,284(**) -,621(**) ,574(**) ,329(**) -,286(**) ,106(**) ,101(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,009 

Gosta 
  
  

N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation -
1,000(**) 

1 -,559(**) ,284(**) ,464(**) -,284(**) ,621(**) -,574(**) -,329(**) ,286(**) -
,106(**) 

-,101(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,009 

Não Gosta 
  
  

N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,559(**) -,559(**) 1 -,786(**) -,421(**) ,256(**) -,437(**) ,382(**) ,305(**) -,207(**) ,152(**) ,105(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 

Muita 
Criatividade 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation -,284(**) ,284(**) -,786(**) 1 -,230(**) -,115(**) ,225(**) -,196(**) -,176(**) ,123(**) -,053 -,060 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,001 ,167 ,117 

Pouca 
Criatividade 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation -,464(**) ,464(**) -,421(**) -,230(**) 1 -,234(**) ,357(**) -,313(**) -,221(**) ,145(**) -
,162(**) 

-,076(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,284(**) -,284(**) ,256(**) -,115(**) -,234(**) 1 -,203(**) ,222(**) ,206(**) -,132(**) ,111(**) ,127(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 ,004 ,001 
Original 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation -,621(**) ,621(**) -,437(**) ,225(**) ,357(**) -,203(**) 1 -,602(**) -,234(**) ,321(**) -,031 -,059 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,427 ,127 
Feia 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,574(**) -,574(**) ,382(**) -,196(**) -,313(**) ,222(**) -,602(**) 1 ,400(**) -,170(**) ,155(**) ,186(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 
Bonita 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,329(**) -,329(**) ,305(**) -,176(**) -,221(**) ,206(**) -,234(**) ,400(**) 1 -,298(**) ,304(**) ,265(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
Alegre 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation -,286(**) ,286(**) -,207(**) ,123(**) ,145(**) -,132(**) ,321(**) -,170(**) -,298(**) 1 ,139(**) ,122(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   ,000 ,001 
Triste 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,106(**) -,106(**) ,152(**) -,053 -,162(**) ,111(**) -,031 ,155(**) ,304(**) ,139(**) 1 ,011 

Sig. (2-tailed) ,006 ,006 ,000 ,167 ,000 ,004 ,427 ,000 ,000 ,000   ,778 
Tem Humor 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

Pearson Correlation ,101(**) -,101(**) ,105(**) -,060 -,076(*) ,127(**) -,059 ,186(**) ,265(**) ,122(**) ,011 1 

Sig. (2-tailed) ,009 ,009 ,006 ,117 ,048 ,001 ,127 ,000 ,000 ,001 ,778   

Tem 
Movimento 
  
  N 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                     a  tipo obra = escultura 

Quadro 101: Correlação de Pearson Escultura (5º ano) 
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   Gosta Não Gosta 
Muita 

Criatividade 
Pouca 

Criatividade 
Nenhuma 

Criatividade Original Feia Bonita Alegre Triste Tem Humor 
Tem 

Movimento 
Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,541(**) -,237(**) -,488(**) ,211(**) -,726(**) ,604(**) ,350(**) -,388(**) -,013 ,126(*) 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,811 ,025 

Gosta 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,541(**) ,237(**) ,488(**) -,211(**) ,726(**) -,604(**) -,350(**) ,388(**) ,013 -,126(*) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,811 ,025 
Não Gosta 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation ,541(**) -,541(**) 1 -,735(**) -,531(**) ,208(**) -,519(**) ,368(**) ,251(**) -,360(**) ,017 ,161(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,765 ,004 

Muita 
Criatividade 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -,237(**) ,237(**) -,735(**) 1 -,184(**) -,074 ,232(**) -,163(**) -,121(*) ,250(**) -,036 -,062 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,001 ,192 ,000 ,004 ,031 ,000 ,522 ,276 

Pouca 
Criatividade 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -,488(**) ,488(**) -,531(**) -,184(**) 1 -,209(**) ,463(**) -,330(**) -,212(**) ,209(**) ,021 -,157(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,715 ,005 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation ,211(**) -,211(**) ,208(**) -,074 -,209(**) 1 -,164(**) ,221(**) ,312(**) -,179(**) ,069 ,122(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,192 ,000   ,003 ,000 ,000 ,001 ,224 ,031 
Original 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -,726(**) ,726(**) -,519(**) ,232(**) ,463(**) -,164(**) 1 -,619(**) -,348(**) ,462(**) ,070 -,096 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003   ,000 ,000 ,000 ,215 ,090 
Feia 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation ,604(**) -,604(**) ,368(**) -,163(**) -,330(**) ,221(**) -,619(**) 1 ,519(**) -,288(**) ,090 ,246(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,111 ,000 
Bonita 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation ,350(**) -,350(**) ,251(**) -,121(*) -,212(**) ,312(**) -,348(**) ,519(**) 1 -,497(**) ,263(**) ,268(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 
Alegre 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -,388(**) ,388(**) -,360(**) ,250(**) ,209(**) -,179(**) ,462(**) -,288(**) -,497(**) 1 ,054 -,079 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   ,341 ,161 
Triste 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation -,013 ,013 ,017 -,036 ,021 ,069 ,070 ,090 ,263(**) ,054 1 -,010 

Sig. (2-tailed) ,811 ,811 ,765 ,522 ,715 ,224 ,215 ,111 ,000 ,341   ,855 
Tem Humor 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

Pearson Correlation ,126(*) -,126(*) ,161(**) -,062 -,157(**) ,122(*) -,096 ,246(**) ,268(**) -,079 -,010 1 

Sig. (2-tailed) ,025 ,025 ,004 ,276 ,005 ,031 ,090 ,000 ,000 ,161 ,855   

Tem 
Movimento 
  
  N 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                               a  tipo obra = desenho 

Quadro 102: Correlação de Pearson Desenho (5º ano) 
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   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,651(**) -,292(**) -,428(**) ,353(**) -,639(**) ,438(**) ,285(**) -,437(**) ,177(**) ,136(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,010 

Gosta 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,651(**) ,292(**) ,428(**) -,353(**) ,639(**) -,438(**) -,285(**) ,437(**) -,177(**) -,136(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,010 

Não Gosta 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
Pearson Correlation ,651(**) -,651(**) 1 -,662(**) -,395(**) ,313(**) -,501(**) ,393(**) ,231(**) -,373(**) ,081 ,104(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,127 ,049 

Muita Criatividade 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 
Pearson Correlation -,292(**) ,292(**) -,662(**) 1 -,426(**) -,114(*) ,169(**) -,198(**) -,087 ,171(**) ,033 ,031 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,031 ,001 ,000 ,099 ,001 ,537 ,554 

Pouca Criatividade 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation -,428(**) ,428(**) -,395(**) -,426(**) 1 -,238(**) ,398(**) -,232(**) -,172(**) ,240(**) -,137(**) -,164(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,009 ,002 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation ,353(**) -,353(**) ,313(**) -,114(*) -,238(**) 1 -,303(**) ,242(**) ,150(**) -,169(**) ,130(*) ,074 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,031 ,000   ,000 ,000 ,004 ,001 ,014 ,162 

Original 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation -,639(**) ,639(**) -,501(**) ,169(**) ,398(**) -,303(**) 1 -,377(**) -,221(**) ,255(**) -,190(**) -,086 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,105 

Feia 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation ,438(**) -,438(**) ,393(**) -,198(**) -,232(**) ,242(**) -,377(**) 1 ,344(**) -,192(**) ,114(*) ,133(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,031 ,011 

Bonita 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation ,285(**) -,285(**) ,231(**) -,087 -,172(**) ,150(**) -,221(**) ,344(**) 1 -,266(**) ,161(**) ,129(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,099 ,001 ,004 ,000 ,000   ,000 ,002 ,015 

Alegre 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation -,437(**) ,437(**) -,373(**) ,171(**) ,240(**) -,169(**) ,255(**) -,192(**) -,266(**) 1 -,146(**) ,024 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   ,005 ,645 

Triste 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation ,177(**) -,177(**) ,081 ,033 -,137(**) ,130(*) -,190(**) ,114(*) ,161(**) -,146(**) 1 -,113(*) 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001 ,127 ,537 ,009 ,014 ,000 ,031 ,002 ,005   ,032 

Tem Humor 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

Pearson Correlation ,136(**) -,136(**) ,104(*) ,031 -,164(**) ,074 -,086 ,133(*) ,129(*) ,024 -,113(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,010 ,010 ,049 ,554 ,002 ,162 ,105 ,011 ,015 ,645 ,032   

Tem Movimento 
  
  

N 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                            *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                   a  tipo obra = fotografia 

Quadro 103: Correlação de Pearson Fotografia (6º ano) 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

    Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,547(**) -,210(**) -,462(**) ,352(**) -,672(**) ,518(**) ,347(**) -,348(**) ,157(**) ,184(**) 
Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,547(**) ,210(**) ,462(**) -,352(**) ,672(**) -,518(**) -,347(**) ,348(**) -,157(**) -,184(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,547(**) -,547(**) 1 -,683(**) -,485(**) ,318(**) -,420(**) ,345(**) ,275(**) -,266(**) ,166(**) ,143(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 
Pearson Correlation -,210(**) ,210(**) -,683(**) 1 -,308(**) -,125(**) ,132(**) -,116(**) -,107(**) ,094(**) -,065(**) -,014 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,516 

Pouca Criatividade 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 
Pearson Correlation -,462(**) ,462(**) -,485(**) -,308(**) 1 -,264(**) ,389(**) -,310(**) -,230(**) ,233(**) -,138(**) -,170(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Nenhuma Criatividade 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,352(**) -,352(**) ,318(**) -,125(**) -,264(**) 1 -,283(**) ,274(**) ,279(**) -,141(**) ,174(**) ,191(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation -,672(**) ,672(**) -,420(**) ,132(**) ,389(**) -,283(**) 1 -,468(**) -,254(**) ,291(**) -,121(**) -,111(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Feia 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,518(**) -,518(**) ,345(**) -,116(**) -,310(**) ,274(**) -,468(**) 1 ,400(**) -,188(**) ,171(**) ,188(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,347(**) -,347(**) ,275(**) -,107(**) -,230(**) ,279(**) -,254(**) ,400(**) 1 -,221(**) ,278(**) ,340(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation -,348(**) ,348(**) -,266(**) ,094(**) ,233(**) -,141(**) ,291(**) -,188(**) -,221(**) 1 -,030 -,012 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,157 ,578 

Triste 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,157(**) -,157(**) ,166(**) -,065(**) -,138(**) ,174(**) -,121(**) ,171(**) ,278(**) -,030 1 ,092(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,157   ,000 

Tem Humor 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

Pearson Correlation ,184(**) -,184(**) ,143(**) -,014 -,170(**) ,191(**) -,111(**) ,188(**) ,340(**) -,012 ,092(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,516 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,578 ,000   

Tem Movimento 
  
  

N 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).            a  tipo obra = pintura              

Quadro 104: Correlação de Pearson Pintura (6º ano) 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,617(**) -,197(**) -,538(**) ,357(**) -,624(**) ,522(**) ,314(**) -,269(**) ,162(**) ,202(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,617(**) ,197(**) ,538(**) -,357(**) ,624(**) -,522(**) -,314(**) ,269(**) -,162(**) -,202(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,617(**) -,617(**) 1 -,654(**) -,485(**) ,368(**) -,459(**) ,404(**) ,226(**) -,238(**) ,179(**) ,167(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation -,197(**) ,197(**) -,654(**) 1 -,345(**) -,174(**) ,166(**) -,142(**) -,047 ,152(**) -,112(**) -,055(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,082 ,000 ,000 ,043 

Pouca Criatividade 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation -,538(**) ,538(**) -,485(**) -,345(**) 1 -,256(**) ,379(**) -,338(**) -,226(**) ,121(**) -,093(**) -,144(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,357(**) -,357(**) ,368(**) -,174(**) -,256(**) 1 -,307(**) ,259(**) ,258(**) -,138(**) ,202(**) ,188(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation -,624(**) ,624(**) -,459(**) ,166(**) ,379(**) -,307(**) 1 -,469(**) -,232(**) ,171(**) -,135(**) -,173(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Feia 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,522(**) -,522(**) ,404(**) -,142(**) -,338(**) ,259(**) -,469(**) 1 ,392(**) -,172(**) ,175(**) ,255(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,314(**) -,314(**) ,226(**) -,047 -,226(**) ,258(**) -,232(**) ,392(**) 1 -,173(**) ,263(**) ,353(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,082 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation -,269(**) ,269(**) -,238(**) ,152(**) ,121(**) -,138(**) ,171(**) -,172(**) -,173(**) 1 ,000 ,004 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,989 ,888 

Triste 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,162(**) -,162(**) ,179(**) -,112(**) -,093(**) ,202(**) -,135(**) ,175(**) ,263(**) ,000 1 ,120(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,989   ,000 

Tem Humor 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

Pearson Correlation ,202(**) -,202(**) ,167(**) -,055(*) -,144(**) ,188(**) -,173(**) ,255(**) ,353(**) ,004 ,120(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,043 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,888 ,000   

Tem Movimento 
  
  

N 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                                 a  tipo obra = escultura 

Quadro 105: Correlação de Pearson Escultura (6º ano) 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,622(**) -,296(**) -,535(**) ,318(**) -,726(**) ,489(**) ,315(**) -,406(**) ,196(**) ,175(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,622(**) ,296(**) ,535(**) -,318(**) ,726(**) -,489(**) -,315(**) ,406(**) -,196(**) -,175(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,622(**) -,622(**) 1 -,768(**) -,454(**) ,258(**) -,522(**) ,351(**) ,276(**) -,393(**) ,160(**) ,193(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation -,296(**) ,296(**) -,768(**) 1 -,222(**) -,122(**) ,285(**) -,174(**) -,163(**) ,158(**) -,068 -,117(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,087 ,003 

Pouca Criatividade 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation -,535(**) ,535(**) -,454(**) -,222(**) 1 -,222(**) ,398(**) -,291(**) -,194(**) ,379(**) -,149(**) -,130(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

Nenhuma Criatividade 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,318(**) -,318(**) ,258(**) -,122(**) -,222(**) 1 -,284(**) ,251(**) ,178(**) -,161(**) ,166(**) ,154(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation -,726(**) ,726(**) -,522(**) ,285(**) ,398(**) -,284(**) 1 -,459(**) -,280(**) ,389(**) -,116(**) -,124(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,003 ,002 

Feia 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,489(**) -,489(**) ,351(**) -,174(**) -,291(**) ,251(**) -,459(**) 1 ,366(**) -,254(**) ,129(**) ,216(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,001 ,000 

Bonita 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,315(**) -,315(**) ,276(**) -,163(**) -,194(**) ,178(**) -,280(**) ,366(**) 1 -,302(**) ,304(**) ,262(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation -,406(**) ,406(**) -,393(**) ,158(**) ,379(**) -,161(**) ,389(**) -,254(**) -,302(**) 1 -,086(*) -,076 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,030 ,058 

Triste 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,196(**) -,196(**) ,160(**) -,068 -,149(**) ,166(**) -,116(**) ,129(**) ,304(**) -,086(*) 1 -,020 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,087 ,000 ,000 ,003 ,001 ,000 ,030   ,625 

Tem Humor 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

Pearson Correlation ,175(**) -,175(**) ,193(**) -,117(**) -,130(**) ,154(**) -,124(**) ,216(**) ,262(**) -,076 -,020 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,003 ,001 ,000 ,002 ,000 ,000 ,058 ,625   

Tem Movimento 
  
  

N 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).            a  tipo obra = desenho 

Quadro 106: Correlação de Pearson Desenho (6º ano) 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,617(**) -,268(**) -,454(**) ,362(**) -,635(**) ,433(**) ,310(**) -,395(**) ,177(**) ,150(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,617(**) ,268(**) ,454(**) -,362(**) ,635(**) -,433(**) -,310(**) ,395(**) -,177(**) -,150(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,617(**) -,617(**) 1 -,692(**) -,410(**) ,308(**) -,494(**) ,403(**) ,313(**) -,365(**) ,118(**) ,108(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,006 ,012 

Muita Criatividade 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation -,268(**) ,268(**) -,692(**) 1 -,374(**) -,143(**) ,184(**) -,201(**) -,153(**) ,190(**) -,025 ,025 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,559 ,558 

Pouca Criatividade 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation -,454(**) ,454(**) -,410(**) -,374(**) 1 -,215(**) ,402(**) -,263(**) -,209(**) ,229(**) -,120(**) -,171(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,000 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,362(**) -,362(**) ,308(**) -,143(**) -,215(**) 1 -,293(**) ,291(**) ,178(**) -,123(**) ,124(**) ,099(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000   ,000 ,000 ,000 ,004 ,004 ,021 

Original 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation -,635(**) ,635(**) -,494(**) ,184(**) ,402(**) -,293(**) 1 -,410(**) -,270(**) ,314(**) -,146(**) -,106(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,001 ,014 

Feia 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,433(**) -,433(**) ,403(**) -,201(**) -,263(**) ,291(**) -,410(**) 1 ,468(**) -,194(**) ,201(**) ,204(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,310(**) -,310(**) ,313(**) -,153(**) -,209(**) ,178(**) -,270(**) ,468(**) 1 -,325(**) ,242(**) ,202(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation -,395(**) ,395(**) -,365(**) ,190(**) ,229(**) -,123(**) ,314(**) -,194(**) -,325(**) 1 -,109(*) ,002 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,000   ,011 ,967 

Triste 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,177(**) -,177(**) ,118(**) -,025 -,120(**) ,124(**) -,146(**) ,201(**) ,242(**) -,109(*) 1 -,094(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,559 ,005 ,004 ,001 ,000 ,000 ,011   ,028 

Tem Humor 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

Pearson Correlation ,150(**) -,150(**) ,108(*) ,025 -,171(**) ,099(*) -,106(*) ,204(**) ,202(**) ,002 -,094(*) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,012 ,558 ,000 ,021 ,014 ,000 ,000 ,967 ,028   

Tem Movimento 
  
  

N 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                             a  tipo obra = fotografia 

Quadro 107: Correlação de Pearson Fotografia (2º ciclo) 



Anexos 

Representação do Conceito de Criatividade dos Pré-Adolescentes nas Artes Visuais                                 

 

   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,559(**) -,245(**) -,455(**) ,334(**) -,659(**) ,526(**) ,364(**) -,343(**) ,124(**) ,190(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,559(**) ,245(**) ,455(**) -,334(**) ,659(**) -,526(**) -,364(**) ,343(**) -,124(**) -,190(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,559(**) -,559(**) 1 -,710(**) -,477(**) ,293(**) -,441(**) ,373(**) ,303(**) -,288(**) ,138(**) ,143(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation -,245(**) ,245(**) -,710(**) 1 -,280(**) -,130(**) ,175(**) -,153(**) -,135(**) ,145(**) -,055(**) -,034 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,055 

Pouca Criatividade 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation -,455(**) ,455(**) -,477(**) -,280(**) 1 -,238(**) ,383(**) -,316(**) -,244(**) ,212(**) -,120(**) -,153(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Nenhuma Criatividade 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,334(**) -,334(**) ,293(**) -,130(**) -,238(**) 1 -,280(**) ,265(**) ,260(**) -,135(**) ,153(**) ,170(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation -,659(**) ,659(**) -,441(**) ,175(**) ,383(**) -,280(**) 1 -,504(**) -,277(**) ,313(**) -,088(**) -,105(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Feia 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,526(**) -,526(**) ,373(**) -,153(**) -,316(**) ,265(**) -,504(**) 1 ,455(**) -,185(**) ,188(**) ,207(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,364(**) -,364(**) ,303(**) -,135(**) -,244(**) ,260(**) -,277(**) ,455(**) 1 -,277(**) ,259(**) ,325(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation -,343(**) ,343(**) -,288(**) ,145(**) ,212(**) -,135(**) ,313(**) -,185(**) -,277(**) 1 ,016 -,002 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,373 ,911 

Triste 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,124(**) -,124(**) ,138(**) -,055(**) -,120(**) ,153(**) -,088(**) ,188(**) ,259(**) ,016 1 ,061(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,373   ,001 

Tem Humor 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

Pearson Correlation ,190(**) -,190(**) ,143(**) -,034 -,153(**) ,170(**) -,105(**) ,207(**) ,325(**) -,002 ,061(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,055 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,911 ,001   

Tem Movimento 
  
  

N 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 3240 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).                                           a  tipo obra = pintura                                      

Quadro 108: Correlação de Pearson Pintura (2º ciclo) 
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   Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,604(**) -,224(**) -,524(**) ,341(**) -,622(**) ,546(**) ,332(**) -,265(**) ,155(**) ,173(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,604(**) ,224(**) ,524(**) -,341(**) ,622(**) -,546(**) -,332(**) ,265(**) -,155(**) -,173(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,604(**) -,604(**) 1 -,695(**) -,471(**) ,338(**) -,453(**) ,407(**) ,270(**) -,219(**) ,181(**) ,151(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation -,224(**) ,224(**) -,695(**) 1 -,307(**) -,155(**) ,185(**) -,160(**) -,096(**) ,140(**) -,090(**) -,058(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 

Pouca Criatividade 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation -,524(**) ,524(**) -,471(**) -,307(**) 1 -,258(**) ,372(**) -,342(**) -,240(**) ,119(**) -,130(**) -,129(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,341(**) -,341(**) ,338(**) -,155(**) -,258(**) 1 -,274(**) ,260(**) ,255(**) -,128(**) ,180(**) ,172(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation -,622(**) ,622(**) -,453(**) ,185(**) ,372(**) -,274(**) 1 -,510(**) -,233(**) ,221(**) -,098(**) -,134(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Feia 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,546(**) -,546(**) ,407(**) -,160(**) -,342(**) ,260(**) -,510(**) 1 ,417(**) -,158(**) ,190(**) ,239(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,332(**) -,332(**) ,270(**) -,096(**) -,240(**) ,255(**) -,233(**) ,417(**) 1 -,204(**) ,307(**) ,326(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation -,265(**) ,265(**) -,219(**) ,140(**) ,119(**) -,128(**) ,221(**) -,158(**) -,204(**) 1 ,067(**) ,055(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,003 ,014 

Triste 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,155(**) -,155(**) ,181(**) -,090(**) -,130(**) ,180(**) -,098(**) ,190(**) ,307(**) ,067(**) 1 ,085(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003   ,000 

Tem Humor 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

Pearson Correlation ,173(**) -,173(**) ,151(**) -,058(**) -,129(**) ,172(**) -,134(**) ,239(**) ,326(**) ,055(*) ,085(**) 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000   

Tem Movimento 
  
  

N 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).       *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                          a  tipo obra = escultura 

Quadro 109: Correlação de Pearson Escultura (2º ciclo) 
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    Gosta Não 
Gosta 

Muita 
Criatividade 

Pouca 
Criatividade 

Nenhuma 
Criatividade 

Original Feia Bonita Alegre Triste Tem 
Humor 

Tem 
Movimento 

Pearson Correlation 1 -1,000(**) ,599(**) -,283(**) -,518(**) ,287(**) -,722(**) ,528(**) ,333(**) -,396(**) ,131(**) ,163(**) 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Gosta 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation -1,000(**) 1 -,599(**) ,283(**) ,518(**) -,287(**) ,722(**) -,528(**) -,333(**) ,396(**) -,131(**) -,163(**) 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Não Gosta 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,599(**) -,599(**) 1 -,759(**) -,478(**) ,245(**) -,519(**) ,361(**) ,274(**) -,378(**) ,115(**) ,186(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Muita Criatividade 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation -,283(**) ,283(**) -,759(**) 1 -,209(**) -,112(**) ,267(**) -,179(**) -,160(**) ,184(**) -,064(*) -,104(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000   ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,048 ,001 

Pouca Criatividade 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation -,518(**) ,518(**) -,478(**) -,209(**) 1 -,217(**) ,420(**) -,301(**) -,196(**) ,320(**) -,087(**) -,139(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,008 ,000 

Nenhuma 
Criatividade 
  
  N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,287(**) -,287(**) ,245(**) -,112(**) -,217(**) 1 -,242(**) ,249(**) ,237(**) -,165(**) ,137(**) ,148(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Original 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation -,722(**) ,722(**) -,519(**) ,267(**) ,420(**) -,242(**) 1 -,506(**) -,296(**) ,414(**) -,047 -,112(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,146 ,001 

Feia 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,528(**) -,528(**) ,361(**) -,179(**) -,301(**) ,249(**) -,506(**) 1 ,436(**) -,258(**) ,127(**) ,236(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Bonita 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,333(**) -,333(**) ,274(**) -,160(**) -,196(**) ,237(**) -,296(**) ,436(**) 1 -,360(**) ,301(**) ,275(**) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Alegre 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation -,396(**) ,396(**) -,378(**) ,184(**) ,320(**) -,165(**) ,414(**) -,258(**) -,360(**) 1 -,031 -,074(*) 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,337 ,023 

Triste 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,131(**) -,131(**) ,115(**) -,064(*) -,087(**) ,137(**) -,047 ,127(**) ,301(**) -,031 1 -,007 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,048 ,008 ,000 ,146 ,000 ,000 ,337   ,821 

Tem Humor 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

Pearson Correlation ,163(**) -,163(**) ,186(**) -,104(**) -,139(**) ,148(**) -,112(**) ,236(**) ,275(**) -,074(*) -,007 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,023 ,821   

Tem Movimento 
  
  

N 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 945 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)                  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).                               a  tipo obra = desenho 

Quadro 110: Correlação de Pearson Desenho (2º Ciclo)
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Slide 2: Questionário Digita – Pergunta 1 a 4l (Access) 
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Slide 5: Questionário Digital - Pergunta 9 (Access) 
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Slide 7: Questionário Digital – Pergunta 11 (Access) 
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Slide 9: Questionário Digital – Pergunta 13 (Access) 
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Slide 11: Questionário Digital – Pergunta 15 (Access) 
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Slide 15: Questionário Digital – Pergunta 19 (Access) 
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Slide 49: Questionário Digital – Pergunta 53 (Access) 
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Anexos 5 
Pedidos de autorização para realização de questionário Digital (Escola e 

Encarregados de Educação) 
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Elsa Maria Ferreira Rosa 
Professora de Educação Visual e Tecnológica 
Do Q.N.D. (EB2,3 Mestre Domingos Saraiva) 
 
 
Data: 7 de Maio de 2008 
 
 
Assunto: Pedido de Autorização ao Conselho Pedagógico, para a passagem de um 
questionário, aos alunos do 2º ciclo, no âmbito da disciplina de Educação Visual e 
Tecnológica. 
 
 
Frequento o Mestrado de Educação Artística da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. A 
problemática da minha tese, aborda a representação que os alunos do 2º ciclo têm do 
conceito de criatividade nas artes plásticas, bem como estabelece a relação com a 
representação do mesmo conceito nos Professores da disciplina de Educação Visual e 
Tecnológica. 
 
 Para levar a efeito esta investigação necessito efectuar uma recolha de dados, que nos 
permitam verificar, compreender e concluir qual o grau de entendimento que os alunos 
possuem, sobre este conceito. No entanto, e caso seja possível, gostaríamos que o 
preenchimento dos questionários por nós elaborados, envolvesse alguns pré-requisitos, 
nomeadamente, que sejam preenchidos, por todos os alunos de 2º ciclo (5º e 6º anos), em 
suporte informático, na última semana de aulas (de forma a não causar qualquer 
perturbação das actividades lectivas). Posteriormente, serão ainda elaboradas entrevistas, 
a uma amostra aleatória de Professores de Educação Visual e Tecnológica. 
 
O questionário, é constituído por um grande número de ilustrações (pinturas, esculturas, 
desenhos e fotografia), que sendo poli copiado a cores (para uma melhor percepção das 
imagens), teria um custo muito elevado e haveria um enorme desperdício de recursos 
(atendendo ao elevado número de alunos do 2º ciclo). Devido aos aspectos evocados, 
optou-se pela sua realização em formato digital, sendo necessário para a sua aplicação a 
utilização dos equipamentos informáticos disponíveis na escola, possibilitando pois, uma 
melhor observação das ilustrações e uma maior facilidade no subsequente tratamento dos 
dados obtidos. 
 
Aguardando a vossa atenção a este assunto, subscrevo-me 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Elsa Rosa 
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Elsa Maria Ferreira Rosa 

Professora de Educação Visual e Tecnológica 

Do Q.N.D. (EB2,3 Mestre Domingos Saraiva) 

 

Data: 5 de Junho de 2008 

 

Assunto: Pedidos de Autorização a Encarregados de Educação. 

 

Solicito a todos os Directores de Turma, do2º Ciclo, o favor de entregarem 

aos alunos e recolherem, um Pedido de Autorização aos Encarregados de 

Educação, para a realização de um questionário anónimo, no âmbito da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica.  

As informações recolhidas neste questionário servirão de base a um 

trabalho de investigação, no âmbito da tese de Mestrado de Educação Artística da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa.  

O referido questionário será realizado na última semana de aulas na 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica, sendo o horário comunicado aos 

respectivos Professores de Educação Visual e Tecnológica de cada turma. 

Desde já agradeço a colaboração de todos. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Algueirão, 5 de Junho de 2008 

 

(Elsa Rosa) 
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Elsa Rosa 

Professora de Educação Visual e Tecnológica 

 

 

 

Data: 5 de Junho de 2008 

Assunto: Pedido de autorização para a realização de um questionário anónimo, ao seu 

educando, no âmbito da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, na última semana 

de aulas (de forma a não causar qualquer perturbação das actividades lectivas). 

 

 

As informações recolhidas neste questionário servirão de base a um trabalho de 

investigação, no âmbito da tese de Mestrado de Educação Artística da Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa. Nesta pesquisa pretendo averiguar qual o grau de entendimento 

que os alunos de 2º ciclo possuem, sobre os conceitos de criatividade, na perspectiva das 

artes plásticas. 

O sucesso deste trabalho dependerá, em boa parte, da colaboração dos alunos.  

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

Algueirão, 5 de Junho de 2008 

 

__________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(Nome do Encarregado de Educação) _________________________________ , 

Encarregado de Educação do aluno nº ___, da turma: ____ , do ___º ano, autoriza / não 

autoriza o seu educando a realizar um questionário anónimo no âmbito da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica.  

 

Data: ___/___/_____         

O Encarregado de Educação: ____________________ 
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