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Resumo 
 

Cada vez mais a educação deveria estar intrinsecamente ligada ao mundo das artes, 

visto ser um mundo em que a criatividade e a própria afirmação pessoal tomam um 

lugar de destaque na vida de todos nós. 

Este estudo visou evidenciar que o contacto das crianças em idade pré-escolar com 

obras de arte, lhes facilita não só a aquisição de novas aprendizagens no âmbito da 

estética e da linguagem visual, como também permite que estas se sintam cada vez 

mais à vontade para expressar os seus sentimentos e receios. 

Através de uma metodologia de investigação acção desenvolvida em sala de aula, com 

crianças de 5/6 anos, verificámos a veracidade das nossas hipóteses iniciais, ou seja, 

que: «as crianças que contactam regularmente com obras de arte, aprendem não só a 

“lê-la”, procurando através das suas vivencias a sua leitura de sentido, como se iniciam 

na compreensão dos elementos de uma nova linguagem, a visual, fruto da reflexão e 

apreciação estética a que são submetidos». 

 

Neste nosso estudo pudemos reafirmar as posições teóricas de alguns autores que 

haviam corroborado esta mais-valia da interacção entre crianças e obras de arte, 

nomeadamente, as de Michael Parsons e Abigail Housen. 
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Abstract 

 

Increasingly the education should be intrinsically linked to the art world, seeing it`s a 

world where the creativity and the own personal affirmation take a place of featured in 

the life of all of us. This study aimed to highlight that the contact of children in pre-

school age with art work, facilitates them not just an acquisition of new learning in the 

scope of aesthetic and visual language, but also allows them to feel more comfortable 

to express there feelings and fears. 

Through a methodology of action investigation developed in classroom, with children 

5/6 years old, we verified the veracity of our initial hypotheses this is that: «the children 

that contact regularly with art work, learn not just to “read it”, searching through own life 

experiences their reading of meaning, but initiate the comprehension of elements of a 

new language, the visual, result of the reflection and the aesthetic enjoyment they are 

submitte». 

 

In our study we can reaffirm the theoretical positions of some authors whom have 

corroborated the value of the interaction between children and art works, in particular, 

those of Michael Parsons and Abigail Housen. 

 
Key-Words 
Art and Childhood Education; Art Work; Aesthetic Education; Visual Language 
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INTRODUÇÃO 
O Tema desta monografia de mestrado surgiu no âmbito da ligação que tentámos 

criar entre a licenciatura em Educação de Infância e o Mestrado em Educação 

Artística.  

Após decidirmos que a investigação iria incidir sobre a relação que as crianças 

em idade pré-escolar estabelecem ou não com as obras de arte, dentro da sala 

de aula, começámos a delinear a melhor forma de o fazer. A nossa primeira 

certeza, como referimos anteriormente, era de que toda e qualquer temática que 

trabalhássemos, teria que se relacionar com a faixa etária da educação pré-

escolar, por via da nossa formação de base e da nossa experiencia profissional. 

Assim, este trabalho teve como principal motor a preocupação que sentimos face 

às questões culturais e artísticas da nossa sociedade, como por exemplo, se a 

sociedade dispõe de mecanismos que incentivem a exploração de factos 

artísticos, se os curricula permitem a livre fruição estética da obra de arte, se 

apoia o pensamento criativo ou se castra uma educação da sensibilidade artística. 

Considerámos pertinente debruçar-nos sobre a importância da abordagem da 

obra de arte em idade pré-escolar, pelo facto de a partir do contacto directo com 

as crianças nos ter feito reflectir muito acerca destas questões, que quanto a nós, 

são extremamente pertinentes e muitas vezes descuradas por pais, educadores e 

instâncias superiores de educação. Existem inúmeras actividades que podem 

despoletar o pensamento criativo das crianças, proporcionando-lhes o contacto 

directo com varias manifestações artísticas, nomeadamente a obra de arte, no 

entanto, os obstáculos impostos a esta liberdade associada à criatividade e à 

fruição estética, são inúmeros. 

Lisboa é sem dúvida uma capital bastante rica ao nível cultural, não se 

justificando muitas vezes este relegar das actividades artísticas e criativas. O ser 

humano é por si só um ser em constante mutação, adaptação e aprendizagem. O 

facto de trabalharmos em Lisboa, onde a oferta cultural é em maior dimensão e 

constatar a continuidade de restrições diárias ao pensamento artístico e criativo, 

fez-nos querer debruçar sobre esta questão. Estas nossas preocupações levam-
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nos a acreditar que esta monografia poderá ser uma aposta de futuro, pois 

acreditamos plenamente que poderá ajudar a mudar o pensamento de quem a ler. 

  

É urgente educar e sensibilizar toda a população, em especial as camadas mais 

jovens, para colmatar a lacuna que ainda existe ao nível artístico na nossa 

sociedade. Como educadoras e cidadãs que somos, tentaremos nesta 

monografia, focar a importância crescente da liberdade da fruição estética e 

artística como conteúdo essencial na educação pré-escolar. 

 

Cabe a todos nós a mudança. De uma forma consciente e solidária temos que 

primeiramente fazer a mudança dentro de nós, para podermos, como pais, 

educadores e/ou professores ou simplesmente como meros cidadãos, transmitir e 

alertar para estes valores. A mudança de atitudes é essencial. 

 

A complexidade de subtemas que o próprio tema “Arte” pressupõe, levou a que 

nos debruçássemos, apenas, sobre o contacto com a obra de arte na idade pré-

escolar.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II   

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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1 – A EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA COMO ELEMENTO DO SISTEMA 

EDUCATIVO 
A criação de Instituições para acolher crianças evidenciou-se com o início da 

revolução industrial, como resultado da enorme mobilização de mão-de-obra 

feminina que esta gerou. Foi por esta altura que se começou a pensar na forma 

mais fácil de se encontrar um lugar para se poder deixar os filhos ao longo do dia, 

não sendo valorizado naquela altura, o facto de estas instituições trazerem ou não 

algum benefício para os mais novos. O mais importante era estarem vigiados por 

alguém responsável enquanto as mães trabalhavam. As funcionárias destas 

instituições de mero acolhimento funcionavam como vigilantes, não sendo 

enaltecida qualquer atitude educativa e pedagógica que estas pudessem ter para 

com os mais novos. Claro está, que estas instituições de guarda dos mais 

pequenos tinham como alvo as famílias mais carenciadas. 
Este facto deveu-se à premente necessidade de colmatar as necessidades 

sociais e económicas mais urgentes, sendo a mão-de-obra da mulher necessária 

a partir desta data. 

Só mais tarde começou a ser explorado o potencial educativo e pedagógico 

destas novas instituições criadas para as crianças, tendo sido Froebel o primeiro 

pedagogo a intitular estes espaços de cuidados infantis, como jardim-de-infância. 

Froebel, metaforicamente falando, veio dizer que as crianças seriam as várias 

partes que compõem um jardim e que quem cuidava delas – educador – seria o 

jardineiro, que ao regá-las contribuiriam para o seu crescimento e 

desenvolvimento. Então, para este pedagogo, as crianças eram “… flores num 

jardim, que floresciam se devidamente tratadas”1

                                                 
1  Spodeck, Brown, Lino e Niza (1998:17) 

, tendo o nome jardim-de-

infância, derivado desta metáfora. É preciso salientar que “…já antes dele, e 

muito tempo antes, se tinha reconhecido a necessidade e importancia da 
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influencia educativa nos primeiros periodos da vida”2, contudo, ninguém 

conseguiu projectar e avançar com estas ideias, excepto Froebel. Esta nova visão 

sobre estes novos espaços de acolhimento e guarda, surge com o início do 

estudo da Psicologia do Desenvolvimento, que veio dizer, o quanto primordial 

seria para o futuro das crianças a função educativa e pedagógica destes locais 

(jardins de infância). Mesmo assim Portugal, ficou aquém de outros países, no 

que diz respeito ao tempo que se demorou a implantar os primeiros Jardins-de-

infância no nosso país. Estes tiveram como base, claro está, a pedagogia 

preconizada por Froebel. Theophilo Ferreira, director da escola normal de Lisboa, 

referiu que ”…ninguém contribuiu d`uma maneira mais característica do que o 

immortal Frederico Froebel…”3 de forma a que todas as bases destes novos 

espaços tivessem “…processos seguidos pelo immortal pedagogista Allemão”4, 

referindo-se à criação destes novos espaços infantis. Este pedagogo considerava 

que a escola “…devia estimular o desenvolvimento natural da criança pequena”5, 

para desta forma as crianças retirarem novos saberes, mas sempre com a ideia 

de que o educador seria “…um seguidor da criança”6, evitando-se a “…instrução 

directa”7

                                                 
2  Raposo, S. in Froebel-Revista de Instrução Primária, Nº1, 1ª série (1882: 5) - devido ao facto de 
esta revista ter sido editada em 1882, algumas palavras poderão apresentar erros ortográficos 
face à ortografia actual em Portugal 
3  In Froebel-Revista de Instrução Primária, Nº1, 1ª série (1882: 3) - devido ao facto de esta revista 
ter sido editada em 1882, algumas palavras poderão apresentar erros ortográficos face à 
ortografia actual em Portugal 
4  Ibidem: 3 
5  Spodeck, Brown, Lino e Niza (1998:17)  
6  Ibidem: 18 
7  Ibidem: 18 

.  

Em Portugal, a Implantação da República, conduziu a mudanças significativas em 

várias áreas, incluindo a área da educação, que passou a considerada como uma 

área cujos investimentos poderiam gerar mais-valias para o futuro do país. Houve 

desde então uma valorização crescente e acentuada do desenvolvimento 

sociocultural, considerando-se que o grande responsável e impulsionador deste 

desenvolvimento, é sem dúvida a educação. 
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1.1 O JARDIM-DE-INFÂNCIA DOS DIAS DE HOJE 

Infelizmente, ainda se continuam a utilizar métodos pedagógicos obsoletos, e só 

alguns jardins-de-infância possuem recursos humanos e materiais adequados à 

Era que estamos a viver. Cada vez mais a arte e alguns aspectos culturais, 

precisam ser introduzidos nos currículos pré-escolares, como recursos 

pedagógicos ricos em conhecimento. Muitas das instituições de ensino nem 

fazem referência à palavra obra de arte, expressão livre, criatividade e liberdade 

de expressão. No entanto, já existem jardins-de-infância que seguem linhas 

pedagógicas actualizadas, e nem por isso denotam uma diferença abismal no que 

concerne aos currículos escolares implementados. Continua a existir um fosso 

quase intransponível, entre a educação de infância e a Obra de Arte, embora se 

realizem inúmeros trabalhos de natureza plástica ao longo do ano. Em nossa 

opinião, o problema fulcral está somente situado na mentalidade que ainda existe 

no nosso país. Muitas vezes, a ideia de Obra de Arte é encarada como sendo um 

aspecto cultural destinado apenas aos adultos, pois existe uma ideia pré-

concebida de que as obras de arte podem unicamente ser apreciadas e 

valorizadas pelos adultos. No entanto, muitos dos investigadores na área da 

educação artística, apontam o contrário, demonstrando em inúmeros estudos 

empíricos, a capacidade de apreciação estética das crianças, mesmo as de 

baixos níveis etários, bem como a utilidade desta aprendizagem como recurso 

educativo.  

Os Educadores/Professores devem acompanhar a evolução natural da vida. 

Considero por isso fundamentais as questões relacionadas com Formação, 

podendo até estes novos conhecimentos adquiridos pelos docentes chegarem 

aos pais dos meninos que tenham no seu grupo. Se a escola não conseguir 

manter-se actual e dinâmica nunca poderemos educar as crianças do futuro com 

as bases necessárias ao seu desenvolvimento harmonioso. 

 
1.2. AS EDUCADORAS DO FUTURO 
Cabe-nos a nós Educadores, a mudança gradual de mentalidades ao nível de 

toda a comunidade educativa que integre a instituição. Isto significa que não basta 
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preparar um projecto pedagógico que verse sobre a palavra Arte para um dado 

grupo de meninos, sem que os agentes da comunidade educativa estejam 

sensibilizados e documentados para tal procedimento. Então a Educadora deve 

comunicar a sua intenção não só ao seu grupo de crianças, mas também aos 

Auxiliares de Educação, Pais e demais elementos com responsabilidades 

educativas relacionadas com a instituição escolar. 

O nosso papel não é mais do que respeitar os padrões de desenvolvimento de 

cada criança e de todas em conjunto, nos domínios do afectivo, social, cognitivo e 

emocional. Toda esta preocupação com o desenvolvimento harmonioso e global 

da criança deve ter em atenção as diferenças individuais de cada uma, mas sem 

esquecer o grupo. Educadora deve então ser a transmissora de conhecimentos e 

experiências vividas, mas sem esquecer que deve partir dos saberes que cada 

criança aporta do seu meio de proveniência, proporcionar-lhe estímulos 

diversificados, colmatando deste modo, a carência destes que alguns meios 

socioculturais apresentam. 

Desta forma devemos permitir o contacto das crianças com outras culturas que 

não sejam só os de origem Nacional, e permitir-lhes de forma natural contactar 

com o mundo artístico, visto este ser potenciador de capacidades e desinibidor de 

sentimentos. 

Então consideramos que, a Pratica Pedagógica dos/as Educadores/as

 

 deve ser 

encaminhada por objectivos por nós determinados, tendo sempre em conta o 

grupo com o qual se trabalha, pois só desta forma é que se conseguirá alcançar o 

sucesso educativo de todas as crianças.  

A arte, por ser nomeadamente uma manifestação cultural, deve ser promovida 

cada vez mais nos jardins-de-infância do nosso país, sem qualquer preconceito 

ou ideias desactualizadas, estando esta abordagem directamente relacionada 

com o desenvolvimento da criatividade, uma das dimensões da literacia em artes.  
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1.3 JARDIM-DE-INFÂNCIA VS. BRINCAR 
As creches e jardins-de-infância surgiram para dar uma resposta às constantes 

mutações sociais, que conduziram à explosão de oferta de emprego para o sexo 

feminino8

Os jardins-de-infância permitem que a criança brinque, e que faça novas 

aquisições brincando, ou seja, tudo o que lhes é transmitido tem sempre um 

. Actualmente, no nosso país, na rede pública só existem jardins-de-

infância, não se tendo ainda valorizado a importância fulcral das creches, onde se 

recebe crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos. Esta 

importância fulcral que atrás referimos, traduz-se não só nas novas 

aprendizagens que as creches potenciam, assim como no facto das mães 

poderem assegurar a guarda das crianças com requisitos de qualidade durante o 

seu período de trabalho. De facto, inicialmente, o momento da separação entre o 

bebé e os pais, especialmente a mãe, é sempre um momento carregado de 

emoção, por vezes com lágrimas à mistura. O problema que o nosso país levanta, 

é o facto de as crianças só terem acesso à rede pública do Ministério da 

Educação, a partir do momento em que cumprem 3 anos, até lá os pais terão que 

pagar escolas privadas ou colocá-las em creches associadas às empresas nas 

quais trabalham, caso façam parte das poucas empresas que têm unidades de 

educação para os filhos dos funcionários. 

No entanto, actualmente a educação pré-escolar, é já encarada por alguns como 

sendo a primeira etapa da educação básica entre os 3 anos e a idade de entrada 

para o 1º ciclo. Porém a sua frequência é ainda facultativa. 

Ainda existe, quem encare o jardim-de-infância como um “depósito”, onde se 

colocam os meninos enquanto os pais vão trabalhar. Esta é uma distorcida 

concepção deste local que prepara a criança para o 1º ciclo de estudos pois esta 

educação pré-escolar irá impreterivelmente reflectir-se positivamente aquando da 

entrada para este nível de ensino. Sem dúvida, um jardim-de-infância acaba por 

ser um espaço de transição entre a família e a escola, e onde realizarão as 

primeiras aquisições educativas, ministradas pela educação pré-escolar. 

                                                 
8  Ver Cap. II.1 
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carácter lúdico. Este carácter lúdico9 reveste-se de uma importância extrema, 

nesta faixa etária da criança, pois devido ao baixo nível etário, é conveniente que 

todas as aprendizagens estejam camufladas por aspectos lúdicos e apelativos. 

Uma das principais características que o ensino pré-escolar deve ter, é “…fazer 

as crianças sentirem que a escola é divertida, que a aprendizagem é gratificante e 

que elas são competentes”10. Quando falamos nos tempos das actividades 

pedagógicas, e dos tempos de brincadeira livre, temos que ter em conta apenas 

uma situação-base: todas as actividades têm carácter lúdico, mas umas são 

direccionadas pelo/a educador/a – actividades pedagógicas, enquanto as demais 

são estipuladas pelas próprias crianças. Contudo, estas últimas também serão 

supervisionadas pelo/a educador/a ou por um outro adulto a quem o grupo esteja 

entregue. Esta brincadeira livre, assim como as demais actividades realizadas ao 

longo de todo o dia, assentam sempre em aspectos lúdicos, porque “…brincar é o 

trabalho dos mais novos”11

Outro aspecto que se deve ter em conta é, as áreas que estão subjacentes à 

educação pré-escolar, como linhas orientadoras para a aplicação das actividades 

e conteúdos abordados. Os/

, e porque a criança tende a fazer o que lhe dá mais 

prazer, e brincar é sem dúvida a função vital para despoletar sorrisos e uma 

alegria permanente.  

Contudo, é importante referir, que as regras não se corrompem com esta 

ludicidade, pelo contrário, estas também devem ser negociadas com a criança, 

quase em formato de brincadeira, como se de um acordo se tratasse. Estas 

características lúdicas de que toda a educação pré-escolar se deve revestir, 

aproximam a criança do querer saber, da sua própria curiosidade natural, 

levando-as a buscar respostas. É importante que a criança transite para o 1º ciclo 

de forma tranquila e sem ressentimentos causados pela educação pré-escolar.  

As educadores/as

                                                 
9   Orientações Curriculares para a educação Pré-Escolar (1997:18) 
10  Feldman, Olds e Papalia (2001:341) 
11  Ibidem: 365 

 deverão ter em consideração estas 

áreas de formação, aquando da concepção “…da planificação, organização e 
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avaliação do ambiente educativo…”12

Existem então, três grandes áreas subjacentes à educação pré-escolar

, pois as aprendizagens deverão ser 

integradas e adequadas a cada criança em particular e ao grupo em geral.  
13

Para além das actividades dirigidas ou semi-dirigidas deverem ter um lado 

expressamente lúdico, a própria brincadeira livre não pode ser vista como algo 

infrutífero. Froebel disse que “brincar é a mais elevada expressão do 

: 

  

- Área de Formação Pessoal e Social 

 - Área de Expressão e Comunicação 

    Domínio das expressões: Dramática 
        Musical 
        Plástica 
        Motora 
    Linguagem Oral e Escrita 

    Domínio da Matemática 

 -  Área de Conhecimento do Mundo 

 
Nos jardins-de-infância, os meninos aprendem a ter rotinas, que lhes dão 

segurança para o seu dia-a-dia. Tendencialmente, quando as crianças não estão 

inseridas num esquema rotineiro, sentem-se perdidas e desajustadas, pois não 

conseguem gerir o seu dia, nem tão pouco saber o que devem fazer após 

determinada tarefa. É imprescindível que a criança saiba, que após a hora das 

actividades pedagógicas, vão brincar livremente para o jardim, e só depois lavar 

as mãos para irem almoçar. Se o dia-a-dia estiver esquematizado e interiorizado 

pelos mais novos, o sucesso educativo será porventura maior. No entanto, e 

como já referimos anteriormente, o tempo para brincar não pode ser descurado 

em troca de uma outra actividade qualquer. As rotinas são fundamentais para o 

desenvolvimento e formação da sua personalidade. Os meninos aprendem a 

saber conviver com outras crianças, respeitando-as como seres iguais a si. 

                                                 
12  Anexo 1 do Decreto-Lei Nº 241/2001, II.1 
13  Orientações Curriculares para a educação Pré-Escolar (1997:14) 
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desenvolvimento humano na criança, pois constitui a única expressão do que está 

na alma da criança…”14

O ensino pré-escolar nos jardins-de-infância tem então como princípios gerais

 

No entanto, pode-se dizer, que para além das brincadeiras e actividades 

pedagógicas que são sem dúvida fundamentais, os meninos adquirem também 

atitudes cívicas imprescindíveis à boa adaptação às sociedades em que estão 

inseridos. Assim, aprendem por exemplo a: 

- Ajudar a manter a sala arrumada, arrumando os brinquedos 

após os terem utilizado 

- Jogar de acordo com as regras impostas, sabendo perder e 

ganhar 

- Respeitar os outros e os seus pertences 

- Pedir desculpa sempre que magoam um amigo ou a professora 

- Inter-ajuda 

- Lavar as mãos antes e depois de comer 

- Ser independente e autónomo, para desta forma conseguir ter 

iniciativa e confiança nas suas atitudes. Estas devem ser 

consistentes, mas razoáveis 

- Cumprir as tarefas combinadas inicialmente, mesmo que não 

concordem, mas que tenham sido dadas pela educadora ou 

decididas por maioria. A opinião grupal, tem um maior peso 

(quando se está inserido num grupo) do que a opinião 

individual. 

novas capacidades, que muitas vezes desconhecia 

ter. 
15

                                                 
14  Froebel in Read, H. (2001: 120) 
15  Baseado nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:15) 

: 

- -

 Promover a ideia de pluralidade de culturas, onde cada cultura tem a 

sua devida importância, onde cada um de nós é uma chave 

essencial para compor essa mesma pluralidade 
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- Incutir comportamentos que conduzam a diferentes aprendizagens e 

experiências múltiplas, dando-lhes estas, diferentes valores para a 

vida  

- Ter em atenção possíveis inadaptações e deficiências, encarando 

cada criança como um ser individual, e não como sendo um todo, ou 

seja, não exigindo o mesmo de igual forma de todos os meninos do 

grupo, pois cada criança tem as suas especificidades e 

características; estar atento à saúde individual de cada criança e do 

grupo em geral, diagnosticando o mais atempadamente possível, 

qualquer problema que exista 

- Incentivar e criar estratégias que conduzam as famílias a 

participarem no processo educativo, contribuindo para o trinómio 

escola – criança – família  

- Potenciar o desenvolvimento da comunicação e da expressão 

através de múltiplas linguagens, sejam elas, oral, gestual, corporal 

musical, plástica ou outra . 

- Promover a ideia de que todas as crianças são seres únicos com 

características próprias, que todos têm a mesma importância na 

sociedade em que estão inseridos; então devem ter as mesmas 

oportunidades no acesso e sucesso à escola, pois não existem 

crianças superiores e inferiores 

- Potenciar o desenvolvimento da criança, enquanto ser individual, 

mas de acordo com a sociedade em que está inserida, ou seja, 

como ser social que deve ser – perspectiva de educação para a 

cidadania 

- Despoletar na criança o sentido crítico e a curiosidade, deixando-os 

explorar e fomentando actividades que promovam estas 

características essenciais a todos nós, pois a curiosidade e o sentido 

crítico são de facto dois grandes alicerces para a promoção da 

criatividade 



________________________________________  A Educação de Infância como  
  Elemento do Sistema Educativo 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 28 

 

- Transmitir valores sociais e regras básicas de comportamento, tendo 

em conta a sociedade em que se está inserido. Ensinar as rotinas 

essenciais ao dia-a-dia da criança, sendo que estas são a grande 

fonte de organização e orientação das crianças ao longo do dia.  

Os jardins-de-infância tornam-se assim numa mais-valia para as crianças que têm 

a possibilidade de os frequentar. Neles constroem-se valores, que irão alicerçar 

as estruturas das crianças, o que conduz inevitavelmente à produção de 

conhecimentos. É tarefa de qualquer Jardim-de-infância, ajudar “…as crianças a 

aprender como dar-se com os outros e a desenvolver competências sociais e 

emocionais, tais como cooperação, negociação, compromisso e auto-controlo”16

Os/

. 

As educadores/as têm a obrigação de ter em conta a realidade das crianças 

como ponto de partida para a sua acção educativa, para evitar a frustração, ou 

seja, devem tentar partir do que elas já sabem, para lhes transmitir novos 

saberes. Se se partir do que a criança já conhece ou experienciou, cimentar-se-á 

melhor as novas aprendizagens. As actividades dirigidas devem então atender ao 

grau de desenvolvimento que a criança apresenta, e ter um carácter lúdico que 

lhe promova prazer, pois para a criança, brincar “…não é apenas o meio pelo qual 

a criança descobre o mundo; é a suprema actividade que lhe traz equilíbrio 

psicológico nos primeiros anos”17

1.4 O PAPEL DO EDUCADOR 

.  

Muito mais se poderia dizer sobre os jardins-de-infância, mas a principal ideia a 

reter é que esta etapa na vida dos mais novos vai ter um peso fulcral no sucesso 

aquando da sua entrada para o primeiro ciclo. 

 

Quer na creche, quer no Jardim-de-infância, é primordial que a criança se sinta 

segura, feliz e acarinhada. De acordo com esta minha ideia, Maria Jesus Alava e 

Pilar Palácios dizem o seguinte: “ A auto-estima da criança depende da qualidade 

das relações que existam entre esta e aqueles que desempenham papéis 

                                                 
16  Feldman, Olds e Papalia (2001:341) 
17  Read, H (2001:175) 
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importantes na sua vida. A criança tem necessidade de se sentir valiosa e digna 

de amor, e esta necessidade não acaba na infância. Sentir-se ou não amada 

influenciará definitivamente o seu desenvolvimento”18.  

Cabe então ao Educador, Auxiliares de Educação e até aos restantes funcionários 

do Jardim-de-infância, estabelecer com cada criança uma relação afectiva muito 

rica e contínua, que possa eventualmente colmatar carências diversas que as 

crianças tenham. No fundo os responsáveis pela educação das crianças nos 

Jardins-de-infância, são muito mais do que meros transmissores de novas 

informações ou apenas mediadores de actividades pedagógicas; são também um 

elemento fundamental ao desenvolvimento da criança, nos seus mais variados 

âmbitos. Esta dedicação que os funcionários das diversas instituições transmitem 

às crianças, possibilita-lhes o desenvolvimento sócio-afectivo, intelectual e até 

psicomotor. É no espaço escolar que a criança passa a maioria do seu tempo, 

sendo necessário sentirem-se amadas e acarinhadas.  

A comunidade educativa, especialmente o/a educador/a e auxiliar, deverão 

também fomentar a auto-estima nas crianças, pois esta é sem dúvida um factor 

determinante do sucesso escolar. Deve-se fomentar nas crianças o acreditar nas 

suas potencialidades, o progressivo aumento do seu auto-conceito, confiando e 

acreditando mais nas suas capacidades. 

Esta auto-estima elevada tem de partir desde logo do/a educador/a, pois sem 

dúvida, um/a educador/a

Estes factores internos (auto-estima e auto-conceito), promovem a felicidade da 

criança, pois pouco a pouco passam a confiar e acreditar em si e no adulto 

(educador/

 que tenha boa auto estima, transmite segurança e 

confiança à criança, aumentando-lhe consequentemente a sua auto-estima. 

a

                                                 
18  Alava e Palácios (2000:16)  

) que a acompanha. Esta progressiva confiança torna mais fácil para o 

adulto, o acto de promover a mudança de atitudes e comportamentos nas 

crianças do seu grupo. Não nos podemos esquecer que muitas vezes temos 

crianças carenciadas aos mais diversos níveis, o que nos dá uma dupla 

responsabilidade face ao acto de as educar, podendo ajudá-las a superar os seus 
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medos e as suas inseguranças. Acreditar nas suas potencialidades, como atrás já 

referi, é a primeira etapa sob a qual o o/a educador/a e auxiliar se devem 

debruçar.    

O/A educador/a não tem apenas de ensinar novas realidades aos meninos…ele 

deve desde logo explicar o que vai ensinar e se lhes será ou não útil para o dia-a-

dia. As crianças no jardim-de-infância, estão em constante desenvolvimento das 

suas capacidades e em plena formação da sua personalidade. Por isso, torna-se 

imprescindível que um educador/a para além das acarinhar, respeitar e acreditar 

nas capacidades de cada criança, tenha também “pulso” para as controlar e 

incentivar de forma lúdica a interagir em todas as actividades. 

Sem dúvida, que mais importante do que os resultados obtidos de uma qualquer 

actividade realizada, são os processos que se utilizaram até atingir esse tais 

resultados. Se o/a educador/a

 

 tiver uma sequência lógica na realização das suas 

actividades, ou seja, na forma como vai utilizar os processos para realizar 

determinada tarefa, com toda a certeza, os resultados e o impacto nas crianças 

será maior. 

1.5 PRINCÍPIO GERAL E OBJECTIVOS PEDAGÓGICOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-
ESCOLAR 

No que se refere a estes princípios, irei apresentá-los de uma forma sucinta e 

breve, não irei aprofundar em demasia este tema, pois embora todo e qualquer 

projecto ou acção imediata sobre as crianças devam tê-los em atenção, não 

pretendo tornar este projecto demasiado exaustivo.  

A pré-escola é a primeira etapa da educação básica e pedagógica, parte de um 

trabalho que toma a realidade e os conhecimentos infantis como ponto de partida. 

Esta educação pré-escolar é encarada, como sendo o início de um processo 

educativo que se prolonga por toda a vida. A família, é à partida, o primeiro 

responsável pela educação dos seus filhos, então deverá manter uma relação 

saudável com os educadores de infância dos seus filhos, para desta forma 

favorecer o desenvolvimento equilibrado da criança. 
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A pré-escola tem como princípios gerais:  

- Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança 

- Promover a ideia de pluralidade de culturas  

- Promover a igualdade de oportunidades no acesso e sucesso na escola 

- Incutir comportamentos que fomentem diferentes aprendizagens 

- Desenvolver a comunicação através de múltiplas linguagens  

- Despertar a curiosidade e o pensamento crítico 

- Ter em atenção a saúde individual e colectiva das crianças 

- Estar atento a possíveis inadaptações e deficiências 

- Incentivar a participação das famílias no processo educativo 

 
1.5.1 FUNDAMENTOS DAS ORIENTAÇÕES CURRICULARES 
Os objectivos pedagógicos e o princípio geral que estão referenciados na Lei-

Quadro, englobam “…os fundamentos e organização das Orientações 

Curriculares para a educação Pré-Escolar”19

A frequência num Jardim-de-infância pode ser um auxílio para o sucesso 
escolar

. 

20, pois promove a auto-estima e a auto-confiança das crianças. Para 

além disto, a socialização proporcionada pelo Jardim-de-infância irá contribuir 

para o desenvolvimento da linguagem e do vocabulário, que serão fundamentais 

na aprendizagem da leitura e da escrita assim que entrarem no 1º ciclo. Então 

todos os meninos devem ter acesso à escola21

A “…educação pré-escolar é a primeira etapa de educação básica no processo de 

educação ao longo da vida”

, pois todos têm direito ao 

sucesso da aprendizagem. 

 

22, o que implica que é necessário criarem-se 

condições em que a criança aprenda a aprender23

                                                 
19  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:17) 
20  Ibidem: 17 
21  Ibidem: 17 
22  Ibidem: 15 
23  Ibidem: 17 

, para levar com uma certa 
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continuidade o seu ritmo de aprendizagem, sem perder o seguimento das 

diferentes disciplinas (assim que entrar no 1º ciclo). 

É preciso não esquecer, que embora um Jardim-de-infância possa contribuir para 

que as crianças de hoje sejam os Homens de amanhã, nem tudo pode ser levado 

com regras e princípios muito rígidos, pois as crianças têm necessidade de 

brincar. Isto não quer dizer que as vamos deixar à mercê das brincadeiras, mas 

sim optar por estratégias de aprendizagem/desenvolvimento sem nunca esquecer 

o carácter lúdico24

O desenvolvimento e a aprendizagem da criança estão interligados, pois o ser 

humano desenvolve-se “…num processo de interacção social”

. Desta forma as crianças estarão sempre motivadas para 

novos conhecimentos, pois estes são transmitidos através de jogos e vários 

entretenimentos. 

25

Então daqui se depreende que a criança desempenha um papel activo na 

construção do seu próprio desenvolvimento e da sua aprendizagem. Encarar 

desta forma a criança, implica que esta passa a ser vista como sendo sujeito do 

processo educativo

; isto significa que 

a criança irá desenvolver-se tanto mais quanto maior for a sua interacção com o 

meio. No Jardim-de-infância denota-se perfeitamente a possibilidade que as 

crianças têm de estabelecer relações com as pessoas, objectos...enfim, com o 

mundo. É-lhes dada a oportunidade de viver num ambiente educacional aonde 

têm uma certa liberdade de acção e espontaneidade, e aonde podem manipular 

materiais diversos e adequados às idades que têm, promovendo deste modo o 

seu desenvolvimento e as suas aprendizagens. 

26

                                                 
24  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:18) 
25  Ibidem: 19 
26  Ibidem: 19 

. Assim a criança é o agente das suas aprendizagens, 

produzindo algo que tem um sentido e uma utilidade, e que irá consequentemente 

contribuir para o seu desenvolvimento. Os alunos deixam de ser simples e 

passivos receptores de conhecimento, passando a ser o co-autor das suas 

aprendizagens. 
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Neste sentido, é importante que se refira também, que a pré-escola deve partir 

do que a criança sabe27

O educador deverá então respeitar as diferenças de cada criança, mesmo 

daquelas que se afastam das designadas “normais”. Só assim é que se pode 

encarar que a educação é para todos

 para o que ainda não aprendeu. Assim, a educação pré-

escolar deverá valorizar as experiências vividas por cada criança, os diferentes 

conhecimentos que cada menino já possui, permitindo que cada criança construa 

o seu desenvolvimento e aprendizagem, e que contribua ao mesmo tempo para o 

desenvolvimento e aprendizagem dos outros. São estas diferentes vivências das 

crianças e até dos adultos, que irá servir de base a novas aprendizagens, a novas 

aquisições. 

28

No entanto, como atrás já referi, existem crianças que se afastam das ditas 

“normais”, ou seja, que apresentam diferentes “necessidades educativas 

especiais”. O conceito de escola inclusiva

, independentemente das necessidades 

especiais que cada aluno possua. Então a educação pré-escolar deverá adoptar 

uma pedagogia diferenciada para cada criança, em que o educador irá integrar e 

apoiar as necessidades de cada menino. Esta diferenciação pedagógica está 

cada vez mais a ser posta em prática pelos educadores/professores, 

principalmente a partir do momento em que todas as crianças têm acesso à 

escola; Isto faz com que num mesmo grupo se encontrem meninos de diferentes 

classes sociais, étnicas, culturais, etc., o que vai fazer com que os grupos não 

sejam homogéneos, tendo o educador o dever de minimizar essas diferenças 

sociais, tentando que todos os meninos brinquem sem preconceitos, favorecendo 

a coesão do grupo. Neste sentido a pré-escola terá como objectivo estimular a 

criatividade, a autonomia e a cooperação das crianças, considerando para isto a 

história de vida de cada uma, as suas experiências e as suas individualidades. 

29

                                                 
27  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:19) 
28  Ibidem: 19 
29  Ibidem: 19 

 supõe que o educador deve 

respeitar o ritmo individual de cada aluno, realizando no entanto um planeamento 

tendo em conta o grupo. Desta forma, o educador irá estimular os meninos de 
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acordo com as necessidades que eles apresentem sem nunca os desintegrar do 

grupo em geral, beneficiando todos das mesmas oportunidades educativas. 

Esta pluralidade e diversidade humana nas escolas de hoje, ou nos jardins de 

infância, faz com que as crianças se insiram em vários tipos de grupos sociais, 

respeitem a cultura dos colegas e principalmente irá contribuir para o 

desenvolvimento pessoal e social do educando. Tem-se então em vista a 

educação para a cidadania30

Neste sentido, a organização do ambiente educativo

. 
31 (contexto democrático) 

torna-se um lugar aonde as crianças podem realizar, discutir assuntos de acordo 

com as suas preferências, e participar em actividades de uma forma mais livre. 

Promove-se assim as condições físicas, humanas, pedagógicas e sociais da 

educação pré-escolar, tendo principalmente em conta a ideia de que a escola é o 

local aonde aprendem a respeitar e a conviver com as múltiplas culturas. Neste 

sentido dá-se uma certa relevância à área de Formação Pessoal e Social32

A educação das crianças implica também outras formas de desenvolvimento e 

aprendizagem, outras áreas de conteúdo, sendo estas a área de Expressão e 

Comunicação e a área de Conhecimento do Mundo

, 

considerada como uma área de integração de todo o processo de educação pré-

escolar. 

33

De uma forma cada vez mais natural e prazerosa para as crianças, estas 

diferentes áreas vão-se articulando

. 

34

Os pais ou encarregados de educação devem estar em permanente articulação 

com o jardim-de-infância

 umas com as outras; Caem os muros que 

separam as diferentes áreas. 

35

                                                 
30  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:20) 
31  Ibidem: 20 
32  Ibidem: 20 
33  Ibidem: 21 
34  Ibidem: 21 
35  Ibidem: 22 

. Desta forma os educadores terão contacto directo 

com o meio familiar em que a criança está inserida e com a sua cultura de origem. 

A educação pré-escolar deverá ser então suficientemente interveniente na 
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aquisição de uma nova cultura à qual as crianças terão de se adaptar para terem 

uma aprendizagem com sucesso (caso a cultura de origem não fosse a mais 

adequada para o sucesso na aprendizagem). 

Já se falou em muitos aspectos relevantes para uma educação pré-escolar mais 

ou menos completa e actual, mas ainda não se fez referência à segurança da 

criança. O bem-estar e a segurança36

 

 também dependem da organização do 

ambiente educativo, pois só assim é que ela se sentirá acarinhada e com as suas 

necessidades psicológicas e físicas colmatadas. 

A saúde é outro objectivo a ter em conta na educação, quer no pré-escolar, quer 

no ensino básico.   

Para que a pré-escola consiga responder às necessidades das crianças é preciso 

que todas as etapas que falámos até agora se interliguem e que estejam em 

consonância, só assim é que se poderá falar de uma educação feita a pensar nas 

necessidades de cada criança e de todas em geral. 

1.6. AS ÁREAS DE CONTEÚDO NO JARDIM-DE-INFÂNCIA 
Ao longo da fundamentação deste nosso trabalho de investigação, sentimos uma 

necessidade recorrente de nos basearmos na Orientações Curriculares para a 

Educação Pré-Escolar. Por isso mesmo, e embora tenhamos citações de outros 

autores, em cada área de conteúdo, colocámos uma nota de rodapé com a 

indicação da página em que esta área é abordada nas Orientações oficiais do 

ministério da educação.  

 

1.6.1 Desenvolvimento Pessoal e Social 
Esta é a área de conteúdo que no fundo integra todas as outras, ou seja, “…é 

considerada …transversal”37

                                                 
36  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:20) 
37  Ibidem: 51 

, dado que diz respeito à forma como a criança se 

relaciona não só consigo própria, mas também com o resto do mundo, enquanto 

seres sociais. A transversalidade desta área traduz-se essencialmente na ideia de 
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que todas as outras áreas também “…deverão contribuir para promover nos 

alunos atitudes e valores que lhes permitam tornarem-se cidadãos conscientes e 

solidários…”38. Cabe então ao/à educador/a favorecer a construção da identidade 

dos meninos do seu grupo, aumentando-lhes a auto-estima, e consequentemente 

o sucesso nas suas aquisições. O/A educador/a é o responsável no espaço 

escolar, por transmitir valores que conduzam as crianças a respeitar a natureza, a 

estética, os outros, e a importância do respeito pelas regras impostas pela nossa 

sociedade democrática. 

O/A educador/a deve ter a sala estruturada para que as suas crianças consigam 

alcançar os materiais com os quais pretendem trabalhar, sendo necessário para 

isto, que todas as gavetas sejam de acrílico transparente, para que não 

necessitem do constante apoio do/a educador/a

Desenvolvimento Pessoal e Social

. Sem dúvida alguma, esta 

autonomia contribui largamente para a estruturação da sua personalidade e para 

o aumento do seu auto-conceito. A criança tem que acreditar que é capaz de 

fazer algo, sem que seja preciso o apoio do adulto. 
39

1.6.2 Área de Expressão e Comunicação 

 na criança, implica também a motivação que 

ela adquire e que a leva a dar o seu melhor nas actividades que realiza ao longo 

do seu dia. Se a criança se sentir importante para o grupo, irá com toda a certeza 

cumprir as tarefas que lhes estão destinadas, de forma mais atenta e participativa. 

 

A Área de Expressão e Comunicação40

    Motora 

 engloba as diversas formas de 

representação ou linguagens pertencentes aos vários domínios do saber. Então 

dentro desta área incluem-se os seguintes domínios: 

 - Expressão: Dramática 

    Musical 

    Plástica 

                                                 
38  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:51) 
39  Ibidem: 51 
40  Ibidem: 56 
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 - Linguagem Oral e escrita 

 - Matemática 

     

De seguida, iremos então expor, de forma sucinta, de que trata cada um destes 

domínios pertencentes à área da Expressão e Comunicação. 
 
1.6.3 Domínio das Expressões 
Cada vez mais se está a valorizar o papel que as diferentes expressões assumem 

na vida de todos nós, nomeadamente na vida das crianças. Explicaremos em 

seguida a que se referem os 4 domínios da Área de Expressões contemplada nas 

Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

 
1.6.3.1 Expressão Dramática 
Esta forma de expressão é o meio através do qual a criança pode, de forma 

inovadora criativa e única, dar livre caminho às suas ideias. A criança descobre-

se a si e aos outros, através de reacções e atitudes aquando da interpretação de 

diferentes papéis sociais. Este auto-conhecimento e o conhecimento dos pares 

com quem se relaciona, torna a criança mais confiante e mais apta a enfrentar 

situações que lhes sejam interpostas no dia-a-dia. A representação é assim 

encarada como a formação de imagens mentais, sendo estas imagens 

compartilhadas através de gestos mímicos, de representações criativas que 

podem expressar-se através das brincadeiras faz-de-conta.  

Deve-se ter em conta que, sempre que a criança pega num fantoche, por 

exemplo, está a encarnar um papel social que não é o seu, mas pode através 

deste meio de expressão, expelir problemas e angústias que estejam a ser para 

si, perturbadores. Estes diálogos e conversas que se criam no jogo do faz de 

conta, seja com fantoches, ou no simples jogo simbólico, ajudam a criança a 

expelir as suas ansiedades, construindo um novo personagem que em nada se 

identifica consigo. Claro que isto são meras hipóteses situacionais que estamos a 
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dar, pois a criança não precisa de ter qualquer constrição, para se poder divertir e 

materializar o seu imaginário, através da expressão dramática. 

Toda a comunicação e expressividade que a criança transmite através do seu 

corpo, utilizando-o como forma de expressão, são chamadas de jogo simbólico, e 

reveste-se de uma extrema importância na idade pré-escolar. Este jogo simbólico, 

reveste a criança de papéis sociais que não são o seu, dando asas à sua 

imaginação, criatividade, ao “…recrear experiências da vida quotidiana, situações 

imaginárias e utilizar objectos livremente, atribuindo-lhes significados múltiplos”41

A Expressão Dramática

. 
42 permite então, à criança, poder assumir papéis sociais 

que ainda não têm hipóteses de o encarnar, e uma melhor acomodação destes 

que futuramente poderão vir a desempenhá-los no seu dia-a-dia, tornando-se por 

isso mesmo um desafio constante na educação destas crianças. Para Alberto B. 

Sousa, a expressão dramática é “…uma actividade natural e espontânea da 

criança a que ela se entrega em qualquer momento e em qualquer situação, 

abstraindo-se totalmente do mundo da realidade para se envolver profundamente 

no mundo da sua imaginação”43

“…é um meio de descobrir outros modos de comunicação para além da 
palavra. Uma comunicação diferente, não verbal, mas bem real. Através 
deste exercício de expressão dramática, a criança descobre essa 
linguagem do corpo que tantas vezes nos falta e que também faz parte da 
linguagem teatral”

. Esta imaginação, inerente à expressão 

dramática, é fundamental ao desenvolvimento humano. As crianças precisam de 

experienciar, fantasiar e sonhar, pois estas características são comuns ao 

desenvolvimento de todos nós. Para as crianças, o teatro livre ou o jogo 

dramático 

44

Profissionais de diferentes áreas defendem diferentes perspectivas acerca da 

importância que a expressão dramática assume na vida das crianças. Para nós 

educadores, pode-se dizer que a expressão dramática despoleta “…a formação 

 
 

                                                 
41  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:60) 
42  Ibidem: 59 
43  Sousa, A, 2º Vol (2003:22) 
44  Leenhardt (1997:45) 
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do espírito crítico e a aprendizagem da comunicação, o desenvolvimento de uma 

personalidade e a abertura à sublimação da linguagem artística…”45

1.6.3.2 Expressão Musical 

. 

A expressão dramática é então fundamental no ensino pré-escolar, podendo esta 

área expressar-se através das seguintes formas de actuação: 

 - Imitar acções e sons 

- Brincar ao faz-de-conta, representando outras personagens 

 - Dar uma outra finalidade, que não a sua, aos objectos 

- Utilizar fantoches de mão e de dedos 

- Manusear marionetes 

- Aprender a fazer teatro de sombras chinesas 
 

A expressão musical46, proporciona às crianças momentos de grande alegria e de 

profunda riqueza, pois não só lhes permite tocar, dançar e cantar, mas também 

permite que estas aprendam a perceber a diferença entre a voz, o ritmo, sons e 

os movimentos corporais subjacentes a cada música. A expressão musical tem 

então diversas ligações e interligações entre as várias áreas de conteúdo 

abrangidas pela educação pré-escolar. Quando uma criança canta, está a 

desenvolver o domínio da linguagem, ao mesmo tempo que se encontra dentro do 

âmbito da expressão musical. O mesmo acontece com a dança, que segundo 

Howard Gardner: “As crianças pequenas relacionam, de forma natural, a música e 

o movimento corporal, achando virtualmente impossível cantar sem acompanhar 

essa acção com actividade física”47. Ao dançarem, as crianças estão a entrar no 

domínio da expressão motora “… e permite que as crianças exprimam a forma 

como sentem a música, criem formas de movimento ou aprendam a movimentar-

se, seguindo a música”48

                                                 
45  Leenhardt (1997:111) 
46  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:63) 
47  Hohmann e Weikart (1997:657)   
48  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:64) 

, sem que com isso se tenham desligado do domínio da 

expressão musical. 
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É sem dúvida também importante que as crianças se apercebam de como se 

pode retirar sons tão diferentes de instrumentos que por vezes lhes pudessem 

parecer até semelhantes. Esta “… exploração de sons e ritmos, que a criança 

produz e explora espontaneamente e que vai aprendendo a identificar e a 

produzir…”49 é a verdadeira base da expressão musical, em que não só a 

acuidade auditiva é estimulada, assim como a concentração, o movimento 

corporal e também novas apetências e capacidades, desconhecidas até então. 

Cada vez mais, esta expressão deveria fazer parte dos currículos escolares, 

sendo explorada pelos profissionais de educação, independentemente de tocarem 

algum instrumento ou não, e independentemente de cantarem e dançarem bem. 

Muitas são as vezes, em que profissionais ligados à educação alegam não ter 

apetência para determinada área, quando o mais importante não é “… o ensino 

do saber, mas a formação do ser”50. As “…crianças pequenas ainda respondem à 

musica com a totalidade dos seus corpos”51

                                                 
49  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:63) 
50  Sousa, A, 3º Vol (2003:20) 
51  Hohmann e Weikart (1997:660)   

, e isto é a revelação da entrega total 

que fazem a este meio de expressão, não sendo importante quem toca, dança ou 

canta bem, pois para eles o mais importante é vivenciar o momento em que 

entraram em contacto com a música. Esta área de desenvolvimento está 

intrinsecamente relacionada com: 

 - Estimular o sentido da audição 

- Aprender novos movimentos para acompanhar músicas novas 

 - Cantar canções 

 - Identificar sons e ruídos 

 - Tocar instrumentos musicais 

 - Classificar e conhecer os instrumentos tocados 

 - Reconhecer sons da natureza 

 - Dançar 
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1.6.3.3    Expressão Plástica 
Esta forma de expressão pretende desenvolver a expressão espontânea da 

criança, dando-lhe a oportunidade de se revelar e comunicarem através de um 

simples desenho ou pintura. 

A verdade é que esta área de conteúdo põe a criança em contacto com o código 

escrito e com novas formas de arte. Muitas vezes é através desta área de 

conteúdo que a criança se expressa. Lowenfeld refere “ A expressão procede da 

criança total e constitui um reflexo desta. Uma criança expressa os seus 

pensamentos, sentimentos e interesses nos seus desenhos e nas suas pinturas, e 

mostra o conhecimento do seu meio nas suas expressões criadoras”52

Todas as actividades plásticas são consideradas “…situações educativas quando 

implicam um forte envolvimento da criança que se traduz pelo prazer e desejo de 

explorar e de realizar um trabalho que considera acabado”

. 

A criança ganha progressivamente autonomia e desenvoltura ao contactar com 

novos materiais, que lhes possibilitarão novas actividades de aprendizagem. Este 

trabalho de investigação que nós desenvolvemos, aborda as diversas áreas de 

conteúdo, estando também intrinsecamente relacionado com a área da expressão 

plástica, sobretudo no que se refere à literacia em artes nas suas dimensões de 

apropriação da linguagem visual e da compreensão das artes no contexto, assim 

como com as demais áreas.  

53

“…primeiras idades, aquilo que seria mais natural e espontâneo nas 
crianças seria a utilização das matérias plásticas, como o barro, a utilização 
das cores de uma maneira um tanto ou quanto anárquica como experiência 
de manipulação de matérias. Mas isso é condenado, em regra, pelos 
educadores…”

. No entanto, 

continuam-se a verificar erros reiterados por parte dos adultos que estão com as 

crianças, nomeadamente por parte dos educadores, pois estes reprimem por 

vezes os impulsos dos mais novos. O Pedagogo João dos Santos diz que nas  

54

                                                 
52  Lowenfeld e Brittain (1970:21) 
53  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:61) 
54  Santos, J. in Carvalho e Branco (2000:156) 
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O Educador deve deixar a crianças expressar-se livremente nos seus trabalhos 

plásticos, independentemente de concordar ou não com a aplicação de 

determinada cor, por exemplo, em determinado lugar. 

 

Mais importante do que avaliar se um trabalho plástico é bonito ou não, até 

porque os padrões de beleza variam de pessoa para pessoa e consoante a 

cultura em que se está inserido, é perceber se a criança, entre outros aspectos, 

está a adquirir o controlo da motricidade fina, que será imprescindível para o 

efeito pinça, que se repercutirá ao nível da preensão do lápis e da subsequente 

aprendizagem do código escrito. Claro está, que compete ao educador estimular 

“…construtivamente o desejo de aperfeiçoar e fazer melhor”55

Assim a Expressão Plástica

, fazendo com que a 

criança sinta esta necessidade sem carácter obrigatório, como sendo algo que 

intrinsecamente a criança vai sentindo e aperfeiçoando. 
56

                                                 
55  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:61) 
56  Ibidem: 61 

 inclui actividades do tipo: 

 - Modelar 

 - Desenhar 

 - Pintar 

 - Recortar 

 - Colar 

 - Rasgar 

 - Estampar 

 - Dobrar (origami) 

- Reaproveitar materiais de desperdício para o exercício de uma 

actividade plástica 

- Reciclar 

- Contactar com Obras de Arte (este item está também abrangido na 

Área de Conhecimento do Mundo) 
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1.6.3.4   Expressão Motora 

A Expressão Motora57

Compete à educação pré-escolar “…proporcionar ocasiões de exercício da 

motricidade global e também da motricidade fina, de modo a permitir que todas e 

cada uma aprendam a utilizar melhor o seu próprio corpo”

 prima pelo desenvolvimento da componente motora da 

criança, pois é este o responsável pela relação que a criança estabelece com o 

mundo, desde o momento do seu nascimento, e ao longo de toda a sua vida. 

58

Esta área de conteúdo também está presente, em quase todas as actividades 

realizadas para apresentar nas festas de final de ano, nas quais as crianças 

geralmente dançam. O mais importante é perceber, atempadamente, em que 

nível de desenvolvimento se encontram as crianças de um dado grupo, isto é, ver 

se todas têm ou não capacidade de aprender determinada coreografia, para que 

desta não resultem frustrações por parte dos mais novos. Todas as planificações 

. A expressão motora 

traduz-se muitas vezes, em actividades de movimento, como jogos de exterior, e 

em actividades lúdicas muito dinâmicas, como jogos de interior, que exijam 

interacção e cooperação entre todos. Claro está que estes jogos, asseguram 

também a transmissão de regras e tendem a fomentar a coesão grupal. As 

crianças aprenderão então, regras cada vez mais complexas, que passam a ser 

aceites por estas, mesmo que discordem, pois encaram-nas como sendo 

condição imprescindível para poderem jogar e como regra adoptada pelo todo e 

não por cada elemento da sala. Cabe ao educador, desenhar uma linha condutora 

para as actividades propostas, de acordo com o espaço e os materiais existentes, 

promovendo diferentes explorações através de uma diversificada panóplia de 

actividades. Todos estes condicionalismos a que estamos sujeitos, aumentam a 

necessidade de regras por parte de quem joga, aumentando também a 

socialização e interacção entre pares, assim como a linguagem, visto a maioria 

dos jogos fazer uso desta nossa capacidade. 

                                                 
57  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:58) 
58  Ibidem: 58 
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de actividades devem ter em conta o desenvolvimento motor de cada criança do 

grupo.  

Temos que referir, que  

“…as competências motoras grossas desenvolvidas durante o período pré-
escolar são a base para a prática do desporto, da dança e de outras 
actividades que começam durante o período escolar e que se podem 
manter ao longo de toda a vida”59

No entanto, não podemos esperar o mesmo feedback de uma criança de 5 anos, 

que obtemos de uma criança de 7 anos, pois há uma grande evolução ao nivel 

motor, entre os 6 e os 7 anos. Contudo, se num grupo de educação pré-escolar, 

houver um apoio activo às actividades motoras destas crianças, elas terão a 

“...oportunidade de ser activas a um nivel maturacional apropriado, em situações 

de brincadeira livre não estruturada”

. 
 

60

Esta área de conteúdo dá então, especial atenção ao desenvolvimento do 

esquema corporal, ao mesmo tempo que zela pela saúde física de todos os que a 

praticam. As crianças aprendem a conhecer-se melhor fisicamente, o que as leva 

a arriscar e confiar cada vez mais em si próprias. Isto acontece porque a criança 

passa a “…tomar consciência dos diferentes segmentos do corpo, das suas 

possibilidades e limitações, facilitando a progressiva interiorização do esquema 

corporal …”

. 

61

Também a dança, como parte integrante da expressão motora (embora não tão 

utilizada como os jogos físicos), reveste-se de uma suma importância no 

desenvolvimento dos mais novos, pois esta “…é constituída por propostas de 

movimento lúdico-expressivo-criativo, com o objectivo, não de se ensinar a 

dançar, mas de promover o desenvolvimento integral da criança”

.  

62

Para além de jogos, brincadeiras e actividades relacionadas com dança, a 

expressão motora pode simplesmente servir para a representação criativa dos 

. 

 

                                                 
59   Feldman, Olds, Papalia (2001: 287) 
60   Ibidem: 287 
61   Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:58) 
62   Sousa, A, 2º Vol (2003:113) 
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nossos próprios movimentos. O importante, neste caso, não é o que cada criança 

está ou não a fazer, mas sim a interiorização que cada uma delas deve fazer, 

para desta se 

“…levar as crianças a ficar mais conscientes dos seus movimentos quando 
estão a expressar-se criativamente através de movimento é levá-las a falar 
sobre o que estão a fazer (…) Uma vez que as crianças de idade pré-
escolar possuem a capacidade de representação mental podem já 
movimentar-se de acordo com as imagens mentais que reflectem as suas 
experiências pessoais”63

1.6.4 Linguagem oral e escrita 

. 
 

Assim, esta área contempla de forma geral as seguintes actividades: 

 - Saltar e pular 

 - Aprender a ter equilíbrio 

 - Controlar movimentos largos e finos 

 - Trepar com destreza 

 - Fazer percursos, transportando algo na mão 

 - Rodar 

 - Dobrar-se 

 - Correr 

A expressão motora visa assim de uma forma geral: 

Apurar a motricidade global e fina 

 

O/A educador/a deve criar um ambiente rico em estimulação comunicativa, 

promovendo desta forma o desenvolvimento da linguagem oral. A abordagem à 

escrita acontece através da exploração e contacto directo com jogos e materiais 

escritos. A verdade é que a linguagem facilita até a integração de novos 

elementos no grupo, pois podem existir meninos que somente falem uma língua 

estrangeira. Assim, se o/a educador/a puser as crianças em constante diálogo e 

interacção, será com toda a certeza uma mais valia, para quem não domina na 

perfeição a língua do país em que actualmente está inserida. Para além disto, o/a

                                                 
63  Hohman e Weikart (1997: 641) 
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educador/a poderá colocar cartazes na sala, com a lista dos meninos, ou pôr os 

seus nomes nos cabides, etc., de forma a fomentar o código escrito nesta fase do 

crescimento. A evolução da criança face ao código escrito, é cada vez mais 

notória, pois esta está em permanente contacto com cartazes publicitários, 

anúncios e demais suportes existentes. Ainda que não saiba ler ao nível formal, o 

código escrito é encarado por ela como um todo, algo que passa uma informação 

sobre determinado assunto. Estamos então perante uma era em que a escrita se 

situa “…numa perspectiva de literacia enquanto competência global para a leitura 

no sentido de interpretação e tratamento da informação que implica a «leitura» da 

realidade, das «imagens» e de saber para que serve a escrita…”64. No entanto, 

as tentativas de escrita ou leitura que as crianças tenham (sala dos 5 anos) 

deverão ser sempre valorizadas, e nunca subestimadas, mas sem nunca serem 

ensinadas. O/A educador/a

É importante referir que, não é tão conveniente quanto se julgava ser até há uns 

anos atrás, aprender a ler ou escrever, ao nível formal, no ensino pré-escolar, 

pois a aprendizagem destas competências só deverá “…ter lugar no 1º ciclo do 

ensino básico”

 não deve fomentar este tipo de aprendizagens, mas se 

partir de um total interesse da criança, esta não deve sentir que as suas 

aquisições foram goradas. Compete ao educador, responder a qualquer atitude 

solícitada por parte das crianças, desenvolvendo estratégias que lhe permitam 

aproximar o grupo dos objectivos que pretende atingir, afastando-os daqueles que 

considera serem menos importantes. 

65

                                                 
64  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:66) 
65  Ibidem: 65 

. 

De uma forma sistematizada, esta vertente da área de expressão e comunicação, 

deverá ter como objectivos principais:  

- Domínio a linguagem oral, empregando termos já mais complexos 

do que até então 

 - Aprendizagem  de letras de canções 

 - Saber ouvir histórias infantis e recontá-las posteriormente 
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 - Copiar o nome próprio (sala dos 5 anos) 

 - Associar letras ( “M” de Mãe, e “M” de Mana) 

 - Fomentar o diálogo 

- Demonstrar interesse pelas questões colocadas pelos meninos 

 
1.6.5 Domínio da Matemática 
Esta área pretende desenvolver conceitos básicos na vida das crianças, 

relacionados com o seu próprio quotidiano, como noções espaciais, temporais e 

noções de quantidades. A educação pré-escolar deve dar a este domínio a 

importância devida, porque este se reveste de uma suma “…importância para 

aprendizagens futuras…66” e em que o dia-a-dia de qualquer jardim-de-infância 

“… oferece múltiplas possibilidades de aprendizagens matemáticas”67. Se se 

partir do espaço em que a criança está inserida, consegue-se dar noções e 

grandezas matemáticas, que irão estruturar o seu pensamento. O/A educador/a 

deverá consolidar conhecimentos como longe, perto, em cima, em baixo, dentro e 

fora. 

Assim sempre que possível, o/a educador/a

                                                 
66  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:73) 
67  Ibidem: 73 

 deve pôr a criança em contacto com 

jogos de conjuntos, agrupamentos e triagem, para que estes desenvolvam o seu 

raciocínio lógico-matemático. A simples construção de legos está relacionada com 

o domínio da matemática, sendo este obtido através da própria construção, ou por 

classificação e seriação de cor, tamanho e forma, pois cada vez mais, os legos 

são mais complexos e tendem a dar resposta às crianças da sociedade dos dias 

de hoje.  

Então o âmbito da matemática engloba de uma forma sistematizada as seguintes 

aprendizagens: 

 - Aprender a classificar 

 - Seriar e ordenar 

 - Formar conjuntos 
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- Saber distinguir entre grande/pequeno, fora/dentro, alto/baixo, 

pesado/leve, etc. 

- Enumerar os dias da semana 

- Medir em palmos, em pés e em altura (utilizando uma corda, por 

exemplo) 

- Reconhecer um leque vasto de figuras geométricas 

 

1.6.6 Área de Conhecimento do Mundo 
Desde cedo a criança começa a compreender à sua maneira, o mundo que a 

rodeia, tirando ilações das situações que visualiza no seu dia-a-dia. É esta 

curiosidade natural da criança face ao mundo em que está integrada, que irá dar 

sentido à sua vida, e que estará na origem das “…formas mais elaboradas do 

pensamento, o desenvolvimento das ciências, das técnicas e, também, das artes”.  

A curiosidade natural das crianças e o seu desejo de querer respostas para tudo o 

que vê e sente, vai encontrar espaço nesta área de conhecimento. Salientamos 

ainda que este domínio fica mais aguçado pela educação pré-escolar, devido aos 

novos materiais e experiências que as crianças passam a vivenciar.  

No entanto, tem que se ter em conta, que todas as áreas dão a conhecer um 

pouco do mundo subjacente a si próprias, o que significa que “…todas as áreas 

de conteúdo constituem, de certo modo, formas de conhecimento do mundo”68

Muitas vezes, os passeios organizados pelos diferentes jardins-de-infância, têm 

como ideia principal colocar a criança em contacto directo com uma situação que 

não lhes era conhecida, pelo menos pessoalmente. Desta forma os jardins-de-

infância proporcionam não só um conhecimento do mundo dentro das próprias 

paredes das instituições, assim como, lhes proporciona contactos directos com o 

mundo exterior. Destes contactos, como já é de esperar, advêm novos 

conhecimentos e novos saberes, que irão colmatar uma lacuna interior da criança, 

mas irão também torná-la cada vez mais curiosa e ciosa de conhecer o que nunca 

viu, o poder perceber a verdade que o rodeia. Se o Jardim-de-infância decidir 

. 

                                                 
68  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:79) 
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levar um grupo em idade pré-escolar a um museu, por exemplo, a criança vai 

encarar essa visita à sua maneira, de acordo com a capacidade que tem para 

compreender e absorver o que está à sua volta. Adorno diz a dada altura que “O 

espírito das obras de arte não é o que significam, não é o que querem, mas o seu 

conteúdo de verdade”.69 As crianças interessam-se naturalmente pelo mundo que 

as rodeia, não devendo por isso mesmo retirar-lhes uma parte desse mundo, sob 

pena de eles não o compreenderem. A diferença é que a criança compreende de 

forma diferente do adulto, mas nem por isso compreende pior. Cabe ao educador 

o colocar de questões pertinentes e o seguimento desta visita para actividades 

dentro da sala de aula, de forma a promover a criatividade dos seus alunos. As 

questões artísticas são fundamentais, e é neste ponto que a área de 

Conhecimento do Mundo70

Sempre que a criança brinca com água, por exemplo, e constata que existem 

objectos que bóiam, enquanto outros se afundam, ela está também a contactar 

directamente com o conhecimento do mundo. Isto significa, que pequenas coisas, 

e pequenas experiências que lhes provem algo, as podem tornar mais despertas 

face ao mundo à sua volta. Estamos certas, como atrás já referimos, que as 

crianças não só reagiriam muito bem à ideia de visitar museus com uma maior 

 contribui largamente, ao permitir à criança um 

contacto directo e verdadeiro com temáticas muitas vezes inalcançáveis para si. 

Então, todas as outras áreas se englobam também nesta área, pois a música é 

uma forma de conhecer o mundo, assim como a expressão plástica ou a 

expressão dramática. Quando se estimula e se incute determinado pensamento 

criativo nas crianças, está-se de alguma forma a levá-las a ver o mundo que as 

rodeia de uma outra forma, ficando estas com um conhecimento mais abrangente 

e diversificado de tudo o que as rodeia. O mesmo se passa quando se programa 

uma visita a um museu ou fundação, ou simplesmente quando se coloca a 

criança frente a uma obra de arte.  

                                                 
69  Adorno (1970:47) 
70  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:79) 
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regularidade, como adorariam a experiências que daí adviessem. As escolas não 

têm muitas vezes apoios nesse sentido. 

 
1.7 ORIENTAÇÕES GLOBAIS PARA O EDUCADOR 
A educação pré-escolar assume cada vez mais um papel fundamental na 

educação e na vida da criança. É na pré-escola que as crianças vão 

conceptualizar todas as suas aprendizagens, incrementando-as abismalmente e 

experienciando um mundo novo de sensações e anseios. Todas estas 

aprendizagens, desde que adaptadas à idade de cada criança e ao grupo em 

geral, vão permitir que a criança se sinta segura e auto-confiante. É também 

importante, que a criança estabeleça desde logo relações de afecto com as 

pessoas adultas da sala, para além de ser também imprescindível a adaptação de 

cada criança ao grupo em geral.  

O educador, enquanto técnico de educação, deve ter sempre em conta seis 

orientações globais71

1.7.1 Observar 

 primordiais para o exercício das suas funções: 

 

O/A educador/a deve observar as crianças com quem trabalha, e deve adoptar a 

diferenciação pedagógica no seu grupo. Isto implica que cada criança é única e 

tem especificidades também únicas, que só serão detectadas através da 

observação atenta por parte do/a educador/a. Só após esta observação, é que se 

pode retirar conclusões acerca do desenvolvimento das crianças, para 

posteriormente passar à fase da planificação, tendo em conta a diferenciação 

pedagógica dos elementos do seu grupo. O/A educador/a deve então partir “…do 

que esta sabe e é capaz de fazer para alargar os seus interesses e desenvolver 

as suas potencialidades”72

O/

.  

A educador/a

                                                 
71  Título retirado das Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:25) 
72  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:25) 

 deve então, ter em consideração os níveis de desenvolvimento de 

cada criança, para deste modo, as actividades de acordo com este pressuposto e 

facilitar a sua progressão harmoniosa de desenvolvimento. Caso exista uma 
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criança com qualquer tipo de necessidade especial, cabe ao/à educador/a 

estimulá-la e valorizar os resultados que ela alcance. Então, o simples acto de 

observar torna-se fulcral para o desenvolvimento de cada criança. Só assim é que 

o/a educador/a conhecerá cada uma, e todas as crianças no global. Só através da 

“…observação continua…”73

1.7.2 Planear 

 se obterá o conhecimento das características 

individuais e globais das crianças do grupo. 

 

O/A educador/a irá planear o processo educativo de acordo com o que já conhece 

de cada criança e do grupo em geral, ou seja, de acordo com o que já observou. 

O/A educador/a terá igualmente de saber qual o contexto sociocultural de 

proveniência de cada criança, para planear as intenções educativas de forma a 

estas se adaptarem a todos e a cada um em geral, devendo promover 

aprendizagens que sejam suficientemente motivadoras para estimular as crianças 

de forma coerente e ajustada apoiando as que necessitam, de modo a que 

atinjam os objectivos ou realizações que não atingiriam por si só. Todas as 

actividades planeadas pelo/a educador/a devem proporcionar “…aprendizagens 

significativas e diversificadas que contribuam para uma maior igualdade de 

oportunidades”74. 

O/A educador/a 

1.7.3 Agir 

deverá reunir os recursos materiais e humanos necessários à 

concepção da sua acção educativa. Este plano deverá obedecer às três áreas de 

conteúdo previstas nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

 

Esta etapa traduz-se no momento em que o/a educador/a passa para a acção 

“…as suas intenções educativas”75. Como referimos anteriormente, o/a 

educador/a 

                                                 
73  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:25) 
74  Ibidem:26 
75  Ibidem: 27 

deve sempre agir de acordo com as vivências pelas quais o seu grupo 

de crianças já passou, e de acordo com as realidades destes no dia-a-dia. Toda a 
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acção do o/a educador/a deve ter como base o bom senso e a ponderação. Para 

além disto, é importante que o/a educador/a

1.7.4 Avaliar 

 adapte as actividades planeadas 

anteriormente, a situações imprevistas, sempre que necessário. 

 

O/A educador/a através do que observou na etapa da acção, irá reflectir, para 

deste modo criar a progressão das aprendizagens a desenvolver com cada 

criança e com o grupo em geral. Esta reflexão servirá para “…estabelecer a 

progressão das aprendizagens a desenvolver com cada criança”76

1.7.5 Comunicar 

, ou seja, 

verificar as necessidades que cada criança revelou nas diversas actividades 

planeadas e já executadas. No entanto, o mais importante das actividades não é 

somente os resultados, mas sim os processos pelos quais cada criança passou 

para atingir esses mesmos resultados. Por este motivo, é que se salienta a 

extrema importância que esta etapa tem, o quanto se torna importante avaliar 

toda a prática educativa, adaptando-a sempre que necessário, de forma a se 

promover as competências e aprendizagens, estipuladas inicialmente no 

planeamento das sessões. 

 

Nesta fase, o/a educador/a irá partilhar o conhecimento que já possui das 

crianças, com as respectivas famílias de cada um e com os agentes educativos 

que com ele compartilhem a responsabilidade educativa, sejam auxiliares de 

educação, animadores, monitores ou outros colegas com outras funções 

profissionais. Assim, a troca de ideias e opiniões com os pais, e restantes agentes 

educativos, irá trazer benefícios para a criança e para com quem ela lida 

diariamente. A partilha do/da educador/a

                                                 
76  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:27) 

 com os pais, irá permitir um melhor 

conhecimento das crianças e dos contextos em que estas estão inseridas, 

enquanto que a partilha com os demais agentes educativos da instituição, irá 
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possibilitar “…um meio de auto-formação com benefícios para a educação da 

criança…”77

1.7.6 Articular 

. 

 

A articulação mais não é do que a continuidade educativa que o o/a educador/a 

promove no processo de transição, quer da creche para a pré-escola, quer desta 

para o ensino básico. Há então a preocupação de proporcionar uma articulação 

favorável com o 1º ciclo.  

Para que tal se efective, o/a educador/a deverá estabelecer uma relação cordial 

com os pais, antes de os seus filhos entrarem para o ensino pré-escolar, para 

desta forma potenciar a adaptação da criança ao jardim-de-infância. O passo 

seguinte, será o de estimular e transmitir novos saberes e experiências ricas e 

diversificadas às crianças, para que alcancem sucesso educativo no 1º ciclo. Para 

favorecer também esta futura adaptação à escolaridade obrigatória, o/a 

educador/a

No final do último ano do pré-escolar, é função do/

 deve estabelecer regras e rotinas de modo a que as crianças se 

habituem a segui-las escrupulosamente, mas de forma natural, quase de forma 

lúdica. 

da educador/a em 

“…colaboração com os pais e em articulação com os colegas do 1º ciclo, facilitar 

a transição da criança para a escolaridade obrigatória”78

1.8 ESCOLA, CRIANÇA E FAMÍLIA 

. 

 

Ao se pensar o quanto importante é para a criança frequentar o ensino pré-

escolar, temos que primeiramente valorizar o papel da família, enquanto 

responsável por toda a formação base da criança. Quando se fala da importância 

da mãe na vida das crianças, estamos a remeter para o sentido psicológico desta 

palavra, em que mãe “…não é só a que gerou, mas aquela ou aquele que dá 

                                                 
77  Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (1997:27) 
78  Ibidem: 28 
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afecto e apoio directo e constante”79. Antes da criança ingressar no ensino pré-

escolar, “…já a criança sabe controlar as suas necessidades, dominar os seus 

instintos, caminhar, manipular objectos, obedecer e respeitar a lei do grupo, falar 

e, portanto, pensar!”80

A criança não é um receptor passivo da sua educação, como julgavam as culturas 

mais antigas, em que a criança era vista como um ser em que se debitava novas 

informações e se adestrava de acordo com a sociedade em que estava inserida. 

A criança é antes um receptor activo, porque ela própria tem a capacidade de 

modificar o ambiente em que está inserido, ao mesmo tempo que é modificado 

através deste mesmo ambiente. É uma relação recíproca e muito rica. Então a 

criança é modelada pelo ambiente, ao mesmo tempo que o modela. A 

escolaridade é então uma passagem para a promoção social e cultural, mas “…a 

criança aprende com a mãe, antes dos três anos, tudo o que há de essencial ao 

homem: a dominar-se, a andar, a manipular, a falar, a pensar”

.  

81. Isto implica que 

as relações familiares, vão influenciar as “…relações estabelecidas fora de 

casa”82

A participação dos pais no que se refere à escola pode começar em casa, 

nomeadamente na ajuda nos trabalhos escolares (se a idade já o exigir), ou 

simplesmente no constante querer saber do dia-a-dia dos seus filhos. É 

imprescindível que as crianças sintam que o seu dia no pré-escolar, desperta o 

, assim como a sociedade influenciará efectivamente a relação que esta 

estabelece com a sua família.” 

Isto significa que, a família e a escola são os ambientes que mais contribuem para 

o desenvolvimento da criança e dos adolescentes, influenciando positiva ou 

negativamente uma maior ou menor aquisição de conhecimentos, e claro está, o 

grau académico que cada jovem alcança. Por este motivo, a educação plena é 

mais facilmente alcançada se ambos os agentes (escola e família) fizerem um 

esforço por interagirem e por se completarem. 

                                                 
79  Santos, J. in Carvalho e Branco (2000:297) 
80  Ibidem: 298 
81  Ibidem: 298 
82  Feldman, Olds e Papalia (2001:385) 
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interesse nos pais, através de conversas “…à mesa em torno das actividades 

diárias83

Existem também, famílias que não dão um suporte educacional tão rico e 

estimulante aos seus filhos, por motivos socioeconómicos, sendo nestes casos, o 

papel do/

…”, conversas estas que irão desenvolver o vocabulário da criança e a 

sua auto-estima, ao sentir que os pais revelam interesse pelo seu dia-a-dia. Este 

interesse constante deixa as crianças seguras e confiantes, transmitindo-lhes 

sentimentos de segurança e apoio. 

Para a maioria das famílias, as férias escolares são um verdadeiro caos. As 

escolas que alicerçavam os seus filhos e as actividades destes todos os dias da 

semana passam agora a estar fechadas, ficando a responsabilidade da educação 

sob a alçada dos pais. 

O verdadeiro problema é que a maioria das famílias não tem preparação para 

organizar um currículo de aprendizagem, que proporcione experiências 

inovadoras e diversificadas às suas crianças.  

Muitas vezes não há condições económicas, para adquirir brinquedos 

pedagogicamente adequados às necessidades e nível etário das crianças. No 

entanto, mesmo havendo essas condições, a maioria dos pais prefere oferecer 

jogos que “obriguem” os seus filhos a ficarem concentrados e quietos, e desta 

forma os libertar mais dessa ocupação. Outras vezes, falta tempo ou 

disponibilidade mental para dedicar aos filhos, mesmo sabendo o quanto é 

imprescindível na educação das crianças, o apoio dos pais face ao dia escolar 

destes. 

da educador/a ainda mais relevante. Terão que ter em conta o ambiente 

familiar e cultural de onde vêm estas crianças, estimulando-as “…a expandir o 

seu vocabulário…”84 e proporcionando-lhes actividades baseadas em 

experiências enriquecedoras que as levarão “…a aprender, fazendo”85

Cada vez mais, os pais depositam nas escolas a inteira responsabilidade de 

educar e criar os seus próprios filhos. Na maioria dos contactos existentes entre 

.  

                                                 
83  Feldman, Olds e Papalia (2001:326) 
84  Ibidem: 326 
85  Ibidem: 341 
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escola/família, a iniciativa parte da escola, e não o contrário. Em suma, não 

vivemos numa sociedade de aprendizagem, mas sim numa sociedade de 

consumo, em que a educação não é efectivamente uma prioridade nem mesmo 

para as famílias, que no fundo se sentem bastante aliviadas com a entrega dessa 

responsabilidade à escola dos seus filhos. 

Os pais, principalmente, podem de diversas maneiras favorecer ou prejudicar o 

processo de aprendizagem dos seus filhos, pois grande parte das inadaptações 

das crianças à escola parte de uma deficiente e precária educação familiar. Com 

isto pretendemos explicar que o insucesso escolar da criança não se deve só a 

ela própria, nem tão pouco por culpa unicamente da escola, pois todo o contexto 

em que a criança se encontra tem de ser levado em consideração. Assim, pode-

se concluir que a formação equilibrada da personalidade da criança acontece 

quanto melhor for a relação entre a escola e a família das crianças. 

A participação activa dos pais na educação dos filhos é imprescindível ao 

desenvolvimento pleno destes. 

Facilmente se pode deduzir que a família influencia e contribui para a 

aprendizagem e desenvolvimento das crianças e que o trinómio 

escola/criança/família é o grande motor de arranque para o sucesso da criança, 

enquanto ser social. 
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2 – A ARTE NA INFÂNCIA 

O maior problema da aplicação do que sugerimos neste trabalho, é o facto da 

educação artística/criatividade “obrigar” a uma mudança de atitudes e hábitos, o 

que implica a aquisição de uma consciência não só artística, como também 

estética. 

No fundo sabemos que o exemplo deveria partir desde logo, da casa onde se 

habita, o que na maioria das vezes não acontece. 

A criança reage de acordo com os sentimentos dos adultos, pois desde cedo 

começam a imitá-los, a fingir, a encenar e a querer mexer e dominar as mais 

variadas coisas e texturas.  

Para desenvolver a educação estética das crianças, deverá proporcionar-se à 

criança o “…contacto com diferentes meios de educação para a sensibilidade …, 

contacto com o meio envolvente, com a natureza e com a cultura”86. Estas 

aproximações da criança a estes contextos, permitir-lhe-ão “…apreciar a beleza 

em diferentes contextos e situações”87

Sabemos que o maior problema, quer das Educadoras, quer dos professores em 

geral, é criar hábitos de educação e civismo que muitas vezes vão contra tudo o 

que as crianças vêem e aprendem em casa. A maioria das famílias não valoriza o 

papel que as artes realmente têm na educação, criticando os desenhos e 

trabalhos artísticos das crianças desde muito cedo; os pais muitas vezes não têm 

 

Se pensarmos que tudo o que nos rodeia tem de facto aspectos estéticos 

implícitos, torna-se mais fácil acreditar e valorizar a importância que qualquer 

manifestação artística tem no mundo em que estamos inseridos. As cores que as 

casas têm, nomeadamente as cores do quarto de cada criança, as texturas que o 

enfeitam e os padrões que os tornam diferentes, a forma que cada brinquedo tem, 

tudo tem um lado estético, não conseguimos nem queremos imaginar o que seria 

do mundo sem estas pequenas grandes manifestações artísticas e culturais de 

cada sociedade. 

                                                 
86 Orientações Curriculares (1997:55) 
87 Ibidem: 55 
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conhecimento que uma garatuja (os chamados rabiscos), mais não é do que a 

iniciação à aprendizagem da comunicação gráfica, imitando o mundo dos adultos, 

pois, não só estão a divertir-se ao fazê-la, como também estão a comunicar de si 

para si e de si para os outros. Muitos adultos, encorajam os seus filhos a 

desenharem algo real, dando-lhes um suporte visual que lhes permita imitar, 

copiar, para que a ideia seja transponível para o desenho dos mais novos88. 

Porém, este facto não deveria acontecer, as crianças deveriam desenhar o que 

quisessem, podendo os adultos apoiar esta sua decisão, não impondo cores, 

padrões ou estilos de desenho. Pablo Picasso refere que os “…adultos não 

deviam ensinar as crianças a desenhar mas deviam aprender com elas”89

Então, o maior problema com que qualquer instituição se depara é o da 

consciencialização artística e estética e a relação que cada família tem com a 

palavra arte, pois para estas, sempre que os seus filhos inovam demasiado estão 

a ser travessos. No entanto, segundo João dos Santos, se “…a criança descobre, 

inventa e constrói brincando, ela tem, necessariamente, a faculdade de realizar 

trabalho útil ou de criar obra artisticamente válida…”

. 

Por outro lado, quando vêem o seu filho dar utilidade a determinado objecto que 

não foi criado para esse fim, ralham-lhes por este facto, quando no fundo a 

criança apenas tinha alcançado um determinado propósito, através do jogo 

simbólico.  

90

Toda e qualquer actividade criativa proposta à criança deve ter em conta a idade 

destas, e o desenvolvimento que já possuem, de forma a orientá-las, 

direccionando-lhes actividades adequadas e avaliando-as posteriormente. As 

actividades criativas ligadas a trabalhos de arte, permitem estimular o auto-

, facto este que raramente é 

encarado desta forma.  

                                                 
88 Este facto acontece maioritariamente, a partir dos 4 anos de idade (estádio pictórico do desenho 
ou fase pré-esquemática), em que a criança já consegue desenhar objectos reais e figuras 
humanas, sendo-lhe proposto pelos pais, desenharem determinadas imagens pré-concebidas por 
outros, como se de um modelo se tratasse. 
89 Feldman, Olds e Papalia (2001:291) 
90 Santos, J.in Carvalho e Branco (2000:155) 
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conceito da criança e a sua auto-estima, permitindo-lhes também “…a 

exteriorização das emoções e sentimentos e a sublimação dos instintos”91. 

A maioria das crianças adoram desenhar e pintar, desde que estas actividades 

não lhes sejam impostas através de uma autoridade desregrada por parte 

do/aeducador/

É com o desenho que a criança vai organizar e concretizar o seu pensamento, 

servindo a espontaneidade dada ao desenho e à pintura como uma forma de 

libertação. Muitas são as vezes em que as crianças são induzidas a pintar 

determinado objecto com uma cor específica, simplesmente porque 

o/

a.  

aeducador/a, ou as figuras parentais, o vêem assim. Contudo, quando a criança 

está a desenhar algo que idealizou, ela sente-se “…envolvida numa actividade 

cinestésica, (…) está empenhada no estabelecimento de uma relação com o que 

pretende representar”92. Este desenhar livremente, de acordo com o que planeou, 

ou não, proporciona-lhe um “…profundo sentimento de satisfação”93. Porém, a 

vontade da criança é muitas vezes relegada, considerada por muitos como 

descabida, pois porque motivo há-de uma criança pintar uma árvore de cor-de-

rosa? O que os adultos não conseguem compreender é que para a criança desta 

faixa etária, “…raramente existe uma relação entre a cor escolhida, para pintar um 

objecto, e o objecto representado. Um homem pode ser vermelho, azul, verde ou 

amarelo…”94

Então, as crianças, cedo se apercebem que terão que seguir os padrões 

institucionalizados como “norma”, mesmo que acreditem e tentem “gritar” outras 

formas de ver o mundo. Tudo o que foge à regra é considerado uma 

excentricidade ou até mesmo um comportamento que está no limiar do desafio, 

dos comportamentos desviantes. Não se aceita que seja uma simples imaturidade 

, mesmo que isto pareça estranho aos adultos. Este processo de 

representação do real da criança é na maioria das vezes reprimido e até proibido 

pelos adultos que o rodeiam. 

                                                 
91  Santos, J.in Carvalho e Branco (2000:156) 
92 Lowenfeld-Brittain (1970:147) – devido ao facto de este livro ser uma tradução brasileira, 
algumas palavras poderão apresentar erros ortográficos face à ortografia presente em Portugal. 
93  Ibidem: 147 
94  Ibidem: 153 
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perceptiva, conduzindo-se a acção da criança de acordo com o que é tido como 

conforme à norma. A isto se chama condicionar, pois está-se perante uma forma 

de limitação imposta por quem educa, a quem aprende. Deste modo as crianças 

perdem cedo a vontade de explorar e demonstrar o seu lado mais expressivo, 

mesmo que este seja mais irreverente não significa que a criança fosse 

futuramente assumir comportamentos considerados desviantes ou fora dos 

padrões aceites em cada sociedade, apenas pode possuir um apelo mais criativo 

para o sentido estético do mundo que a rodeia.  

A criatividade que cada um de nós possui, continua a gerar alguns problemas de 

incompatibilidade com as regras institucionalizadas por cada sociedade, não 

sendo a própria definição desta consensual entre os mais variados autores que 

sobre ela já se debruçaram, pois diferentes autores definem-na de diferentes 

formas. Porém, todo o acto criativo pressupõe a realização de algo novo que se 

adapte a uma necessidade qualquer e ao contexto onde ela emerge (Tod Lubart, 

2003). Isto significa que o indivíduo que consiga combinar ideias que até então 

nunca tinham sido associadas, dando origem a um novo conhecimento, está a 

inovar, ou seja, criou algo de novo, e isto faz com que este resultado seja 

encarado como criativo. Winnicott diz que “…é através da percepção criativa, 

mais que qualquer outra coisa, que o indivíduo sente que a vida é digna de ser 

vivida”95

As restrições colocadas por pais, educadores e professores, levam muitas vezes 

a um corte radical na capacidade criadora da criança, perdendo esta a auto-

confiança que possuía até ali, pois sente que os seus trabalhos são alvo de 

críticas e que não poderão mais expressar-se livremente. O que os adultos 

desconhecem, é que o mais importante não é a forma como a criança desenha ou 

pinta, mas sim a oportunidade que lhes é dada para expressar os seus 

sentimentos e transformar o desenho ou pintura numa forma de catarse. Muitas 

actividades plásticas funcionam como catarse, em que a criança se liberta das 

. 

                                                 
95 W innicot t  (1975:95)  
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suas frustrações e angústias, contribuindo deste modo para a estruturação do seu 

pensamento e harmonia do seu desenvolvimento.  

Sem dúvida que a instituição que mais apoio tem dado ao nível da Educação 

Artística da criança e pela estimulação estética, é a Fundação Gulbenkian, que ao 

longo dos últimos anos promoveu inúmeras actividades e programas de âmbito 

artístico e criativo, para crianças de vários grupos etários. 

 
2.1 ABORDAGEM À ARTE – TERMINOLOGIA 
Antes de mostrar qualquer das obras constituintes deste projecto, pareceu-nos 

primordial falar um pouco com as crianças para perceber até que ponto 

conheciam os seguintes conceitos: Arte/Artista; Pintor/Pintura; e se sabiam ou 

não o que é um Museu. Claro está que, pretendíamos que após as várias sessões 

que tínhamos programado para o grupo experimental, estas crianças já 

dominassem termos como Obra de Arte; Museu; Escultor/Escultura; Retrato; 

Desenho e Gravura; Sombra; claro-escuro; luz/cor; Efeito da luz na cor;  

Quando começámos a conversa com as nossas crianças, não esperávamos que 

desconhecessem conceitos que nos pareciam básicos para as suas idades. 

Calculámos que não os dominassem na perfeição, mas que já tivessem ouvido 

falar da palavra em si. Algumas das nossas crianças (especialmente do grupo de 

controle) associaram até a palavra pintor à pessoa que pinta casa, denotando-se 

facilmente o escasso contacto que estas têm com o mundo das artes. A palavra 

retrato suscitou algum espanto nas crianças, que só a conheciam como sendo 

uma fotografia.  

Tentámos explicar-lhes o sentido das palavras, pegando sempre no que elas iam 

dizendo, porque se partirmos do que já sabem, torna-se mais fácil a compreensão 

e o domínio destes pequenos conceitos.  

 
2.2. A ABORDAGEM DAS OBRAS DE ARTE NA IDADE PRÉ-ESCOLAR 
Como já referimos no capítulo anterior, a obra de arte não está abrangida como 

ferramenta escolar nos currículos do pré-escolar. Esta lacuna, parece-nos levar 
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ao verdadeiro desafiar da existência de uma verdadeira educação estética e 

artística, provocando uma verdadeira sincronia (ainda existente) entre a educação 

de infância com moldes mais obsoletos e a educação de infância que ainda existe 

no séc. XXI.  

No entanto, existem já alguns estudos e aplicações práticas feitas sobre a 

importância desta abordagem, mesmo que esta seja feita com crianças em idade 

pré-escolar. O mais importante é permitir que a criança cresça de forma 

harmoniosa, contactando com os vários modelos de educação que existem, sem 

que lhes sejam castrados contactos que lhes poderão ser benéficos futuramente. 

A arte, mesmo que mais ou menos absorvida por cada criança, funciona sempre 

como manifestação de sentimentos e anseios, assumindo um papel catártico e 

terapêutico na vida daqueles que a “bebem”. Assim, e porque a arte se traduz em 

inúmeras formas de expressão, e porque esta expressão tem um carácter 

assumidamente importante, seja ela plástica, musical, pessoal, ou outra, interessa 

ter em conta que a expressão é utilizada pela criança como forma de linguagem e 

comunicação. Esta comunicação será tanto mais rebuscada, consoante o nível de 

liberdade de expressão que lhes é dada. A expressão deve então permitir a 

libertação dos problemas da criança. Robert Dottrens frisa que “ falar de 

expressão é falar de estética (…) dar um lugar mais importante à expressão 

pessoal, não significa que a escola deva transformar os alunos em artistas”96

O mais importante é que a exteriorização de sentimentos que a arte permite, leva-

nos a considerar que todos os estudos e aplicações práticas que se fizeram nesta 

área, foram como que o arrancar de uma educação que se quer para todo o 

mundo, de forma a que esta seja mais holística do que a que se preconiza até aos 

dias de hoje. Esta visão integral e integrante que a arte dá à educação, não é 

substituível pelas demais abordagens de outras temáticas e/ou áreas de estudo. 

De facto, a arte é catalisadora, abrangente e diversificada, permitindo uma 

educação transversal e única, pois leva ao despoletar de novas aprendizagens, 

ao mesmo tempo que conduz a criança a um melhor auto-conhecimento. Então, a 

. 

                                                 
96  Santos, Arquimedes (1989:56) 
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expressão da criança assume um carácter “…essencial quer quando se refere à 

Educação, quer à Arte, quer à Criatividade, quer à Linguagem. (…) tal dimensão 

humana, que designamos por Expressão, conta tanto no que sentimos, no que 

pensamos, no que fazemos, como não a considerar já fundamental na Educação 

pré-escolar, precisamente naquela fase etária que é mais sensível à 

espontaneidade e autenticidade expressivas do que somos?”97

A maioria da sociedade continua a interpor-se à relação deste binómio – Arte e 

Crianças – que devem ser sempre consideradas como um elemento só, pois a 

arte é uma via para promover o desenvolvimento harmonioso das crianças. O 

desenvolvimento de que falamos, não se relaciona somente com o intelecto, mas 

também com a capacidade de expressão e comunicação que a criança adquire e 

consegue desvendar quando confrontada com um objecto artístico. As crianças 

em idade pré-escolar tendem a aceitar de forma muito positiva a cultura artística 

que lhe é proposta, favorecendo esta a capacidade de realizar descrições, a de 

promover opiniões próprias, desenvolvendo um pensamento reflexivo, bem como 

uma maior desenvoltura na expressão oral. Esta reacção de libertação prende-se 

com o facto da maioria das crianças em idade pré-escolar gostarem de observar e 

“brincar” com uma “obra de arte”. Michael Parsons diz em determinado momento 

que “…as crianças pequenas raramente encontram defeitos nos quadros, seja 

qual for o seu tema ou o seu estilo. (…) o traço comum é a alegre aceitação de 

. Por isso mesmo, 

se deve permitir à criança o contacto com todas as formas de expressão artística, 

de forma a estimular as suas competências neste domínio. 

Sempre que se fala em “obras de arte”, raramente se acredita em alguma relação 

possível entre estas e as crianças em idade pré-escolar. 

As crianças entendem as diferentes expressões artísticas de um modo diferente 

dos adultos, mas nem por isso deixam de lhes dar valor ou senti-las de forma 

intensa. Os sentimentos das crianças face a uma “obra de arte” são os mais 

variados, desde a admiração, até à incompreensão do seu significado, mas nem 

por isso deixam de a apreciar. 

                                                 
97  Santos, Arquimedes (1989:56) 
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tudo quanto lhes ocorre, sem distinção entre o que é ou não relevante.”98. Ainda 

sobre este aspecto Csikszentmihalyi, no seu livro Fluir, transcreve um comentário 

de um observador, em que este refere que “…uma obra de arte nos permite ter 

uma percepção súbita e uma compreensão do mundo. (…) pode significar a 

faculdade de, repentinamente, sairmos de nós próprios e compreendermos a 

nossa ligação com o mundo…”99

2.3 ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO ESTÉTICO SEGUNDO ABIGAIL 

HOUSEN 

. Pela nossa experiência com este nível etário, 

pudemos constatar as afirmações destes autores, como mais à frente 

mostraremos no capítulo da metodologia. 

Dentro da temática da relação que a criança estabelece com a obra de arte, foram 

feitos estudos pioneiros e de uma importância extrema, como as Estratégias de 

Pensamento Visual (Visual Thinking Strategies) preconizado pela Abigail Housen, 

estádios de desenvolvimento estético de Michael Parsons, e o programa Primeiro 

Olhar da Gulbenkian, sob orientação do Professor João Pedro Frois De seguida 

iremos então apresentar as ideias principais preconizadas nestes estudos. 

 

Abigail Housen é um dos grandes pilares na educação estética e artística das 

crianças e adolescentes. Inicialmente, esta psicóloga clínica pretendia 

“…quantificar a resposta estética nas artes visuais”100. Para isso, criou então a 

Entrevista de Desenvolvimento Estético101, sendo que esta tinha um carácter não 

directivo, de forma a deixar que o fluxo de consciência102

                                                 
98   Parsons, M. (1992:39) 
99   Csikszentmihalyi (2002:151) 
100  Housen, A. Educação Estética e Artística (2000:147) 
101  Aesthetic Development Interview (ADI) 
102 A designação de Fluxo de Consciência é a tradução de Stream-of-Consciousness feita por 
Maria Emília Castel-Branco para o livro Educação Estética e Artística da fundação Gulbenkian 

 “respondesse” por si só. 

Esta entrevista era feita, sempre que os entrevistados estavam perante uma obra 

de arte, para deste modo se perceber quais eram os sentimentos e emoções que 

sentiam face a esta.  
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Para esta psicóloga, era difícil perceber o porquê de muitas pessoas nunca terem 

observado verdadeiramente uma obra de arte, pois ela desde sempre que o fazia. 

Considerou então importante, investigar qual seria a resposta estética dada pelos 

diferentes entrevistados, que possuíam idades e níveis de formação muito 

díspares, de forma a se poder criar “…novas abordagens educacionais para 

desenvolver essa resposta”103

  Abigail Housen criou então em conjunto com Philips Yenawine um currículo 

escolar que preconiza a interacção de obras de arte com alunos e professores. 

Este programa de artes visuais será apresentado no subcapítulo que se segue. 

.  

As entrevistas eram feitas através de perguntas directas e simples, como já 

referimos em cima, permitindo ao entrevistado uma certa divagação sobre a obra, 

sendo cada resposta dada analisada à luz dos estádios de desenvolvimento 

criados por esta psicóloga. Para a sua operacionalização, os monólogos eram 

transcritos pela autora desta classificação, para que cada frase, palavras ou 

expressões utilizadas na análise da obra de arte, pudessem ser colocados nos 

diferentes estádios criados por Abigail. Assim, cada entrevistado pode pertencer a 

mais do que um estádio de desenvolvimento, desde que apresente respostas que 

equivalham a dois ou mais 

estádios. Esta pertença não obriga a que cada entrevistado tenha que pertencer a 

dois estádios seguidos, pois estes podem dar respostas que se enquadrem no I 

estádio e no III, por exemplo, sem ter dado respostas que se enquadrem no 

segundo estádio proposto por Abigail. Na tabela que se segue, podemos verificar 

os focos de interesse que cada estádio preconiza, para desta forma se 

compreender melhor os níveis de desenvolvimento estético criados por Abigail.  

                                                 
103 Housen, A. Educação Estética e Artística (2000:147) 



 

 

Estádios Ideia Principal Características 

Estádio I 
Observadores 

Narrativos 

Estes observadores são considerados verdadeiros “…contadores de 

histórias”104, em que a narrativa deles está entrosada com a observação 

efectuada e com as associações pessoais da sua própria vida. É o estádio que 

mais apela às emoções simples que o entrevistado sente face à obra, face à 

observação que faz desta. 

Estádio 
II 

Observadores 

Construtivos 

Neste estádio, os observadores “…começam a construir uma estrutura para 

olhar para as obras de arte…”105, usando para isto, as percepções, experiência 

e saber que já detêm do mundo à sua volta, para além de também já fazerem 

uso dos valores sociais e morais que lhes foram transmitidos anteriormente.   

Estádio 
III 

Observadores 

Classificadores 

Um observador que já faça parte deste estádio é um observador que faz a 

análise da obra através da adopção de uma “…atitude analítica e crítica do 

historiador de arte”106, situando-a no tempo, no espaço, no estilo que esta tem e 

de que local deriva. Este tipo de análise já aprofunda o significado que esta 

pode ter, através das simbologias utilizadas pelo artista plástico. 

                                                 
104  Housen, A. Educação Estética e Artística (data: 153) 
105  Ibidem: 154 
106  Ibidem: 154 



 

 

Estádio 
IV 

Observadores 

Interpretativos 

Neste estádio de desenvolvimento, os observadores procuram encontrar o 

significado da obra de arte, através da análise feita à “…linha, forma e cor”107. 

Esta procura de um encontro pessoal com a obra dá-se através dos próprios 

sentimentos que nutrem face a esta, deixando emergir os próprios sentidos que 

ela tem. Sempre que são confrontados com uma obra de arte, ainda que seja a 

mesma que já haviam visualizado, novas experiências retiram desta nova 

observação, tecendo novas comparações e utilizando a sua experiência ao 

serviço desta visualização.   

Estádio 
V 

Observadores 

Recriativos 

Estes observadores têm uma larga experiência na observação e reflexão de 

obras de arte.  Estas passam a ser encaradas como sendo “…um velho 

amigo…”. No entanto, sempre que visualizam uma obra que já haviam visto 

inúmeras vezes, têm sempre algo a acrescentar, comparando muitas destas 

novas observações, à observação que fizeram quando a visualizaram pela 

primeira vez. Mesmo que uma obra tenha sido olhada e analisada inúmeras 

vezes, esta continua a merecer toda a atenção por parte do observador, pois 

estes fazem “…uso da sua própria história com a obra, em particular, e com a 

observação em geral…”, conseguindo desta forma “…uma contemplação mais 

pessoal com outra que mais amplamente engloba preocupações universais”108. 
Tabela 1 – Estádios de Desenvolvimento Estético Segundo Abigail Housen 

                                                 
107   Housen, A. Educação Estética e Artística (data: 154) 
108   Ibidem: 157 
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2.3.1 Estratégias de Pensamento Visual  
As Estratégias de Pensamento Visual109

Inicialmente é pedido aos alunos que olhem para a obra apresentada (seja 

através de reproduções em cartaz ou estando a imagem projectada numa parede 

ou ainda via internet), e que simplesmente a contemplem, de forma a inicialmente 

, frequentemente conhecida como VTS 

(Visual Thinking Strategies), constituem um programa que tem como mentores a 

psicóloga cognitiva Abigail Housen e Philips Yenawine, que através do seu 

trabalho como investigadora e educador de arte em museus, contribuíram 

também, largamente, para o sucesso do VTS. Este programa foi criado a partir da 

premissa de que alunos e professores devem desenvolver a capacidade de 

raciocínio através do encontrar de significados nas obras de arte. 

Os principais objectivos do VTS são: 

- Desenvolvimento da literacia visual e por sua vez da comunicação 

oral e escrita 

 - Desenvolvimento das competências cognitivas 

 - Resolução em grupo das questões levantadas 

- Criação de ilações pessoais com as obras de arte das mais variadas 

culturas, lugares e tempos 

- Confiança em si próprio, através das competências pessoais que 

lhes permite traçar significados através das obras visualizadas  

- Transposição das capacidades desenvolvidas para as mais variadas 

áreas de conhecimento  

Este programa foi criado a pensar nas possíveis ligações que se podem criar 

entre as escolas e os museus que existem dentro da mesma grande área, 

permitindo que os observadores principiantes desenvolvam a sua literacia visual 

dentro do próprio horário escolar. O VTS está dividido em 10 aulas, que são 

distribuídas equitativamente ao longo de todo o ano escolar, sendo que apenas 

uma dessas 10 aulas é dada no museu com o qual se fez parceria, as outras 9 

aulas decorrem dentro do espaço escolar. 

                                                 
109  Visual Thinking Strategies 
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não manifestarem o que vêem e o que sentem quando confrontados com a obra 

apresentada. Posteriormente, o professor coloca algumas questões abertas110, 

para que desta forma os alunos se sintam confiantes em expressar o que vêem e 

o que sentem ao olhar a obra de arte. É importante referir, que ao longo de todo o 

processo de análise pelo qual a obra passa, o aluno irá justificar as afirmações 

que faz em relação a esta, pois o professor colocar-lhe-á questões que o 

“obrigam” a encontrar respostas para o que afirmaram. Tendencialmente, o aluno 

passará a descrever a obra, utilizando logo justificações que lhe permitem retirar 

essas mesmas conclusões. Outro aspecto que deve ser salientado, é o facto de o 

professor repetir o que cada aluno vai dizendo, ou seja, a análise que cada aluno 

vai retirando do contacto que está a ter com a obra, de modo a que todos os 

restantes elementos da turma, compreendam e até comentem o que o colega 

acabou de dizer111

2.4 ESTÁDIOS DE DESENVOLVIMENTO ESTÉTICO SEGUNDO PARSONS 

. Claro está que haverá opiniões concordantes e discordantes 

entre si, servindo o professor de mediador ao tentar criar inferências entre as 

várias respostas dadas. Contudo, as ligações que o professor vai estabelecendo 

entre as várias respostas dadas, devem partir do que foi dito, e sempre que os 

alunos perguntem algo, é função do professor incitá-los a olharem de novo a obra 

e tentarem encontrar a resposta à sua dúvida. 

 

Michael Parsons é uma das personalidades mais influentes, na área de arte e 

educação, nos Estados Unidos da América. O seu contributo dentro desta área de 

estudo, tem sido fundamental para a compreensão da educação estética e 

artística dentro do currículo escolar.  

Este autor realizou um estudo sobre a relação que os indivíduos estabelecem 

com a obra de arte, em que analisa a forma como a obra de arte é percepcionada 

                                                 
110  Perguntas colocadas de forma a deixar o aluno sem receios em responder, permitindo que 
seja este a construir as suas próprias ideias face à obra que está a visualizar. Assim, o professor 
pergunta, por exemplo, “o que é que vês aqui?” e “consegues encontrar algo mais que me possas 
dizer?” 
111  Resolução em grupo das questões levantadas, que é um dos objectivos principais deste 
projecto 
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e sentida. Assim, Parsons dividiu o modo como percepcionamos e interpretamos 

a obra em 5 estádios de desenvolvimento. Embora estes não sejam alcançados 

de acordo com a progressão etária, a verdade é que todos nós nos iniciamos no 

estádio 1, em que ainda somos seres praticamente biológicos, não conseguindo 

descentrar a nossa visão da visão ou ideia que o pintor possa ter tido. 

As crianças com idade reduzida têm de facto dificuldades em avaliar ou ajuizar 

algo que seja diferente do mundo que conhecem através da sua própria 

experiência. É na idade pré-escolar que se inicia a descentração do “eu”, 

começando a criança a tecer uma série de comparações entre o que vê na obra e 

o mundo em que estão inseridos. 

Segundo Parsons, as crianças em idades baixas geralmente pertencem ao 1º 

estádio de desenvolvimento estético, não pelo facto de que ter muita ou pouca 

idade se terá que pertencer a diferentes estádios, mas simplesmente porque 

ainda não tiveram tempo suficiente para desenvolver o seu raciocínio estético. 

Para este autor, cada estádio de apreciação estética está directamente 

relacionado com a forma como se “vê” a obra de arte, sendo que do 1º até ao 5º e 

último estádio se consegue alcançar uma forma mais profunda de realizar 

“…interpretações e juízos racionais”112

O 1º Estádio corresponde à forma mais biológica de realizar interpretações, sendo 

que nos subsequentes se vai adquirindo um desenvolvimento estético mais 

profundo. De facto a arte tem o poder de fazer adquirir e consolidar 

conhecimentos, mesmo que se esteja a falar de crianças com idades reduzidas. 

Ao observarem uma obra de arte, todos os seus sentidos são convocados, 

tornando-se mais sensíveis e mais “abertas” face ao desconhecido. Esta 

sensibilidade que se vai adquirindo acontece devido à interiorização que esta 

relação permite, não só no que confere aos domínios estéticos, mas também no 

que diz respeito ao seu auto-conhecimento. No entanto, há que frisar que, de um 

modo geral, a criança, reage positivamente quando confrontada com um objecto 

artístico, pois “…as crianças pequenas possuem, desde o início, a aptidão para 

. 

                                                 
112  Parsons, M. (1992:30) 
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reagirem esteticamente, e …a sua reacção é intensa e espontânea”113. No 

entanto, não se pode afirmar que existe uma associação directa entre os estádios 

e “…uma idade bem determinada”114

Contudo, mais uma vez salientamos que os mais novos não percepcionam uma 

obra de arte da mesma forma como o fazem os adultos, pois “…há toda uma série 

de perspectivas acerca da pintura que as crianças não dominam e que são de 

grande importância. Por este motivo, muitas qualidades estéticas relevantes são-

lhes inacessíveis, e a sua experiência da arte não possui a riqueza da dos 

adultos”.

, pois existem adultos, que pela falta de 

contacto com a arte no percurso da sua vida, não detêm experiência que os leve 

a pertencer ao 3º ou 4º estádio pré-definido por Parsons. 

115

A maior dificuldade estética destas crianças é não conseguir ver o prisma pelo 

qual o artista realizou determinada obra. O que é de facto importante para estas 

crianças é o que vêem, pois observam-nas “…pelo puro prazer de as 

observar”.

. Porém, sempre que se confrontam com actividades ou simplesmente 

com a possibilidade de admirar uma obra tecem inúmeros comentários face ao 

objecto artístico.  

116. Isto significa que a criança não está preocupada com a temática 

que o quadro tem, e mesmo que saiba qual é, chega a discordar e a fundamentar 

a sua opinião. Esta atitude revela que os mais novos apenas conseguem 

percepcionar o que vêem e/ou sentem, e não o que os outros viram e/ou 

sentiram. Esta “…ausência de distinção entre as percepções do eu e as dos 

outros”117

No primeiro estádio as crianças admiram as obras maioritariamente através das 

cores e texturas, minimizando a relevância dos restantes aspectos inerentes aos 

trabalhos artísticos. Isto significa que neste estádio “dedicamo-nos a apreciar as 

cores e não a tentar descobrir uma expressão na figura”

 é natural nestas idades, assim como um certo egocentrismo. 

118

                                                 
113  Parsons, M. (1992:43) 
114  Ibidem: 28 
115  Ibidem: 44 
116  Ibidem: 44 
117  Ibidem: 47 
118  Ibidem: 77 

.   



 

 

 
Estádios Ideia Principal Características 

Estádio 1 
Preferência 

 
 
 

Forma biológica de interpretar uma obra, pois esta tem interesse através da cor que possui, do tema 

que conseguem identificar, associando-a à própria experiência de vida que têm, ou seja, ao que já 

conhecem. É uma visão mais egocêntrica, não centrada tanto na própria obra, mas sim no que gostam 

e reconhecem como sendo algo que lhes agrada. 

Estádio 2 Tema 
Dá-se especial atenção ao tema que a obra representa, identificando-a e valorizando também a própria 

habilidade que o artista teve que ter para a criar. Neste estádio começam a distinguir os aspectos que 

ao nível da estética lhes parecem relevantes dos que não são relevantes. 

Estádio 3 Expressividade 
Neste estádio dá-se especial ênfase aos aspectos criativos, tentando valorizar a obra como um meio 

de transmissão de algo, ficando a beleza desta, para estes observadores, em segundo plano. A 

originalidade da obra e o que esta tenta transmitir, são os principais focos de interesse deste estádio. 

Estádio 4 Estilo e Forma 
Estes observadores realizam criticas artísticas, embora não utilizem a sua experiência de vida para 

conceber esta observação. São capazes de relacionar as obras com os diversos aspectos políticos, 

sociais, culturais e históricos da Humanidade. 

Estádio 5 Juízo 
O Observador já adquiriu autonomia para ajuizar uma obra, através da sua experiência de vida, 

levantando questões pertinentes de inovação interpretativa. Dialogam sobre a obra em si, de forma a 

questionar todas as opiniões que surgem em volta destas, mesmo as comummente aceites. 

Tabela 2 –Estádios de Desenvolvimento Estético segundo Michael Parsons 
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2.5 PRIMEIRO OLHAR – PROGRAMA INTEGRADO DE ARTES VISUAIS 
O Programa Primeiro Olhar119

Este caderno do professor é composto por 8 percursos visuais, em que o autor 

descreve a actuação que houve em cada um deles e quais as propostas estéticas 

e pedagógicas efectuadas. Isto significa que em cada percurso visual, as crianças 

realizaram determinadas actividades após o visionamento das obras em questão, 

estando estas descritas de forma simples mas pormenorizada nesta ferramenta 

pedagógica. Estes 8 percursos totalizam “… trinta e quatro obras de arte dos dois 

museus da Fundação Calouste Gulbenkian, exemplificando diversas 

modalidades: pintura (óleo, acrílico), escultura (pedra, bronze, marfim, alumínio, 

prata), gravura, desenho, colagem, fotografia, vidro, cerâmica, tapeçaria, artes 

 foi concebido pela Fundação Calouste Gulbenkian, 

sob coordenação do Professor João Pedro Frois. Este programa surgiu como 

forma de pôr em prática os objectivos do Programa Gulbenkian e 

Desenvolvimento Estético (IDE), que esteve em vigência entre 1997 e 2000, 

também coordenado pelo Professor João Pedro Frois. O objectivo principal da 

edição do Primeiro Olhar, foi permitir que todos os educadores pudessem ter 

acesso a este programa que mais não é do que um caderno do professor, que 

veio permitir a sua utilização como recurso pedagógico. 

O Primeiro Olhar consolidou-se a partir de estratégias que conduziram e 

impulsionaram um novo entendimento das Artes visuais na Educação Formal e 

Não Formal. Funcionou então como alavanca para o desenvolvimento estético da 

criança, promovendo também a capacidade argumentativa que esta expressava 

quando posta em contacto com obras de arte e na produção plástica que 

realizava após esta visualização, “soltando” a fruição estética, dentro do domínio 

das Artes Visuais. As actividades realizadas com as crianças, eram sempre 

baseadas nas obras de arte visualizadas e existentes nos dois museus desta 

fundação: museu Calouste Gulbenkian e Centro de Arte Moderna José de 

Azeredo Perdigão.   

                                                 
119  Programa criado para o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão - Gulbenkian 
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gráficas”120. Isto significa que as crianças contactaram com variadas obras de 

variados estilos e épocas. Para além disto, o Primeiro Olhar permitiu que os 

educadores fizessem acções de formação, de forma a poderem fazer uso da 

“…utilização deste modelo na preparação das visitas aos dois museus”121. Os 

autores desta ferramenta pedagógica, acreditavam que a filosofia implícita nela 

serviria para “…abrir algumas portas que dão acesso ao prodigioso universo das 

obras de arte, para que … desde a infância, possa usufruir a riqueza espiritual 

nelas acumulada”122. Para estes autores, sempre que se parte “…do convívio com 

modalidades expressivas – seja o desenho, a música, a poesia, etc. – A educação 

estética, quando é correcta, abre caminhos ao entendimento estético das outras 

modalidades”123

 

. Os oito percursos que atrás referimos aparecem neste caderno 

do professor, por uma ordem pré-definida com objectivos pré-determinados.  

De seguida apresentamos, de forma esquematizada, os 8 percursos visuais 

propostos neste livro. 

                                                 
120  Gonçalves, Frois e Marques (2002:14) 
121  Ibidem: 09 
122  Ibidem: 13 
123  Ibidem: 13 



 

 

 

Percurso Obras Principais Conteúdos 

1 Duas famílias estilísticas 

 

 
 

Retrato de uma Jovem 
– séc.XV – 

Domenico Ghirlandaio 

 

 
 

Figura de Velho 
– 1645 – 

Harmensz Rembrant 
 

- Retrato 

- Comparação do género de pintura: 

Renascimento e Barroco 

- Correlação entre estes dois géneros 

de pintura 

- Luz existente em ambas as obras 

- Textura e linhas que cada obra tem 

2 
Impulsividade do traço – 

Mancha livre 

 

 
 

As Vivian Girls como 
Moinhos de Vento – 1978 – 

Paula Rego 
 

 

 
 

D. Quixote e os carneiros 
– 1963 – 

Júlio Pomar 
 

- Sentido apelativo das ilustrações 

- Observação da rapidez do traço 

- Expressividade das obras 

- Formas e traços que as obras 

contêm, assim como as cores quentes 

e frias, e os contrastes de luz 

existentes em cada uma delas 



 

 

 
 
 

3 

Sentido das proporções e 

arabesco, figura 

humana/pares 

 

 
 

Komachi dizendo adeus 
a um apaixonado – séc. XVIII – 

Nichimura Shigenobu 
 

 

 
 

O marinheiro e a 
rapariga 
– 1928 – 

Almada Negreiros 
 

- Quotidiano 

- Relação entre homem e mulher 

- Namoro, casamento e família no Oriente e 

no Ocidente 

- Figuração do corpo humano 

- Presença ou ausência de volume 

- Gradação da cor na obra de Almada 

Negreiros 

4 Cor digitalizável 

 

    
 

Fernando Pessoa – Heterónimo 
- 1978 

Costa Pinheiro 
 

 

 
 

Praia do Vau  
– 1982 –  

 Joaquim Rodrigo 
 

- Códigos cromáticos – cores primárias, 

secundárias e complementares 

- Luz e ausência de luz nas obras 

- Importância da cor preta e branca como 

fundo das obras 

http://marieta.no.sapo.pt/images/10Olhar_016.jpg�
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5 
Apuramento da forma – 

Encadeamento 

 

    
 

Espacilimitado 
– 1958 – 

Nadir Afonso 
 

 

 
 

Desdobragem 
– 1982 – 

Eurico Gonçalves 
 

 

- Percepção da forma – controlada vs. 

impulsiva 

- Descoberta de analogias, signos de 

figuras geométricas e signos orgânicos 

- Movimento e ritmo presente nas obras 

6 Volume e espaço 

 

    
Le Héros 
– 1939 – 

Vieira da Silva 
 

 

 
Atlantis    

– Bartolomeu Cid –   
1971 

- Processos que levam à concepção de 

efeitos de volume e espaço 

- Representação da 3ª dimensão no 

espaço 

- Claro-escuro e luz presente em ambas 

as obras 

- Linhas 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

7 Metamorfose e metáfora 

 

 
 

Entrada 
– 1917 – 

Amadeo de Souza Cardoso 
 

 

 
 

Homenagem a 
Picasso 
- 1961 - 

Fernando de 
Azevedo 

 

 

- Processos criativos: linhas, cores e formas 

em Amadeo 

- Colagem Surrealista: formas criadas com 

sentido 

- Pintura cubista 

- Texturas presentes nas obras 

- Sistemas visuais organizam-se tal como a 

linguagem falada 

- A cor e seus contrastes 

- Espaços vazios representados nas obras 

 

 



 

 

 
 
 

8 Integração – cor  

 
 

Pergaminho 
– Arrasd-Reims – 

séc. XIV 

 
Retrato de uma 

Jovem 
– séc.XV – 
Domenico 

Ghirlandaio 
 

- Regresso às famílias estilísticas – Medieval, 

contemporânea, renascentista e barroca 

- Desenvolvimento do sentido da forma 

- Cor presentes na obras 
 

Figura de Velho 
– 1645 – 

Harmensz Rembrant 

 
Entrada 
- séc xx - 

Amadeo de Souza-
Cardoso 

 
Anunciação 
- séc. xv - 

Dierick Bouts 

 
Degelo 

– 1880 – 
Claude Monet 

Tabela 3 – Percurso Primeiro Olhar
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3 – ANÁLISE DAS INSTITUIÇÕES CULTURAIS DE LISBOA E 

ARREDORES 
 
3.1 CENTRO CULTURAL DE CASCAIS 
O Centro Cultural de Cascais possui um Serviço Educativo e Cultural, no qual se 

tenta promover a ligação entre a educação e a cultura, dando especial ênfase aos 

aspectos criativos que esta ligação pode ter. Isto acontece porque acreditam que 

a criatividade ajuda na construção pessoal e social de todos nós. 

O Serviço educativo desta instituição socorre-se de pedagogias activas e 

construtivas, ou seja, realizam trabalho de Investigação/Acção, composto por uma 

equipa multidisciplinar. As actividades não são unicamente dinamizadas por 

educadoras de infância, pois fazem também parte do leque de monitoras, uma 

psicóloga e uma engenheira ambiental. As actividades têm a duração média de 

1h30m caso se esteja a falar do chamado “Percurso Lúdico”, em que cada criança 

experimenta o que lhe é proposto à medida que vê a exposição. No entanto, 

quando se fala de uma actividade relacionada com “Ateliê”, esta demora cerca de 

duas horas, sendo que na primeira se vê a exposição e na segunda se 

experimenta no ateliê a realização de algo relacionado com o que foi visto 

anteriormente. As crianças seguem assim um percurso pré-definido pelas 

responsáveis do serviço educativo, executando actividades programadas 

previamente. Existem actividades em que as crianças têm uma 

participação/acção, executando e experienciando novas acções, mesmo que se 

esteja a falar do “percurso lúdico”. Neste tipo de percurso as crianças têm 

paragens obrigatórias junto a obras previamente escolhidas pelos monitores, 

realizando pequenas brincadeiras e experiências relacionadas com a mesma. 

Desta forma, a criança é incentivada a fazer algo de acordo com a obra que está 

a ver no momento, seja um jogo, um questionário simples, ou uma charada. 

Sempre que fazem a actividade com ateliê, as crianças exploram inicialmente a 

exposição com uma monitora, que os vai despertando para determinados 

aspectos ou assuntos patentes na exposição (cerca de uma hora), para 
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posteriormente realizar uma qualquer actividade no ateliê preparado para tal. As 

crianças que participam neste último tipo de actividade, realizam no ateliê 

actividades relacionadas directamente com a técnica ou técnicas utilizadas pelo 

artista que foi abordado momentos antes na exposição. Assim, se as crianças 

visualizaram obras de um escultor que trabalha com diversos materiais, incluindo 

arame, por exemplo, poderão realizar elas mesmo uma escultura em arame no 

ateliê posterior à visita. O Centro Cultural de Cascais considera que desta forma 

está a despertar o interesse da criança para determinada técnica ou área, 

cimentando os conhecimentos que adquiriram ao longo da visita à exposição. 

Considera igualmente que é através da experiência e do fazer que se alcançam 

novos saberes e novas competências, despertando as crianças para um novo 

mundo de novas aprendizagens e interesses.  

Sempre que as actividades propostas para a criança não têm continuidade, a 

responsável pela sua dinamização tenta dar a conhecer a vida e obra do 

pintor/escultor. Deste modo, a criança vê a obra de um determinado pintor, ou vê 

várias obras que utilizam uma mesma técnica, mesmo que pertençam a mais do 

que um artista, e ficam a conhecer a temática em causa através de uma 

exposição oral globalizante mas simples. As técnicas que acompanham as 

crianças nestas visitas, estudam previamente todas as informações que lhes vão 

passar, sejam estas, da vida de um pintor ou escultor, por exemplo, sejam acerca 

de uma técnica, como por exemplo a colagem. 

Todas as exposições do CCC são temporárias, exceptuando a da loiça das 

caldas. As actividades estão ao alcance de qualquer pessoa, o preço é simbólico 

sempre que a criança se faça acompanhar da sua família, sendo grátis quando as 

actividades são realizadas no âmbito escolar.  

 
3.2 CENTRO CULTURAL DE BELÉM – CENTRO DE PEDAGOGIA E 

ANIMAÇÃO 
No CPA, encontramos actividades e propostas com influência Anglo-Saxónicas, 

onde é valorizado acima de tudo a ligação da obra de arte à educação. As 

actividades propostas por este Centro são relacionadas com as artes visuais e 
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com as artes do espectáculo. Por este motivo, todas as actividades são 

dinamizadas por uma equipa de artistas, propondo actividades variadíssimas com 

a duração de mais ou menos 1h30m. Os mais novos podem ter acesso a 

actividades relacionadas teatro, expressão corporal, artes cénicas, entre outras. O 

CPA faz acções de formação sobre as mais variadas áreas artísticas, pondo as 

crianças em contacto com inúmeros materiais e dando-lhes experiências únicas, 

como actividades circenses, danças de diversas culturas e inúmeros enigmas 

para despertar a curiosidade e a criatividade da criança. A maioria das actividades 

são realizadas dentro do espaço físico do CPA, e embora sejam de cariz artístico, 

muito raramente se relacionam directamente com obras de arte. É importante 

salientar que todos os workshops/actividades propostas pelo CPA, não têm 

continuidade, pois consideram que uma pedagogia vertical será mais apelativa 

para as crianças.  

Existem cursos especiais onde se ensina educadores e formadores a realizarem 

este tipo de actividades com crianças, no entanto, se forem apenas a acompanhar 

uma turma, toda a actividade é dinamizada pela equipa do Centro de Pedagogia e 

Animação. 

O CPA não possui centro de exposição, no entanto socorrem-se de outros 

materiais para levar ao contacto da criança com a obra de arte, (muitas vezes as 

exposições que se encontram patentes ao publico nas salas do centro). As 

actividades deste centro têm um preço simbólico e são procuradas por escolas e 

colégios. Existe uma procura destas actividades ao fim-de-semana, em que as 

crianças se fazem acompanhar pelos pais, e pertencem maioritariamente à classe 

média-alta, não tanto pelo preço (como atrás referimos), mas por questões de 

nível cultural diferenciado das famílias. 

 
3.3 NEXT ART – ESPAÇO AZUL 
O trabalho desenvolvido com crianças, entre os 3 e os 8 anos, no Espaço Azul, 

baseia-se no conceito de Educação pela Arte, mas tendo por base uma 

aprendizagem activa baseada na Pedagogia Reggio. A ideia fulcral desta 

instituição é que a criança consiga comunicar consigo própria, para desta forma 
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se conhecer melhor, através da fusão das várias unidades que compõem o ser 

humano, entre as quais a unidade física, mental, espiritual e emocional. Deste 

modo, as actividades propostas têm em vista a reparação e desenvolvimento do 

ser humano, como sendo um ser em constante reaprendizagem. Para este 

favorecer do conhecimento próprio, a Next Art oferece uma multiplicidade de 

expressões que promovem as singularidades de cada criança. 

As actividades são propostas por artistas plásticos, arte - terapeutas e arte -

pedagogas. O mais importante nas actividades realizadas, não se prende com o 

produto final, mas sim com o processo criativo pelo qual a criança passou. Dá-se 

especial importância ao processo através do qual a criança atingiu determinado 

objectivo, à forma como realizou algo que lhe foi proposto inicialmente por quem 

está a dinamizar a actividade. Avaliam a criatividade que a criança teve ao longo 

da sessão, a atitude desta face ao desafio proposto, sempre a pensar no 

desenvolvimento psicológico e criativo desta, não sendo fundamental realizar tudo 

o que lhe tinha sido proposto inicialmente. A criança é livre de acabar ou não o 

“produto” proposto, o importante é que a actividade funcione como catarse, que 

permita que a criança transforme o decorrer da sua actividade como sendo algo 

terapêutico. 

Cada sessão é iniciada a partir de um estímulo, quer seja a cor, a forma, as 

sombras, quer seja a partir de uma ideia dada pelas próprias crianças. 

Na Next-Art existem cursos regulares, que são intercalados com actividades 

relacionadas com a pintura e também com actividades de modelagem. A parte 

teórica de cada sessão tem a duração média de uma hora, no entanto após a 

análise da obra de arte em questão, a actividade passa a ser realizada num ateliê, 

e a duração deste varia de acordo com o interesse revelado pelas crianças. A 

mesma obra de arte só é abordada em duas sessões (com o mesmo grupo de 

crianças), caso haja um interesse explícito por parte destas.  

O adulto (quer seja educador ou não) que acompanha as crianças à Next Art não 

dinamiza as actividades programadas, no entanto dá apoio emocional e técnico, 
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auxiliando sempre que é solicitado para tal. Para que as actividades decorram o 

melhor possível, cada grupo tem no máximo 6 crianças. 

As actividades são pagas, pois esta instituição não tem qualquer apoio financeiro 

externo, pelo que a maioria das crianças pertencem à classe média e média-alta.  

 

3.4 MUSEU NACIONAL DE ARTE ANTIGA 
As actividades direccionadas para as crianças têm como base uma estratégia que 

existe desde 1953. Esta instituição não possui uma pedagogia referencial, nem 

tão pouco um autor base para as actividades que propõe. Desde 1953, todas as 

actividades que se realizam com crianças são adaptadas a estas, no entanto a 

pedagogia assenta na experiência empírica que cada formadora possui. Estas 

formadoras são licenciadas em História de Arte. As actividades partem sempre do 

primeiro olhar da criança sobre a obra de arte, e sempre que há ateliês estes 

incidem sobre actividades plásticas. 

Assim sendo, pode-se dizer que a sessão para visionar as obras de arte têm a 

duração média de 45 minutos, e os ateliês demoram entre 30 a 45 minutos. 

Criam-se acções destinadas a várias faixas etárias, sendo as crianças colocadas 

dentro da acção que esteja de acordo com a sua idade. É então realizada a 

triagem das inscrições no serviço de educação deste Museu, não havendo grupos 

demasiados heterogéneos.  

As acções infantis são dinamizadas por pessoas licenciadas em história, e 

consistem no visionamento de determinadas obras presentes no museu, de 

acordo com a temática que a própria acção tem, para posteriormente se realizar 

uma actividade plástica no ateliê do museu. Esta actividade plástica está sempre 

directamente relacionada com as obras que visionaram e com a interpretação que 

fizeram destas. É preciso salientar que no MNAA só existem actividades sem 

continuidade, exceptuando ateliês criados nas férias de verão, tendo estes a 

duração média de 3 dias. 
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O MNAA oferece formação específica para educadores/professores que 

pretendam ser os “guias” das suas crianças, no entanto se forem apenas a 

acompanhar um determinado grupo não intervêm directamente para tal. 

As actividades são grátis, permitindo que venham crianças de todos os estratos 

económicos. 

Foi-nos permitido assistir e acompanhar um grupo de crianças com idades 

compreendidas entre os 5 e os 10 anos de idade. Estavam presentes 9 crianças e 

os seus pais ficaram de as ir buscar mais ou menos 90 minutos depois. O tema 

do Workshop em que as crianças estavam inscritas era “Portugal sem Rei” e 

versava sobre a ida do Rei D. João VI para o Brasil, devido à invasão que 

Portugal sofreu por parte dos franceses comandados por Napoleão. Inicialmente a 

monitora dialogou com as crianças, tendo-lhes pedido para se sentarem numa 

das escadas que o museu tem. Desta forma, a monitora ficava de pé, mas 

sempre virada para todas as crianças. Começou por perguntar se o nosso país é 

ainda governado por reis. À resposta negativa dos meninos, perguntou-lhes quem 

tinha sido o primeiro rei de Portugal, o último e se sabiam o nome do rei sobre o 

qual se iria falar nesse workshop. Explicou-lhes em breves linhas, como tinha sido 

a vida de D. João VI, onde tinha vivido e porquê tinha fugido do país. 

A orientadora desta actividade já havia escolhido previamente os quadros que iria 

mostrar aos meninos, para que olhassem para eles e os “lessem” o melhor 

possível. As crianças param nos quadros que a monitora escolheu, olham e 

tentam descobrir os enigmas propostos por ela. Após terem visionado cerca de 6 

quadros, espalhados pelas diversas salas do museu, disse-lhes que iriam fazer 

uma actividade plástica para o ateliê. Foi-lhes então pedido que fizessem um 

desenho que ilustrasse algo relacionado com o que tinham acabado de ouvir e de 

ver. As crianças fizeram coroas, reis e bonecos de carnaval, devido ao lado folião 

que este rei tinha.  

Quando todos já haviam concluído os seus desenhos, entregaram-nos e o 

workshop foi dado como concluído. A monitora acompanhou as crianças até um 
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dos halls de entrada do museu, onde tinha combinado com os pais, a entrega dos 

seus filhos.    

 
3.5 FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – CENTRO DE ARTE MODERNA 
A Fundação Calouste Gulbenkian é sem dúvida a maior referência que Portugal 

tem ao nível das artes. Nesta Fundação têm decorrido as maiores e mais 

conceituadas exposições de autores nacionais e internacionais. Dentro deste 

“mundo” que é a Gulbenkian, existe o Centro de Arte Moderna José De Azeredo 

Perdigão, também conhecido como CAMJAP, onde também se realizam 

exposições e com um leque muito vasto de formações infantis. Até há uns anos 

atrás, existia um departamento dentro do CAMJAP unicamente dedicado aos 

mais novos – «Centrinho». Este departamento foi incorporado no novo Centro 

Artístico Infantil em Julho de 2002. A grande diferença entre o «Centrinho» e o 

novo Centro Artístico Infantil é que este último transformou um pouco o enfoque 

das actividades propostas aos mais novos. Actualmente o ponto de partida das 

actividades é o próprio acervo existente. Inserido no Centro Artístico Infantil do 

CAMJAP, existe o Sector de Educação e Animação Artística, onde existem 

Visitas-jogo, Oficinas, Programas especiais, Cursos (para adultos ligados ao 

mundo da educação) e Publicações. Todas estas actividades são dinamizadas 

por funcionárias da Gulbenkian, tendo estas diferentes formações científicas e 

encarnando o papel de educadora de infância sempre que trabalham com 

meninos em idade de creche ou em idade pré-escolar.  

As visitas-jogo têm actividades concebidas para os mais pequenos, pois há 

actividades para crianças a partir dos dois anos de idade. Estas visitas em forma 

de jogo socorrem-se de materiais de apoio e de obras de arte que fazem parte da 

colecção, para despertar a descoberta pessoal da criança e da arte, através de 

uma aprendizagem lúdica por excelência.  

As Oficinas dividem-se em Oficinas Criativas e Oficinas Museu Aberto. As 

Criativas estão abertas apenas a grupos escolares, recebem crianças a partir da 

idade pré-escolar até aos 12 anos de idade, e existem Oficinas na área da 

expressão plástica, dramática, poética e também dentro do âmbito do 
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desenvolvimento estético das crianças. Estas Oficinas Criativas têm por base o 

programa «IDE - Primeiro Olhar»124

3.6 MUSEU BERARDO 

.  As Oficinas Museu Aberto são dirigidas 

única e exclusivamente a crianças com necessidades educativas especiais com 

idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos. Tenta-se promover a criatividade 

das crianças através de trabalhos que estimulam os aspectos sensoriais destas, 

cruzando as diversas linguagens possíveis, para que elas captem a mensagem 

que lhes está a ser transmitida. 

Os programas especiais são feitos a pensar nas famílias que pretendem fazer 

actividades durante o fim-de-semana com os seus filhos, existindo ao longo de 

todo o ano. Estas actividades estão ligadas às exposições temporárias do 

CAMJAP, a períodos festivos (actividades temáticas de acordo com o calendário 

– Natal, Dia da arvore, entre outras), e também a períodos de férias escolares. 

A Gulbenkian oferece ainda alguns cursos teórico-práticos, sendo estes 

realizados ao fim-de-semana e com uma média de 6 a 12 horas de duração. 

Estes cursos destinam-se a educadores, professores e todos os agentes 

educativos ou simplesmente para público que revele interesse em se inscrever. 

As áreas temáticas do curso incidem sobre História de Arte e todas as disciplinas 

intrinsecamente relacionadas com esta, educar em museus e por ultimo, prática 

pedagógica e artística dos educadores e professores. 

Por último, a Gulbenkian oferece ainda actividades relacionadas com 

Publicações, sendo estas dirigidas a crianças com idades compreendidas entre os 

6 e os 12 anos. Estas Publicações mais não são do que actividades de visita ao 

museu, mas baseada nos livros “Viva o Museu” (edições Gulbenkian), onde se 

prepara um roteiro com actividades apelativas e aliciantes, com base em 6 obras 

seleccionadas do CAMJAP, a que correspondem 6 jogos e 6 propostas de 

actividades. 

 

No Museu Berardo, as actividades propostas, não seguem uma metodologia ou 

fundamentação teórica standard, pois acreditam que estas linhas condutoras não 
                                                 
124  Ver Cap. 2.5 
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são necessárias à implementação e concepção das actividades. Promulgam 

actividades baseadas em experiências pedagógicas e educacionais, partindo 

sempre do pressuposto de que não existem formulas inacabadas, podendo por 

isso mesmo alterar-se a filosofia das actividades a qualquer momento. Este 

espaço preconiza dois tipos diferentes de actividades, as Visita-Jogo e o Museu 

ao Vivo e a Cores. Em cada actividade visualiza-se o mínimo de duas obras e o 

máximo de cinco obras de arte. Todas as actividades propostas pelo Museu 

Berardo, partem sempre de obras surrealistas, criando uma narrativa aberta, em 

que cada criança acrescenta algo à história que inicialmente foi contada pela 

monitora. As crianças entram também em contacto com arte abstracta. Estas 

actividades podem ter parte plástica ou não, de acordo com o que foi combinado 

inicialmente entre o museu e a escola/família. 

As actividades são também realizadas para a idade pré-escolar, e podem ser 

realizadas dentro do âmbito da escola ou com a família, sendo em ambos os 

casos, guiadas por pessoas do centro educativo desta instituição. Quem está a 

dinamizar estas actividades, não são pessoas ligadas unicamente à educação, 

embora tenham já muita experiência com grupos de idades pré escolares. A 

grande maioria das monitoras é licenciada em belas artes, arquitectura e áreas 

afins às artes.  

Quando questionados sobre a possibilidade de serem as próprias educadoras de 

cada grupo a monitorizar as actividades, tendo directrizes suas para esta decorrer 

o melhor possível, foi-nos dito que já estavam a pensar fazer cursos de formação 

para docentes, de forma a poderem ser estes futuramente a guiar a actividade e o 

seu próprio grupo de crianças. No entanto, até à data em que fomos recebidos 

nesta instituição, tal ainda não era possível, os educadores/professores, podiam 

até então, assistir às actividades propostas para os seus grupos de crianças. 

Esta instituição, não dá especial ênfase a um ou mais aspectos presentes nas 

obras, como cor, luz, profundidade ou artista. Mas, se se tivesse que concluir, 

qual é de facto o aspecto mais abordado ao longo das actividades com crianças 

em idade pré-escolar, poder-se-ia dizer que a cor é de facto um dos pólos mais 
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focados. No entanto, as actividades centram-se mais no universo onírico de cada 

criança, na imaginação que esta tem, do que simplesmente num aspecto formal 

da obra em si. As monitoras dão vida às obras de arte, ao utilizarem 

personificações para falar sobre elas, pois acreditam que é através destas 

personificações, que as crianças perceberão melhor os conteúdos e sentidos que 

a obra tem. As actividades tendem a durar sensivelmente 1 hora e 20 minutos, 

mas depende muito do feedback que o próprio grupo de crianças vai dando à 

monitora, pois este tempo estipulado inicialmente, pode variar, diminuindo ou 

alargando, de acordo com a participação activa ou não dos mais novos.  

A mesma obra de arte só é abordada mais do que uma vez, se for em actividades 

realizadas nas férias escolares dos mais novos, em que se projectam actividades 

para 5 manhãs, e em que uma mesma obra pode ser abordada invariavelmente 

mais do que uma vez. Existem também os ateliers abertos todos os dias, em que 

certas obras são abordadas em mais do que atelier, sendo no entanto a temática 

que dá mote a cada um desses ateliers, diferentes entre si.  

A maioria das obras expostas, no museu Berardo, são permanentes, ocupando 2 

pisos dos 3 que este museu dispõe. O terceiro piso que fica disponível, serve para 

exposições temporárias, no entanto, as actividades propostas para crianças, são 

sempre realizadas com base na exposição permanente. 

Outro factor a realçar, é o facto destas actividades infantis serem grátis ou terem 

um preço quase simbólico, não justificando o porquê de serem procuradas 

maioritariamente por famílias oriundas da classe média-alta. 
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4 OPÇÕES METODOLÓGICAS: ESCOLHA DO TEMA 
Quando nos vimos confrontadas com o facto de ter de escolher uma temática 

para a nossa monografia de Mestrado, soubemos desde logo que queríamos 

debruçar-nos sobre a arte e sua relação com a idade pré-escolar, por 

considerarmos que a obra de arte pode ter uma importância fulcral na idade pré-

escolar, e por ser com esta idade que temos desenvolvido a nossa actividade 

profissional. Sendo, igualmente, esta a melhor forma de testar o nosso raciocínio 

teórico-prático face à nossa questão, de forma a colmatar as dúvidas que temos 

há já muito tempo sobre a problemática considerada. No entanto não basta fazer 

uma investigação baseada na importância da obra de arte para as crianças de 

idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos de vida, para que nos consigamos 

sentir desde logo esclarecidas. É preciso que este nosso trabalho de 

investigação/acção recaia sobre sub-temas essenciais ao desenvolvimento desta 

problemática e de outros factores que potencializam da melhor forma esta mesma 

abordagem. Dentro da relação da obra de arte face a crianças, iremos então 

focar, particularmente, vários aspectos relacionados entre esta e a idade pré-

escolar.  

No entanto, qualquer trabalho de pesquisa carece de um certo cuidado e de 

certos passos que não podem ser descurados. Não basta criar um trabalho sobre 

um tema e projectar ideias onde constem actividades que se podem fazer para 

desenvolver determinadas capacidades nas crianças, é preciso também delinear 

quais os aspectos fulcrais que todo e qualquer trabalho de pesquisa desta 

natureza necessita. Só desta forma é que se consegue alguma coerência e 

consistência. Este trabalho compõe-se de uma componente teórica e de outra 

prática, ou seja, primeiramente delineámos um plano para a abordagem das 

obras, ou seja, de que forma iríamos fazer esta abordagem, considerando os 

passos necessários a ter em conta numa investigação/acção. Numa segunda 

fase, passámos para a concretização da acção seguindo tudo o que havíamos 

planeado. Muitas vezes as crianças têm medo de olhar para uma obra de arte e 
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dar a sua opinião sobre a mesma, talvez por acharem inválidos os seus 

comentários. 

O conceito de arte, criatividade, belo, entre outros, são conceitos extremamente 

subjectivos, e desde cedo as crianças devem perceber este facto.  

A arte é sem dúvida um tema relevante e estimulante na educação de infância, 

servindo como ponto de partida em muitas das actividades possíveis para 

desenvolver a criatividade e o desinibir de certos receios que a criança possa ter. 

Arquimedes Santos diz a dada altura que “…da expressão livre ou espontânea da 

criança em que a personalidade pouco a pouco se revela através de diversos 

meios expressivos, corporais e instrumentais, até ao domínio da expressão 

“artística”, no limiar da necessidade de comunicação com outrem, início do 

diálogo onde a arte já aflora, criativamente.”125

Tivemos em conta o alto grau de interesse pessoal que sentimos face à temática 

que escolhemos e que nos propusemos a investigar ao longo da concepção desta 

tese de mestrado, o que nos levou a sentir um prazer enorme no decorrer da 

mesma. Desta forma foi mais fácil iniciar as pesquisas necessárias à elaboração 

da investigação em si. Pretendemos com esta monografia observar e retirar 

conclusões empíricas que nos permitam afirmar o quanto a arte pode influenciar e 

ajudar o desenvolvimento das crianças. Todos os aspectos educacionais são 

importantes para o desenvolvimento harmonioso dos mais novos, mas existe uma 

enorme lacuna e castração no que se refere à liberdade de criação. Os 

educadores/professores tendem a impor modelos às suas crianças, para que elas 

façam de forma idêntica, variando apenas alguns elementos visuais. No entanto, 

quando se fala em se colocar uma criança frente a uma obra de arte permitindo 

 

No entanto na escolha do tema desta tese tivemos que ter em conta Factores 

Internos e Factores Externos, os quais passamos desde já a explicar no que é 

que eles se diferenciam. 

 

Factores Internos: 

                                                 
125  Santos, Arquimedes (1989:45)  
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que esta a observe e a consiga “ler”, acha-se tal facto impossível. A criança sente 

e vive a obra de arte de uma forma diferente do adulto, contudo consegue deixar 

fluir em si mesmo toda as sensações que esta lhe transmite, passando a dar 

relevância a certos aspectos das obras, caso o educador lhes forneça inicialmente 

estas “ferramentas”. 

  

Factores Externos: 

Ao termos que realizar um projecto com esta temática, soubemos de antemão 

que este carecia de um trabalho de campo minucioso, em que não só nos 

teríamos de debruçar sobre dois grupos de 5/6 anos – grupo de controlo e grupo 

experimental, bem como teríamos que realizar pesquisas e efectuar estudos 

prévios para podermos fornecer os dados essenciais às crianças ao longo das 

várias sessões, de forma a promover a integração holística destas obras na vida 

das crianças, permitindo-lhes a liberdade de comentarem, analisarem e brincarem 

com a obra de arte. Só assim poderíamos conseguir executar o trabalho da 

melhor forma possível. Isto acontece porque qualquer trabalho de investigação 

que sirva para aplicação directa num grupo-alvo, exige que se crie uma 

fundamentação lógico-racional conjugada com um elevado espírito de imaginação 

e criatividade. 

 
4.1 INVESTIGAÇÃO / ACÇÃO 
Quando decidimos realizar a monografia com a temática “Relação que as 

Crianças de 5-6 anos estabelecem com as obras de arte, em contexto de sala de 

aula”, ficámos desde logo com a ideia que teríamos de optar por uma metodologia 

de investigação/acção. Não equacionámos fazer questionários ou entrevistas, ou 

qualquer outra forma de investigação, devido ao baixo nível etário que as crianças 

destes dois grupos têm (5/6 anos). 

Para realizar esta investigação/acção, teríamos de observar um grupo durante um 

determinado período de tempo, sendo este o grupo experimental, em oposição a 
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um outro grupo onde faríamos apenas duas sessões, a que denominámos como 

sendo o grupo de controlo.  

Desenhamos um plano de acção, em que faríamos uma sessão semanal com o 

grupo experimental, durante 8 semanas, e duas sessões apenas com o grupo de 

controlo, sendo estas efectuadas na 1ª semana em que iniciámos a investigação 

com o grupo experimental, e na última (8ª semana de investigação). De acordo 

com o nosso plano de acção, decidimos que após as 8 sessões com o grupo 

experimental, faríamos uma sessão de avaliação com este mesmo grupo, onde se 

avaliaria a eficácia do projecto, criando para tal uma estratégia precisa, onde 

poderíamos observar as aquisições efectuadas pelas crianças ao nível da literacia 

visual, quer no que diz respeito à dimensão da linguagem visual, conceitos e 

técnicas, quer na capacidade de interpretação do seu significado.  

As obras que se seguem estão esquematizadas de acordo com a ordem em que 

foram apresentadas ao grupo de investigação. No que diz respeito ao grupo de 

controlo, este apenas observou a primeira e a última obra da sequência que se 

segue. Constam nesta tabela, apenas o foco de interesse principal de cada 

sessão, estando a planificação das mesmas, apresentada mais à frente, assim 

como a descrição de como decorreram as sessões. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sessão 
Pintor/ 

Escultor 
Título Imagem da Obra Foco de Interesse/ Conteúdos 

1 
Arpad 

Szenes 
Marie-Helène 

 

Linha – Definidora da Forma 

Luz/Sombra  

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 

 

2 Modigliani 

Jeanne 

Hebuterne a 

Cloche 
 

 

Cor – Quais? 

Cores quentes e frias 

Expressão/ Sentimentos: alegre/triste 

Contexto Social 

Técnica -  Pintura 

 



 

 

 
 
 
 
 

3 Seurat La Grand Jatte 

 

Ambiente Social; Sentimentos 

Cor; Luz/Sombra 

Pormenor 

Técnica: Pintura (Pontilhismo) 

Comparação com cenas do quotidiano  

4 Gauguin 

Mahana no 

Atua / Dia dos 

Deuses  

 

Cor 

Formas Abstractas 

Ambiente Social 

Técnica: Pintura 

 

5 Botero 
Les Menottes 

de Cuivre 

 

 

Escultura  

Forma : Tridimensional 

Textura: Rugoso, liso, macio, áspero 

PesoFigura Humana 

 
 



 

 

 
 
 

6 Magritte 
La Corde 

Sensible 
 

 

Cores quentes e frias 

Primárias e secundárias 

Surrealismo 

Imaginário 

Técnica: Pintura 

7 Van Gogh 
Le Chambre à 

Arles 
 

 

Textura – Representação de Texturas 

Visuais 

Cor 

Técnica: Pintura  

8 
Almada 

Negreiros 
A Sesta 

 

 

Linha – definidora de forma 

Luz/Sombra  

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 

Tabela 4 – Sinopse dos quadros apresentados ao longo das várias sessões 
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É importante referir que a partir da 2ª sessão, começámos sempre a falar da obra 

que tínhamos visualizado na sessão anterior, criando um paralelismo entre a obra 

que estávamos a visualizar e a anterior, exceptuando na sessão em que 

apresentámos uma escultura de Botero, pois apenas apresentámos uma 

escultura ao longo das 8 sessões. Pretendíamos verificar se as crianças tinham 

retido ou não, algumas informações acerca da obra que haviam visualizado na 

semana anterior, para além de pretendermos também criar uma elação entre 

obras, fosse esta em termos de semelhanças ou diferenças. Este paralelismo 

funcionou sempre como forma comparativa das obras e dos conteúdos 

abordados, para deste modo as crianças cimentarem os novos conhecimentos 

que lhes íamos transmitindo. 

 
4.2 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
Ambos os grupos que observámos, estavam no último ano da educação pré-

escolar, ou seja, estavam na valência de jardim-de-infância e todos completavam 

2 anos ao longo do ano civil de 2008. Ambos os grupos eram constituídos por 13 

crianças. 

No grupo de controlo, só uma criança tinha completado 6 anos, todos os outros 

tinham 5 anos, embora as suas datas de aniversário estivessem muito próximas. 

No grupo experimental, havia já quatro crianças com 6 anos de idade, tendo as 

restantes nove, 5 anos. 

Esta investigação/acção teve a duração de 2 meses e meio, com periodicidade 

semanal, sem que houvesse tempo mínimo e máximo para a duração de cada 

sessão. O tempo variou de sessão para sessão, consoante o interesse e dinâmica 

que cada obra de arte despertava nas crianças (aproximadamente entre as 2 e as 

3h)  
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4.3 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA POPULAÇÃO 
 

Grupo Experimental / Investigação 

 
Ambos os Pais 
são licenciados 

Só um dos pais é 
que concluiu 

estudos 
superiores 

Curso superior 
incompleto 

Nº de crianças 5 3 5 

Tabela 5 – Caracterização Socioeconómica do grupo experimental 

 

 

Grupo de Controlo 

 
Ambos os Pais 
são licenciados 

Só um dos pais é 
que concluiu 

estudos 
superiores 

Curso superior 
incompleto 

Nº de crianças 3 4 6 

Tabela 6 – Caracterização Socioeconómica do grupo de controlo 

 

4.4 PLANIFICAÇÃO DA ACÇÃO 
Quando nos propusemos realizar esta dissertação, equacionámos desde logo 

qual a metodologia mais adequada para a investigação que iríamos implementar. 

Adoptamos uma metodologia de investigação acção e definimos, para o efeito, os 

seus objectivos, as competências a desenvolver e as estratégias de consecução 

da acção. Pareceu-nos fundamental que as sessões de investigação 

acontecessem com dois grupos distintos, sendo que um participaria em todas as 

sessões – grupo de investigação, e o outro apenas faria a primeira e a última 

sessão desta investigação – grupo de controlo. É importante referir que ambos os 
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grupos são compostos por crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 6 

anos, sendo que ambos estavam a frequentar a último ano do ensino pré-escolar. 

Em ambos os grupos existia um universo de 13 crianças. 

Pretendíamos que as crianças contactassem com obras de arte (reproduções) e 

que adquirissem conceitos relacionados com a linguagem visual que lhes iria 

sendo veiculada. Pretendíamos, também, que as crianças começassem a realizar 

comentários de apreciação à medida que as obras lhes iam sendo apresentadas, 

de forma a interagirem uns com os outros tendo como base da discussão as 

próprias obras de arte.  

 

Para que se possa avaliar a eficácia desta investigação, é preciso antes de mais 

saber o que pretendíamos no final da investigação. Assim, apresentaremos de 

seguida, quais as nossas hipóteses e objectivos a atingir. 

 
4.5 HIPÓTESES E OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO/ACÇÃO 
Antes de formular hipóteses para esta investigação/acção, reflectimos sobre qual 

seria a informação que as crianças já detinham sobre a temática em causa. 

Assim, esperávamos que as crianças…  

… soubessem o que é um museu, soubessem explicar algumas 

características destes 

… conhecessem o termo pintor e pintura 

… nomeassem  minimamente as características das esculturas 

… distinguissem entre desenho e pintura, recorrendo à ideia da utilização de 

diferentes materiais para a concepção dos mesmos 

Contudo, e se hipoteticamente as crianças não fossem detentoras da informação 

que atrás referimos, tínhamos igualmente objectivos previamente definidos para 

cada sessão, independentemente de eles terem ou não, conhecimento prévio das 

questões que consideramos fazerem parte do senso comum. Contudo, em escala 

mais alargada, propusemo-nos a atingir objectivos gerais, que nos permitissem 

uma posterior verificação da sua consecução. Assim, pretendíamos que as 
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crianças (independentemente da obra que lhes apresentássemos) fossem 

capazes de: 

 

Objectivos: 
- Falar sobre o quadro 

- Descrever o conteúdo da obra observada 

- Tecer comparações com cenas do quotidiano e outras 

- Exprimir oralmente as emoções que sentem perante a obra observada  

- Comparar e diferenciar temáticas de duas ou mais obras 

- Adquirir conhecimentos sobre a linguagem visual 

- Caracterizar os vários meios de expressão visualizados. 

- Adquirir conhecimentos sobre as várias técnicas abordadas 

- Encontrar respostas para as suas dúvidas, através de uma observação 

pormenorizada da obra 

Iniciámos, pois, a investigação/acção com objectivos bem delineados e 

estruturados, de modo a clarificarem o que pretendíamos que a criança 

alcançasse (após a nossa intervenção ao longo das várias sessões). Tínhamos 

como grande foco, a ideia de que queríamos que as crianças melhorassem 

aspectos relativos à literacia das artes visuais, no que se refere à sua 

categorização (pintura, escultura, desenho e fotografia), bem como à aquisição de 

conhecimentos relativos à gramática visual (cor, textura, volume, claro-escuro).  

Pretendíamos então que as crianças desenvolvessem as seguintes competências 

na aquisição dos conceitos:  

 

Pintura: 

 Distingue entre pintura e desenho 

 Reconhece uma pintura enquanto técnica e descreve os «materiais» 

utilizados 

 

 



___________________________________Opções Metodológicas: Escolha do Tema 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 102 

 

Desenho: 

Consegue definir por palavras próprias o que é um desenho 

 Reconhece um desenho pela técnica e materiais empregues

 Reconhece que a linha define formas. 

Reconhece que as formas estão presentes no desenho, pintura e escultura  

 

Fotografia: 

 Estabelece a diferença entre fotografia e pintura 

Percebe a diferença entre um retrato de fotografia, retrato pintado e retrato 

obtido através da linha, desenho 

 

Escultura: 

 Reconhece uma escultura 

 Explica por palavras próprias o que é uma escultura 

 Enumera as características comuns a este meio de expressão: 

  Peso 

  Volume 

  Forma Tridimensional 

  Ocupa Espaço 

 

Cor: 
 Reconhece cores quentes e frias 

 Enumera e reconhece cores primárias e secundárias 

 

Assim, tendo em consideração os objectivos a atingir e as competências a 

desenvolver, formulámos as nossas hipóteses de investigação, que irão ser 

verificadas através da metodologia de investigação/acção. 
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 Hipótese geral: 
 
A inclusão na sala de aula da abordagem da obra de arte permite às crianças de 

5/6 anos desenvolver competências estéticas, através da leitura de sentido das 

mesmas. 

 

 

Hipóteses operacionais: 
 

As crianças alargam os seus conhecimentos sobre pintura e escultura, quando se 

promove o diálogo sobre estes meios de expressão, na sala de aula. 

 

As crianças adquirem conhecimentos sobre a linguagem visual, quando 

estimuladas para a leitura dos seus elementos básicos, no diálogo sobre a obra 

de arte. 

 

Depois de contactarem regularmente com a obra de arte, as crianças deste nível 

etário conseguem estabelecer diferenças entre os vários meios de expressão e 

identificar algumas técnicas expressivas. 
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4.5.1    1ª Sessão do Grupo Experimental e do Grupo de Controlo 
 
Pintor: Arpad Szenes 
Título: Marie-Helène 

 
Imagem 1 – Marie-Helène 

 
Conteúdos: 
Linha – Define a Forma 

Luz/Sombra (não há cor) 

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 

 
Estratégias/ Actividades: 
1ª Parte – leitura de um desenho de Arpad Szenes 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta, sendo que nós nos 

sentamos ao centro, para que todas nos consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 

- Inicio do diálogo sobre a obra, com utilização de registo áudio da 

sessão. 

 

2ª Parte – produção plástica 

 

- As crianças sentam-se frente a frente, nas mesas dispostas em oval, 

com alunos de um lado e de outro 

- Explicamos-lhes então que pretendemos que desenhem o retrato do 

colega que se encontra em frente a si com lápis de carvão. 

- Distribuição dos materiais riscadores 

 (técnica e temática representada na obra apresentada) 
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Perguntas que poderão ser colocadas

4.5.2    2ª Sessão do Grupo Experimental 

: 

 

- O retrato aqui representado, é de uma mulher, ou de um homem? 

- Como chegaste a essa conclusão? (independentemente de dizerem que no 

retrato está uma mulher ou um homem) 

- E porque é que acham que o pintor desenhou esta mulher? 

 

 
Pintor: Modigliani 
Título: Jeanne Hebuterne a Cloche 

 
Imagem 2 – Jeanne Hebuterne a Cloche 

 
Conteúdos: 
Cor – Quais? 

Expressão/ Sentimento: 

alegre/triste 

Contexto Social 

Técnica -  Pintura 

 
Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte - Leitura de uma pintura de Modigliani 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

menos nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 
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2ª Parte – Comparação entre a obra de Arpad Szenes e a de Modigliani 

 

- Comparação com o quadro abordado na sessão anterior, com 

especial ênfase para os seguintes aspectos: cor Vs. preto e branco / 

desenho Vs. pintura 

 
Perguntas que poderão ser colocadas

4.5.3    3ª Sessão do Grupo Experimental 

: Como está vestida a senhora? Bem 

vestida? Mal vestida? Acham que vai trabalhar? Vai para uma festa? Parece-vos 

alegre, triste, ou simplesmente está a pensar em alguma coisa?  

 

 
Pintor: Seurat 
Título: La Grand Jatte 

 
Imagem 3 – La Grand Jatte 

Conteúdos: 
Ambiente Social 

Sentimentos 

Cor 

Luz/Sombra 

Pormenor 

Técnica: Pintura (Pontilhismo) 

Comparação com cenas do quotidiano 

 
Outras perguntas para lerem a obra:  

 

- Onde é que se passa? O que estão a fazer as pessoas? Como estão vestidas?  

 

Actividade: Cada criança desenha os personagens que quer colocar na “La 

Grand Jatte” e pinta-os. Após esta actividade plástica, as crianças recortam as 
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personagens que fizeram no quadro onde apenas está presente a paisagem que 

deu origem à obra de arte de Seurat. 

 
Imagem 4 – Paisagem que deu origem à obra La Grand Jatte 

 
Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

eu me sento numa ponta para que todas me consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar. 

- Após uma análise profunda da obra, forneceremos alguns 

pormenores sobre a mesma mas com um tamanho mais ampliado. 

Falaremos sobre os elementos que constam no quadro. 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 

 

2ª Parte – leitura da obra «la grand Jatte» de Seurat 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar 

3ª Parte – 

- Mostramos-lhes a paisagem que deu origem à obra, mas desta vez 

sem ter as pessoas que constam na pintura de Seurat., falaremos 

produção plástica 
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acerca do cenário propriamente dito, e para isso mostrar-se-á o 

cenário “vazio”.  

- Pedimos às crianças que desenhem personagens para colocar na 

“La Grand Jatte”, para depois compormos a nossa própria obra de 

arte. 

- Após terem desenhado pessoas e animais que querem incluir na 

paisagem que lhes é mostrada, pintam esses desenhos e recortam-

nos, para posteriormente os colocarem onde lhes parece mais 

adequado. 

 

4.5.4    4ª Sessão do Grupo Experimental 
 
Pintor: Gauguin 
Título: Mahana no Atua 
 (Dia dos Deuses) 

 

Conteúdos: 
Cor 

Formas Abstractas 

Ambiente Social 

Técnica: Pintura 

  Imagem 5 –  Mahana no Atua 
 
Perguntas para lerem a obra: O que é que vêem nesta pintura? O que fazem 

estas pessoas? Como estão vestidas? Que local vos parece dar origem a esta 

obra? Porque é que acham que o pintor pintou o mar com estas cores? São 

alegres, tristes? – As perguntas não terão necessariamente esta ordem, pois elas 

derivam dos pontos de reflexão que as crianças vão estabelecendo à medida que 

vêem a obra. 
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Estratégias/ Actividades: 
 
1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, ficando nós 

sentadas numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 

2ª Parte – Leitura da obra “Dia dos Deuses” de Gauguin 

 

 - Apresentação da obra de arte 

- Diálogo sobre a obra em questão, tentando analisá-la o mais 

pormenorizadamente possível 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 

 

3ª Parte – Comparação da obra de Gauguin com a de Seurat (apresentada na 

semana anterior) 

 

- Comparação com o quadro abordado na sessão anterior, tendo em 

conta que ambos são paisagens 
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4.5.5    5ª Sessão do Grupo Experimental 
 
Artista: Botero 
Título: Les Menottes de Cuivre 

  (As algemas de Cobre) 

 

 
Imagem 6 – Les Menottes de Cuivre 

Conteúdos

 
Outras Perguntas: O que é que vocês vêem aqui? O que acham que o escultor 

nos queria transmitir com esta escultura? Esta escultura ocupa espaço, tem 

volume? É palpável?  

 

Estratégias/ Actividades: 
 

: 

Escultura (meio de expressão) 

Forma : Tridimensional 

Peso 

Figura Humana 

 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

eu me sento numa ponta para que todas me consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 
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2ª Parte – Leitura da Obra de Arte  Les Menottes de Cuivre de Botero 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diferenças entre 

esta sessão e todas as outras sessões anteriores 

- Comparação da Escultura de Botero com uma escultura de madeira 

(escultura com cerca de 30 cm) 

- Análise das características comum a todas as esculturas 

 

3ª Parte – 

4.5.6    6ª Sessão do Grupo Experimental 

Produção plástica 

 

- Junta-se as crianças 3 a 3 e cada grupo constrói uma escultura, 

sendo que cada criança se encarrega de fazer a cabeça, outra os 

membros superiores e peito e a última constrói os membros 

inferiores 

 

 
Pintor: Magritte 

Título: La Corde Sensible 

 
Imagem 7 – La Corde Sensible 

Conteúdos: 
Cores quentes e frias 

Primárias e secundárias 

Surrealismo 

Imaginário 

Técnica: Pintura 
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Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte La Corde Sensible de Magritte 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diferenças entre 

esta sessão e todas as outras sessões anteriores – Nunca tínhamos 

apresentado uma obra Surrealista 

 

3ª Parte – Experiência com cores 

 

- Através de uma experiência com água e corante alimentar, vamos 

ver as cores quentes e frias, primárias e secundárias 
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4.5.7    7ª Sessão do Grupo Experimental 
 
Pintor: Vicent Van Gogh  

Título: Le Chambre à Arles 

 

 
Imagem 8 – Le Chambre à Arles 

Conteúdos: 
 

Técnica: Pintura  

Cor 

 

 

Perguntas: O que vêem nesta obra? É uma pintura ou uma escultura? Em que é 

que esta pintura é diferente das outras que já viram? (e mostramos os quadros 

que já havíamos visualizado nas sessões anteriores).  

 
Estratégias/ Actividades: 
 

 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 
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4.5.8    8ª Sessão do Grupo Experimental 

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte Le Chambre à Arles 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos da obra 

 

 
8ª Sessão 
Pintor: Almada Negreiros 

Título: A Sesta 

 
Imagem 9 – A Sesta 

Grupo de Investigação Grupo de Controlo 

Conteúdos: 
Linha – Define a forma 

Luz/Sombra (não há 

cor) 

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 

 

Conteúdos: 
Linha 

Forma 

Luz/Sombra 

Retrato 

Técnica: Desenho 

 
 
Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – leitura de um desenho de Almada Negreiros 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta, sendo que eu me sento 

para que todas me consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 
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- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

4.6  GRUPO DE CONTROLO – DESENVOLVIMENTO DA PRIMEIRA SESSÃO 

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte A Sesta 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos da obra 

 
 

4.6.1 1ª Sessão 

Estratégias/ Actividades: 
 

 

1ª Parte – leitura de um desenho de Arpad Szenes 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta, sendo que nós nos 

sentamos ao centro para que todas nos consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 

 
Imagem 10 – Marie-Helène 

 

 

Pintor: Arpad Szenes 

Título: Marie-Helène 
 
Conteúdos: 

Linha – Define a Forma 

Luz/Sombra (não há cor) 

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 
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- Inicio do diálogo sobre a obra, com utilização de registo áudio da 

sessão. 

 

2ª Parte – produção plástica 

 

- As crianças sentam-se frente a frente, numa mesa comprida com 

alunos de um lado e de outro 

- Explicamos-lhes então que pretendemos que desenhem o retrato do 

colega que se encontra em frente a si com lápis de carvão. 

- Distribuição dos materiais 

 (técnica e temática representada na obra apresentada) 

 

Desenvolvimento da sessão  
Na 1ª sessão com o grupo de controlo foi mostrado o quadro “Marie-Helène” de 

Arpad Szenes, pois pretendíamos que as crianças contactassem com uma obra 

de arte feita a carvão, visto o lápis de carvão pertencer ao universo destas. 

Pretendíamos que as crianças compreendessem determinados conteúdos da 

linguagem visual, que percebessem que é através da linha que se chega a uma 

forma, que esta obra tem claros/escuros, que chegassem tão só ao conceito de 

retrato e ao conceito perfil. Antes de iniciarmos esta sessão, apresentámo-nos e 

explicámos-lhes o porquê de estarmos ali com eles. De seguida, sentámo-los em 

U à volta de um conjunto de mesas e virados para nós, já que nos encontrávamos 

na ponta desse conjunto de mesas. É preciso ter algum cuidado com estes 

aspectos físicos das sessões, pois caso contrário estas poderiam ficar muito 

comprometidas.  

Após o primeiro contacto com eles e após estarem feitas as apresentações, 

começámos por questionar as crianças sobre o significado da palavra Arte, o que 

nos fez concluir que o grupo não só já tinha ouvido inúmeras vezes esta 

expressão, como também já associava o termo a pinturas, quadros e a musica.  
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Tentámos ao longo de toda a sessão, partir para as perguntas que se seguiam 

tendo por base algo que as crianças fossem dizendo. Assim, após as crianças 

terem referido que um “artista é sempre um pintor”126

Quando lhes colocámos a questão que versava sobre o que faria um pintor, 

obtivemos respostas que nem sempre se coadunaram com o que 

perspectivámos. Pensámos desde o início que à pergunta “O que é um pintor?” 

nos respondessem que um pintor é a pessoa que pinta as paredes da casa, mas 

não associaram de facto a palavra pintor a esta profissão. Como o diálogo até 

então estava direccionado para temáticas relacionadas com a palavra arte, as 

crianças associaram desde logo o termo pintor a alguém que produz arte, 

utilizando para esta associação expressões como “é um artista” ou “pinta 

quadros”

, perguntámos-lhes logo “O 

que é um artista”. É sempre mais fácil partir de algo que eles próprios sugiram, do 

que partir de algo que não está de acordo com a linha de pensamento que eles 

estão a seguir. Tentámos então guiarmo-nos pela ordem com que as respostas 

iam surgindo, tendo no entanto um guião de perguntas pré estabelecido, devendo 

este ser encarado como algo que se pode alterar e ajustar às sessões que se vão 

realizando.  

127

Nesta nossa primeira abordagem tentámos também perceber se conheciam o 

significado da palavra museu. Para além de nos dizerem que é o local “…onde 

estão as obras”, disseram-nos também que no museu “não se pode falar, está 

tudo calado”

. 

128

                                                 
126 Anexo A 
127 Ibidem 
128 Ibidem 

. Após esta primeira abordagem à terminologia relacionada com a 

palavra arte, partimos então para a apresentação da obra em si. Pretendíamos 

que o grupo fosse capaz de fazer a leitura da obra e que fossem capazes de 

definir aspectos na obra directamente relacionados com a linguagem visual. 

Para além da leitura da obra, as crianças conseguiram dotar a obra de 

sentimentos e emoções, transmitindo-nos que “ela está zangada”. 
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Quando lhes apresentámos o quadro “Marie-Helène” ficaram surpreendidos, pois 

provavelmente pensaram que lhes íamos mostrar uma pintura e não um desenho 

a carvão. Começaram por definir o quadro como tendo “uma senhora”, ratificando 

a ideia com base no vestuário desta, pois uma criança referiu que só podia ser 

uma senhora “porque tem um lenço na cabeça”129

Após algum tempo a analisar a técnica usada pelo pintor e a indumentária que a 

“Marie-Helène” tem, as crianças falaram em sombras, mas esta ideia surgiu 

porque uma delas disse que a “…menina tem manchas na cara”

, tendo muitos dos amigos 

concordado com esta ideia.  

130

Outro aspecto a salientar foi o facto de lhes termos transmitido que o que estavam 

a ver também é considerado um retrato, e que este está de perfil. Quando os 

questionámos sobre a posição em que a senhora do quadro está representada, 

uma criança disse-nos que “está de lado porque só se vê um olho”

, levantando a 

ideia de sombras a uma outra criança do grupo. 

131

Esta sessão correu conforme esperávamos, mas não tínhamos ainda nenhum 

termo de comparação, pois esta foi a primeira sessão que fizemos quando nos 

iniciámos no trabalho experimental. As crianças possuíam já alguns 

conhecimentos, como atrás referimos, devido aos workshops que estavam a fazer 

. Nesse 

momento, abordámos o termo Perfil e explicámos-lhes o seu significado. Falámos 

ainda sobre o termo Linha, que todo o desenho parte da linha, mas não obtivemos 

o resultado esperado. Pois pensávamos que os meninos compreendessem 

melhor esta ideia, até porque arranjámos estratégias para explicar esta ligação 

entre a linha e a forma. Desenhámos então linhas que ao unirem-se com outras, 

criaram formas, como círculos, quadrados e casinhas.  

No final desta sessão, e a pedido dos meninos, as crianças sentaram-se à volta 

das mesas e desenharam o rosto do amigo que se encontrava em frente a si.  
 
Avaliação 

                                                 
129 Anexo A 
130 Ibidem 
131 Ibidem 
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na Gulbenkian. É sempre mais fácil abordar uma determinada temática, quando 

as crianças já estão sensibilizadas para ela, revelando claro está, algumas 

dúvidas que tentámos dissipar, embora apenas fossemos fazer com este grupo 

duas sessões. Na actividade plástica, teve que haver uma pequena alteração na 

forma como havíamos planificado o modo como eles se iriam sentar para realizar 

esta actividade. 

Ao nível da linguagem visual, abordámos conceitos como sombra, retrato, 

desenho a carvão e perfil. As crianças disseram-nos que o pintor tinha realizado 

esta obra com “… lápis de carvão”132, não intitularam a técnica como sendo um 

desenho. 

 
Imagem 11 – Desenho realizado no final da 1ª sessão do 

Grupo de Controlo, no âmbito da obra apresentada  
 

 

                                                 
132 Anexo A 
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5 – DESENVOLVIMENTO DAS SESSÕES COM O GRUPO 

EXPERIMENTAL   
5.1 1ª SESSÃO  

 
Estratégias/ Actividades: 
 
1ª Parte – leitura de um desenho de Arpad Szenes 
 

- Sentar as crianças em grande roda aberta, sendo que nós nos 

sentamos ao centro para que todas nos consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 

- Inicio do diálogo sobre a obra, com utilização de registo áudio da 

sessão. 

 

- As crianças sentam-se frente a frente, numa mesa comprida com 

alunos de um lado e de outro 

2ª Parte – Produção plástica 
 

 

 
Imagem 12 – Marie-Helène 

 

Pintor: Arpad Szenes 

Título: Marie-Helène 
 
Conteúdos: 

Linha – Define a Forma 

Luz/Sombra (não há cor) 

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 
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- Explicamos-lhes então que pretendemos que desenhem o retrato do 

colega que se encontra em frente a si com lápis de carvão. 

- Distribuição dos materiais 

(técnica e temática representada na obra apresentada) 
  

Desenvolvimento da sessão  
A primeira sessão com o grupo de experimental aconteceu 2 dias após a sessão 

realizada com o grupo de controlo. 

Alguns procedimentos e estratégias mantiveram-se, como por exemplo a forma 

como dispusemos as cadeiras e nos sentámos numa das cabeceiras da mesa, 

para que todas as crianças nos vissem. 

Iniciámos também o diálogo através de perguntas directas relacionadas com o 

mundo das artes, tentando sempre partir para as perguntas seguintes com base 

em algo que as próprias crianças tivessem dito. Houve diferenças notórias entre 

os dois grupos de crianças nesta primeira sessão, pois este grupo de investigação 

associou o pintor à pessoa que “pinta casas”133, entre outras respostas mais 

direccionadas para o lado estético da questão. No entanto, este grupo deu-nos 

respostas mais profundas do que o anterior, denunciando hábitos culturais e 

educacionais mais ricos culturalmente. Por escultura entenderam desde logo que 

“é uma forma”, e que estas se encontram “na Gulbenkian” e “nos museus”134

Após falarmos na técnica utilizada por Arpad Szenes, falámos da importância da 

linha como sendo a génese da forma. Com a nossa mão, explicámos que uma 

linha quando se encontra com outra, se cria uma forma seja ela qual for. 

Abordámos também a conteúdo luz/sombra, chegando o grupo à conclusão que o 

quadro tinha “sombras”. Porém, esta ideia não foi inicialmente corroborada por 

. 

Conseguiram também criar conexões entre a obra e os sentimentos que 

conhecem, equacionando situações diversas para justificar tais sentimentos – 

“está triste…porque é feia!”. 

                                                 
133  Anexo B 
134  Ibidem 
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todos os meninos, pois houve quem chamasse às sombras presentes no quadro 

“manchas”135. Em relação à posição em que o rosto se encontra, as crianças 

foram unânimes em responder que Marie-Helène “está de lado”, acrescentando 

ainda uma delas que “só se vê meia cara!”136

                                                 
135  Anexo B 
136  Ibidem 

. 

Outro facto que ocorreu algumas vezes ao longo desta primeira sessão do grupo 

experimental, foi o facto de regularmente as crianças se quererem levantar para 

apontarem directamente no quadro algo que estávamos a debater. Houve por isso 

mesmo, muita interacção entre adulto/crianças, tornando esta sessão numa 

conversa ritmada e rica em troca de ideias. 

Para finalizar, sentámos as crianças frente a frente, para que desenhassem a 

carvão o rosto do amigo que estava em frente a elas. Explicámos-lhes que o rosto 

do amigo não estaria de perfil como o da obra, mas seria também feito a carvão. 

Esta forma de sentar as crianças, não coincidiu com a forma como estava 

inicialmente prevista na planificação da sessão. Esta alteração prendeu-se com o 

facto de termos percebido que esta nova forma de os sentar para a actividade, 

tinha surtido efeitos positivos com o grupo de controlo. 

 
Avaliação 
A 1ª sessão correu muito bem e as crianças deste grupo foram mais participativas 

do que as do grupo de controlo. Isto acontece porque, estas crianças estão de 

facto mais sensibilizadas e estimuladas pela educadora de infância para 

temáticas relacionadas com as artes. De facto, este grupo havia realizado todos 

os workshops que a Gulbenkian patrocinou.  

Assim que visionaram a obra em questão, não só plasmaram tudo o que viam, 

como também iam relacionando o que viam com as suas vivências. Chegaram a 

conclusões que o grupo de controlo não tinham conseguido, tais como, a ideia de 

que era um desenho a carvão e que este desenho era feito a um rosto que estava 

de lado, cuja pessoa desenhada deveria ser a esposa ou namorada do pintor. 
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5.2 2ª SESSÃO  
 

 
Outras Perguntas: Como está vestida a senhora? Bem vestida? Mal vestida? 

Acham que vai trabalhar? Vai para uma festa? Parece-vos alegre, triste, ou 

simplesmente está a pensar em alguma coisa?  

 
Estratégias/ Actividades:  
 

1ª Parte - leitura de uma pintura de Modigliani 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

menos nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de    bordo 

 

 

 
Imagem 13 – Jeanne Habuterne a Cloche 

 

Pintor: Modigliani 

Título: Jeanne Hebuterne a Cloche 
 

Conteúdos: 

Cor – Quais? 

Cores quentes e frias– 

Expressão/ Sentimento: alegre/triste 

Contexto Social 

Técnica -  Pintura 
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Primeiramente e para iniciar esta sessão, questionámo-las sobre o que havíamos 

feito na sessão anterior. As crianças corresponderam muito bem às questões que 

lhes íamos colocando, dando-nos múltiplas respostas, entre as quais “vimos o 

quadro que tinha a Maria”, “era a mulher de um pintor”, “era feito a carvão” e 

“tinha sombras…”

2ª Parte – Comparação entre a obra de Arpad Szenes e a de Modigliani 

 

- Comparação com o quadro abordado na sessão anterior, com 

especial ênfase para os seguintes aspectos: cor Vs. preto e branco / 

desenho Vs. pintura 

 
Desenvolvimento da sessão 
Na segunda sessão desta investigação decidimos explorar com as crianças o 

quadro Jeanne-Habuterne de Modigliani. Esta foi a primeira pintura que lhes 

apresentámos e que julgámos desde logo ser apelativa pela multiplicidade de 

cores que a obra possui. 

137

Quando lhes mostrámos o quadro de Modigliani, as primeiras frases que as 

crianças disseram, estavam intrinsecamente relacionadas com a incógnita de 

estar representada uma mulher ou um homem no quadro, pois alegavam motivos 

diferentes para as suas conclusões. Quando questionados face às cores que a 

obra tem ou não, responderam quase em uníssono que a obra “tem cores”

. Estas respostas simbolizam o quanto ficou retido na 

memória do grupo a primeira sessão, talvez porque nunca tivessem feito nada do 

género. 

 

138

De seguida perguntámos-lhes qual seria o estado de espírito da menina que 

estavam a ver, quais os sentimentos que ela lhes transmitia. As crianças não 

entraram em acordo quanto à possibilidade de ela poder estar triste ou alegre, 

mas houve uma criança que disse “ela está a pensar”, rematando uma amiga sua 

.   

                                                 
137  Anexo C 
138  Ibidem 
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com a ideia de que a Jeanne “está apaixonada e está a pensar nessa pessoa”139. 

Quanto à indumentária que a Jeanne usa, quase todos os meninos acharam que 

ela estava bem vestida, que até “…devia estar numa festa, e as mulheres usam 

sempre vestidos para irem às festas!140”. Os amigos concordaram quase todos 

com esta ideia, alguns plasmaram a sua ideia, outros apenas acenavam com a 

cabeça. As várias ideias acerca do vestuário e acessórios usados na obra, 

despertaram a curiosidade das crianças, que iam respondendo que “…ela ia fazer 

um espectáculo”, “se calhar foi almoçar fora” e “eu (…) acho que ela devia estar 

numa festa, (…) tem um colar, devia ser rica”141

Outro ponto a salientar foi o facto das crianças não terem dúvidas algumas sobre 

a técnica que o pintor havia utilizado, pois quando lhes foi perguntado, 

responderam de imediato que estávamos perante “ (…) uma pintura (…) “

. No entanto, as crianças olhavam 

para nós, como que a pedir que lhes disséssemos se de facto ia ou não para uma 

festa. 

 

142

Após a análise e leitura da obra, desafiámo-los a compararem este quadro com o 

que tinham visionado a semana anterior. Aderiram à nossa proposta com um 

sorriso e olharam para o da semana anterior assim que o colocámos em cima da 

mesa. Os dois primeiros comentários a esta comparação, relacionou-se com a 

técnica utilizada pelos pintores, pois uma criança disse de imediato que “são 

diferentes”, respondendo outra criança “um é desenho, o outro é pintura”

. 

143. No 

entanto, estabeleceram também um ponto de semelhança entre ambos, ao 

dizerem “ (…) têm os dois, uma rapariga “144

                                                 
139  Anexo C 
140  Ibidem 
141  Ibidem 
142  Ibidem 
143  Ibidem 
144  Ibidem 

.   
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Avaliação 
As crianças aderiram muito bem a esta segunda obra e repararam em 

pormenores presentes na pintura. Mostraram-se ainda mais receptivos, talvez por 

já saberem de que tratavam os ateliês que desenvolvemos semanalmente com 

eles. Perguntaram-nos logo qual era o quadro que lhes íamos mostrar. Deram 

também muita importância ao nome dos dois quadros (incluindo o desta sessão) 

que já tinham visto e ao nome dos seus respectivos pintores. O grupo mostrou-se 

entusiástico, mas com algumas «limitações» face a algumas questões colocadas 

por nós. Essas «limitações» foram-se desvanecendo com o decorrer das diversas 

sessões que fizemos, o que nos leva a concluir que conseguimos colmatar e levá-

los a compreender determinados aspectos da literacia visual. 

Após a análise do quadro, apresentamos-lhes o quadro da sessão anterior, para 

ver se conseguiam tecer comparações e diferenças entre ambos. Decidimos 

apresentar o quadro da sessão anterior, sem lhes dizer para que efeito o 

estávamos a fazer. Os resultados foram a nosso ver muito positivos, pois os 

meninos começaram desde logo a tentar criar ilações entre ambos. Disseram-nos 

“O de hoje tem cor, o outro é todo a lápis”145, não revelando dúvidas quanto à 

diferença de técnica utilizada por ambos os pintores. Houve ainda quem referisse 

que ambos “…têm (…) uma rapariga, isso é uma coisa igual nos dois quadros”146

 

, 

gerando alguma conversa à volta destas diferenças e semelhanças entre as duas 

obras.  

 
 
 
 
 

                                                 
145  Anexo C 
146  Ibidem 
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5.3 3ª SESSÃO  

Outras perguntas para lerem a obra:  

 

- Onde é que se passa? O que estão a fazer as pessoas? Como se vestem? 

  

Actividade: Cada criança desenha os personagens que quer colocar na “La 

Grand Jatte” e pinta-os. Após esta actividade plástica, as crianças recortam as 

personagens que fizeram no quadro onde apenas está presente a paisagem que 

deu origem à obra de arte de Seurat. 

 

 
Imagem 15 - Paisagem que deu origem ao quadro “La Grand Jatte” 

 

 
Imagem 14 – La Grand Jatte 

Pintor: Seurat 
Título: La Grand Jatte 

Conteúdos: 

Ambiente Social 

Sentimentos 

Cor 

Luz/Sombra 

Pormenor 

Técnica: Pintura (Pontilhismo) 

Comparação com cenas do 

quotidiano 
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Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

eu me sento numa ponta para que todas me consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar. 

-  Após uma análise profunda da obra, forneceremos alguns 

pormenores sobre a mesma mas com um tamanho mais ampliado. 

Falaremos sobre os elementos que constam no quadro. 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 

 

2ª Parte – leitura da obra «la grand Jatte» de Seurat 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar 

 

3ª Parte – 

- Após terem desenhado pessoas e animais que querem incluir na 

paisagem que lhes é mostrada, pintam esses desenhos e recortam-

produção plástica 

 

- Mostramos-lhes a paisagem que deu origem à obra, mas desta vez 

sem ter as pessoas que constam na pintura de Seurat., falaremos 

acerca do cenário propriamente dito, e para isso mostrar-se-á o 

cenário “vazio”.  

- Pedimos às crianças que desenhem personagens para colocar na 

“La Grand Jatte”, para depois compormos a nossa própria obra de 

arte. 
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nos, para posteriormente os colocarem onde lhes parece mais 

adequado. 

 
Desenvolvimento da Sessão 
Quando iniciámos esta sessão sabíamos que seria muito diferente das duas 

sessões anteriores. Pela primeira vez íamos “olhar” para uma paisagem, colorida 

e apelativa, realizada através de uma pintura diferente (à priori) de todas as que 

conhecem, pois esta obra foi realizada com a técnica do pontilhismo. Para além 

destes aspectos, sabíamos que as roupas e acessórios utilizados na Grand Jatte 

chamariam com toda a certeza a atenção dos meninos. 

Decidimos então mostrar o quadro e deixar que as crianças fizessem uma 

primeira análise livre e sem ter qualquer fonte de informação dada por nós acerca 

da obra em causa. Começaram por dizer, tal como já esperávamos, as 

características que mais ressaltam ao primeiro olhar, como por exemplo “tem 1 

macaco”, “é uma praia”, “a mim parece-me campo”147 entre outras. No entanto, 

houve uma criança que disse de imediato “parece-me um jardim”148. É preciso 

salientar que tudo o que rodeia o mundo da criança é o que para ela tem uma 

extrema importância, sendo que todo o seu conhecimento provém destas 

mesmas vivências, por isso é tão importante estimulá-las e sensibilizá-las para as 

artes, pois é na infância que se constrói o nosso ser e a nossa personalidade. 

Esta personalidade é de facto marcada por tudo o que absorvemos à nossa volta, 

tornando estas aquisições em momentos de rica aprendizagem. A criança 

estabelece um maior número de conexões entre o que lhe é apresentado, caso 

identifique algo que lhe seja familiar. Algumas crianças acharam que este quadro 

poderia representar um “ (…) Jardim” ou um “(…) parque (…)”, levantando uma 

questão primordial para uma das crianças, que alegou de imediato que “não é um 

parque, não tem escorregas”149

                                                 
147  Anexo D 
148  Ibidem 
149  Ibidem 

. O mundo que a criança absorve no dia-a-dia é 

determinante para as suas observações e escolhas. 
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Uma das crianças disse que o quadro tinha sombras, aproveitando nós o mote 

para ver se os outros meninos pensavam ou não a mesma coisa. De facto, após 

termos pedido para a criança se levantar e apontar no quadro o local onde via 

sombras, percebemos que se referia às zonas onde o sol não incide 

directamente. Quando questionámos o restante grupo de crianças sobre se viam 

também sombras ou não, uma delas disse de imediato que achava que o que o 

amigo tinha apontado não eram sombras, porque “…sombra é uma imagem 

escura com uma forma, como a da mão sobre a mesa. Aqui no quadro há 

simplesmente partes mais claras e outras mais escuras…também acontece no 

meu jardim. O sol não bate cá em baixo por igual”150. A partir desta ideia lançada 

por uma das crianças, falámos acerca da luz/sombra e de claro/escuro, 

provocado pela incidência directa ou não do sol. Uma das crianças disse-nos que 

“há mais claros que escuros…há muito sol, por isso é que têm os guarda-sóis”, 

enquanto outra nos dizia também “(…)a maior parte das pessoas têm chapéus na 

cabeça”151. No entanto, no decorrer ainda deste assunto, uma criança levantou-se 

e apontou para o quadro enquanto nos dizia que “o cão está à sombra”152

Ao longo desta 3ª sessão com o grupo experimental, falámos também acerca da 

técnica utilizada pelo pintor, conversa esta que nos surpreendeu. Uma das 

crianças disse que “tem pinceladas, não está certinho”, enquanto outra nos disse 

que “tem muitos verdes nos verdes”

, tendo 

aproveitado para apontar para as sombras que via, sorrindo após tê-lo feito. 

Gerou-se uma pequena discussão entre ele e a criança que anteriormente tinha 

dito que achava que não havia sombras no quadro, discussão essa que, não 

passámos por escrito por considerar pouco importante para o nosso trabalho. 

153

Numa última parte desta sessão, propusemos-lhes que fizessem personagens 

para colocarem posteriormente no quadro que apenas tem a paisagem que deu 

, após o que decidimos explicar que este 

pintor utilizou a técnica do Pontilhismo. 

                                                 
150  Anexo D 
151  Ibidem 
152  Ibidem 
153  Ibidem 
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origem à obra de Seurat, proposta esta aceite com um grande sorriso. Cada 

criança desenhou o que quis, deixámos esta escolha à consideração de cada um 

deles. Desenharam borboletas, pássaros, cães, pessoas e tudo o que para eles 

fazia sentido estar neste jardim. Utilizaram-se lápis de cor para o efeito, e as 

imagens foram depois recortadas pelas próprias crianças, tendo sido também 

estas quem decidiram onde colocar as suas personagens no quadro. É preciso 

salientar que a maioria destas crianças ainda colocam todos os seus desenhos 

rebatidos no plano, ou seja, vêem a base da folha de um desenho como sendo o 

chão, e a parte de cima da folha como sendo o céu. Por isso tínhamos alguma 

dúvida sobre se iriam colocar as imagens que estavam a desenhar, todas na base 

da imagem da Grand Jatte, ou seja, se perceberiam ou não que em todo o 

relvado presente na Grand Jatte poderiam colocar pessoas. Conforme iam 

concluindo os seus desenhos, pedimos-lhes que os recortassem, para 

posteriormente os montar na paisagem. Ficaram a aguardar que todos os amigos 

acabassem os seus desenhos. Após todos terem concluído as suas personagens, 

reunimo-nos à volta do quadro que tem a paisagem que deu origem à obra de 

Seurat, e os meninos colocaram 3 a 3 as suas imagens onde lhes parecia mais 

apropriado. Conversámos sobre a montagem que estavam a fazer e despedimo-

nos de seguida.  

 

 
Imagem 16 – Realização de uma actividade plástica 
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Imagem 17 – Montagem da paisagem “La Grand Jatte”  

realizada pelas crianças 

 
Avaliação 

Esta sessão decorreu com normalidade, tendo havido apenas uma discussão 

maior entre os meninos do grupo. Este facto não nos parece estranho, devido não 

só às idades que têm, mas também devido ao próprio confronto de ideias. 

Sempre que querem defender um ponto de vista, tentam fazê-lo a todo o custo, 

pois pensam sempre que estão do lado da razão. Porém, após a nossa 

intervenção, tudo voltou à normalidade e a sessão continuou sem problemas. 

Esta obra despertou o interesse das crianças, especialmente no que se refere à 

indumentária utilizada pelas pessoas representadas nela, e também devido à 

incógnita do que estariam a fazer naquele jardim. Nesta idade as crianças são 

muito curiosas, no entanto, quando não conseguem saber o porquê de algo, 

tentam encontrar as suas próprias justificações. Uma das crianças disse-nos a 

dada altura que “podiam estar de bikini para irem nadar, mas não estão”154

                                                 
154 Anexo D 

, pois 

para eles é quase impensável irem passear a um local com água e não se 

despirem para poderem brincar na água. Isto acontece porque a maioria das 

crianças vão à praia, revelando esta afirmação, como atrás já referimos, que a 

visão da criança sobre o mundo que a rodeia, parte sempre do próprio mundo em 

que está inserida. 
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Após termos lido o quadro, passámos à parte prática da sessão, tendo todo o 

grupo aderido com um sorriso. As crianças desenharam e pintaram com lápis de 

cor, em seguida recortaram os seus desenhos e posteriormente colocaram-nos na 

paisagem que deu origem a esta grande obra de Seurat.  

Consideramos pertinente referir que as crianças tentaram dispor as figuras que 

tinham feito, tendo em conta a obra de Seurat, como que a tentar imitar o quadro 

original.  

 

Foi uma sessão muito animada, em que as crianças já se entrosaram mais na 

obra e mais em conversas uns com os outros sobre a obra apresentada. 

 

5.4 4ª SESSÃO  

Perguntas para lerem a obra: O que é que vêem nesta pintura? O que fazem 

estas pessoas? Como estão vestidas? Que local vos parece dar origem a esta 

obra? Porque é que acham que o pintor pintou o mar com estas cores? São 

alegres, tristes? – As perguntas não terão necessariamente esta ordem, pois elas 

derivam dos pontos de reflexão que as crianças vão estabelecendo à medida que 

vêem a obra. 

 

 
Imagem 18 – Mahana no Atua 

Pintor: Gauguin 

Título: Mahana no Atua 

(Dia dos Deuses) 

 

Conteúdos: 

Cor 

Formas Abstractas 

Ambiente Social 

Técnica: Pintura 
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Estratégias/ Actividades: 
1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, ficando nós 

sentadas numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 

2ª Parte – Leitura da obra “Dia dos Deuses” de Gauguin 

 - Apresentação da obra de arte 

- Diálogo sobre a obra em questão, tentando analisá-la o mais 

pormenorizadamente possível 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 

 

3ª Parte – Comparação da obra de Gauguin com a de Seurat (apresentada na 

semana anterior) 

- Comparação com o quadro abordado na sessão anterior, tendo em 

conta que ambos são paisagens 

 

 
Imagem 19 – La Grand Jatte 
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Desenvolvimento da Sessão 
Quando pensámos em apresentar esta obra às crianças, calculámos que eles 

teriam uma empatia muito positiva com ela, devido às cores e à ideia de textura 

que o quadro nos sugere. No entanto, iniciámos esta sessão com uma conversa 

sobre o quadro que lhes tínhamos mostrado na semana anterior. As crianças 

tinham a “La Grand Jatte” na memória, quer a paisagem em si, quer os 

personagens plasmados no quadro. Disseram-nos que o quadro da semana 

anterior “era uma paisagem”, “… um jardim”, que “tinha um lago azul” onde 

“haviam raparigas com roupas diferentes” e também “tinha um macaco” e “…um 

cão”155

Quando lhes apresentámos a obra «Dia dos Deuses» de Gauguin, confirmámos 

as nossas suspeitas: os meninos reagiram com sorrisos e até um certo ar de 

espanto para com a obra de arte. Começámos por questioná-los sobre o que viam 

na obra, tendo havido inúmeras respostas e comentários ao nosso pedido inicial. 

Começaram por dizer que lhes parecia “uma praia” que “tem água às cores”, 

assim como “o céu está às cores, está um pouco claro e um pouco escuro”

. Relataram-nos tudo o que se lembravam, só depois desta primeira 

conversa é que lhes mostrámos o quadro que iriam «ler» nesta sessão.  

 

156. 

Disseram-nos também que “misturaram as cores”157, referindo-se à multiplicidade 

de cores que Gauguin utilizou para representar a água. Estas cores na água, 

suscitou algumas dúvidas por parte das crianças, pois não conhecem nenhum 

sítio com estas cores todas. A determinada altura, uma criança disse-nos que 

achava que era água, mas no entanto não compreendia o porquê desta ter tantas 

cores (“Eu acho que é água, mas não sei porque é que tem tantas cores”158). Este 

comentário levou uma criança a dizer que a paisagem retratava “uma praia 

porque tem água e areia, a água é colorida porque o pintor quis!”159

                                                 
155   Anexo E 
156   Ibidem 
157   Ibidem 
158   Ibidem 
159   Ibidem 

. Quando esta 

criança fez este comentário, olhou directamente para o amigo que não 
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compreendia o porquê destas cores todas, como que a dar-lhe uma explicação 

sobre a pintura da obra. Mais uma vez, houve quem relacionasse a obra com 

sentimentos, pois disse-nos que “o pintor devia gostar muito desta terra, porque 

tem muitas cores”, tendo uma outra criança dito que “o quadro é alegre, muito 

alegre”160

Quando os questionámos acerca do possível nome do quadro, houve uma criança 

que nos disse “praia com escultura”

, pois para eles a cor está intrinsecamente relacionada com os 

sentimentos de alegria. É curioso ver, como as crianças estão a deixar fruir cada 

vez mais a sua compreensão face a uma obra de arte. 

161, que nos levou a dizer que a obra se 

intitula Dia dos Deuses. O mais curioso foi verificar as ilações que as crianças 

tiraram do próprio nome do quadro, pois deram-nos de imediato justificações para 

o nome. Começaram por nos dizer que o quadro chamava-se Dia dos Deuses 

porque “ (…) ele está a dar uma prenda ao Deus”162, tendo este diálogo ajudado 

ao desenvolvimento do léxico de alguns meninos do grupo. Algumas crianças 

falaram do termo “oferenda”, e não tardaram em explicar aos amigos que não 

conheciam essa palavra, qual era o seu significado, justificando que “as oferendas 

servem para agradecer algo que Deus nos fez”163

O grupo aderiu muito bem a esta obra, achando-a colorida e alegre e por isso 

mesmo uma das mais bonitas que tinham visto até então. Cremos que esta 

adesão em massa se deveu às cores apelativas que a obra tem. Cada vez mais 

se nota as conexões e relações que as crianças vão fazendo entre as obras e a 

realidade que conhecem. Tentam achar elementos que consigam comparar com 

algo que contactam no seu dia-a-dia, para desta forma tornar a sua ideia mais 

“importante” que a ideia do amigo. Fundamentam cada vez mais as suas opiniões 

e deixam a sua criatividade «voar» ao máximo. Nota-se uma evolução ao nível da 

.  

 

Avaliação 

                                                 
160   Anexo E 
161   Ibidem 
162   Ibidem 
163   Ibidem 
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terminologia utilizada nas diversas sessões, como por exemplo: definições de 

zonas claras/escuras, indicações de locais com sombras, técnicas utilizadas, 

entre outras coisas. 

 

As crianças começam a ajudar-se mutuamente na análise das obras 

apresentadas, chegando os vários raciocínios a bom porto. Esta entreajuda foi 

ficando mais clara de sessão para sessão. 

 
5.5 5ª SESSÃO 

 
Outras Perguntas: O que é que vocês vêem aqui? O que acham que o escultor 

nos queria transmitir com esta escultura? Esta escultura ocupa espaço, tem 

volume? É palpável?  

 

 

 

 

 
Imagem 20 – Les Menottes de Cuivre 

Artista: Botero 

Título: Les Menottes de Cuivre 

(As algemas de Cobre) 

Objectivo: 

- Perceber que uma escultura é 

sempre tridimensional 

 

Conteúdos: 

Escultura (meio de expressão) 

Forma : Tridimensional 

Peso 

Figura Humana 
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Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

eu me sento numa ponta para que todas me consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos curtos no diário de bordo 

 

 

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte  Les Menottes de Cuivre de Botero 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diferenças entre 

esta sessão e todas as outras sessões anteriores 

- Comparação da Escultura de Botero com uma escultura de madeira 

(escultura com cerca de 30 cm) 

- Análise das características comum a todas as esculturas 

 

3ª Parte – 

Quando iniciámos esta sessão, sabíamos que eles ficariam entusiasmados com a 

escultura de Bottero, pois nunca lhes havíamos mostrado uma escultura antes, e 

Produção plástica 

 

- Junta-se as crianças 3 a 3 e cada grupo constrói uma escultura, 

sendo que cada criança se encarrega de fazer a cabeça, outra os 

membros superiores e peito e a última constrói os membros 

inferiores 

 

Desenvolvimento da Sessão 
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já tínhamos planeado que eles fariam uma produção plástica a 3 dimensões, para 

que se obtivesse uma escultura como a de Bottero. Quando lhes dissemos que 

íamos fazer uma sessão diferente com eles, começaram a conjecturar o que seria 

que lhes íamos apresentar. Houve crianças que sugeriram que talvez não fosse 

um quadro como nas demais sessões apresentadas até então. Houve quem 

sugerisse que podia “…ser uma escultura”, ou então, talvez nem fossemos 

“…mostrar arte”164. Pediram-nos para lhes mostrarmos o que havíamos trazido, e 

nós assim fizemos. Mostramos-lhes a escultura de Botero e já não lhes pedimos 

nada. As crianças por sua auto-recriação começaram a analisá-la assim que a 

viram. Começaram por nos dizer o que viam, disseram-nos que era “uma estátua 

“, “mulher com bebé” e que era “…uma escultura de uma mulher gorda”165. Uma 

das crianças aproveitou para analisar o local onde a escultura estaria inserida, 

dizendo-nos que estaria num local onde havia “…um jardim ao fundo”166, 

apontando para a obra em questão. Todos estes comentários foram feitos sem 

que lhes tivéssemos dito nada. Quando questionados sobre o motivo que teria 

levado o artista a realizar esta obra, disseram-nos que “se calhar é a mulher dele”, 

e também consideraram a hipótese de poder ser a representação da mãe dele e 

do próprio escultor (“…é a mãe dele e o bebé é ele próprio”167). A dada altura, 

quando uma criança se referiu a esta obra como sendo uma estátua, quase em 

uníssono, várias crianças do grupo disseram “escultura!!!”168

Perguntámos-lhes onde estaria esta escultura inserida, ao que nos responderam 

que estaria “ao pé de uma cidade”

, sem que nós 

tivéssemos dito até então o que seria, pois referimo-nos a ela como obra, de 

forma a não os influenciar.  

 169

                                                 
164  Anexo F 
165  Ibidem 
166  Ibidem 
167  Ibidem 
168  Ibidem 
169  Ibidem 

, apontando para a estrada que está atrás da 

obra. Houve uma criança que ainda sugeriu que fosse dentro da “Gulbenkian”, o 

que levou alguns amigos a responder de imediato que esta obra estaria “…na 
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rua…de certeza” e “tem uma estrada atrás…então não pode ser num 

museu…”170. A criança que anteriormente tinha sugerido que esta escultura 

poderia estar na Gulbenkian, acabou por dizer que “não é a Gulbenkian, parecia 

mas não é, a Gulbenkian tem esculturas, mas não é esta e o jardim não é 

assim!”171

Quando lhes perguntámos se esta escultura sempre estaria ou não num jardim, 

houve uma criança que nos conseguiu dar uma análise mais pormenorizada do 

local, dizendo-nos que “…é Outono…as folhas estão meias amarelas e um 

bocadinho negras com buracos”

, revelando uma atitude de aceitação face à análise da obra. Esta 

criança, antes de responder, olhou a obra com muita atenção, tentou perceber se 

poderia estar ou não inserida na Gulbenkian. 

172

Houve uma altura em que uma das crianças nos disse que “pode não ser uma 

escultura, pode ser um quadro pintado a imitar um jardim com uma escultura”, o 

que levou um amigo seu a responder de imediato “não, não é um quadro, é uma 

escultura, tenho a certeza, vê-se bem!”

, revelando um maior cuidado na análise da 

obra e de todo o seu espaço envolvente, facto que sem dúvida alguma se foi 

tornando mais notório de sessão para sessão. 

173. Uma outra criança falou-nos de 

sombras, sem que tivéssemos falado sobre este conceito nesta sessão, ao dizer 

que “tem uma sombra na maminha”174

A determinada altura, mostramos-lhes uma escultura de madeira que tínhamos 

levado para esta sessão. Assim que lhes perguntámos, quais eram as diferenças 

e semelhanças, entre a obra que tínhamos acabado de analisar, e a escultura de 

madeira que tínhamos na mão, logo nos responderam que a que estava 

representada na obra não era de madeira de certeza, nem devia ser tão 

pequenina como a que tínhamos na mão. Uma das crianças respondeu de 

imediato que “mostraram-nos esta gorda em quadro porque não podem trazer a 

.  

                                                 
170  Anexo F 
171  Ibidem 
172  Ibidem 
173  Ibidem 
174  Ibidem 
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escultura verdadeira até aqui…é pesada, de certeza!”175, levando-nos a 

questioná-los sobre o facto das esculturas terem ou não peso, terem ou não 

forma. Começaram por dizer-nos que “é uma forma”, que se consegue “…tocar e 

pegar, por isso é uma escultura” e que “são grandes e quase sempre de pedra, dá 

para tocar e senti-las, são diferentes dos quadros”176. Após termos dialogado 

sobre algumas características das esculturas, em especial sobre o peso e a 

forma, propusemos-lhes que fizessem eles uma escultura, em grupos de três, em 

que cada criança faria uma parte do corpo dessa escultura. Decidiu-se que um 

faria a cabeça, outro o tronco, e a terceira criança faria os membros. Aderiram 

entusiasmados a esta actividade e logo fizeram grupinhos de três amigos. 

 

 
Imagem 21 – Crianças a fazerem a actividade plástica 

que lhes foi pedida 

 

 
Imagem 22 – Fotografia das produções Plásticas 

 realizadas pelas crianças 

                                                 
175  Anexo F 
176  Ibidem 
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Avaliação 
Esta sessão iniciou-se com muita expectativa por parte das crianças, pois 

dissemos-lhes que eles iriam ver uma Obra completamente diferente das que 

tinham visto até aqui (escultura). A sessão correu bem, os meninos adoraram a 

surpresa e participaram activamente no diálogo. Compararam a escultura com 

pessoas, nomeadamente ao nível das regras socialmente aceites, especialmente 

quando nos disseram que “não se pode andar nua na rua…como é que puseram 

esta estátua nua na rua? É proibido!”177. No entanto, quando confrontada com um 

amigo que lhe disse que é só uma escultura e não uma pessoa, esta criança 

respondeu que “…se as pessoas não podem estar nuas na rua, não deviam pôr 

esculturas sem roupa nos jardins”178

5.6 6ª SESSÃO  

, revelando uma atitude de comparação entre 

as normas de conduta que todos nós temos, com as normas que deviam ser 

colocadas a tudo o que nos rodeia, como se o exemplo devesse partir do meio 

envolvente. 

 

 

                                                 
177  Anexo F 
178  Ibidem 

 
Imagem 23 – La Corde Sensible 

Pintor: Magritte  

Título: La Corde Sensible 

 

Conteúdos: 

Cores quentes e frias, primárias e 

secundárias 

Surrealismo  

Imaginário 

Técnica: Pintura 
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Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte La Corde Sensible de Magritte 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diferenças entre 

esta sessão e todas as outras sessões anteriores – Nunca tínhamos 

apresentado uma obra Surrealista 

 

Iniciámos esta sessão com uma breve conversa sobre o que havíamos feito na 

semana anterior. No entanto, quando os cumprimentámos e lhes perguntámos se 

tinham alguma ideia do que iriam fazer nesta sessão, uma das crianças 

respondeu-nos de imediato que “se calhar é uma obra de arte que não é quadro, 

nem escultura!”, daí se denotar a vontade deles em ter sempre algo novo para 

ver. Dissemos-lhes que era realmente uma surpresa, que era diferente de tudo o 

3ª Parte – Experiência com cores 

 

- Através de uma experiência com água e corante alimentar, vamos 

ver as cores quentes e frias, primárias e secundárias 

 

Desenvolvimento da Sessão 
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que já lhes tínhamos mostrado, que esperávamos que eles gostassem, mas que 

era uma obra de arte em quadro. 

Quando lhes mostrámos o quadro “La Corde Sensible” de Magritte, o ar deles foi 

de espanto, e esta foi sem dúvida uma das sessões em que eles mais divagaram 

na análise feita à obra. Começaram por dizer que era “…uma nuvem em cima de 

um copo”179, mas rapidamente começaram a conjecturar opções quanto a nós, 

muito criativas. Criaram uma história para aquele copo estar naquele local, como 

se o pintor o tivesse visto lá e por isso o tivesse pintado. Uma das crianças disse-

nos que “o copo é gigante, então alguém queria beber água, então pôs-se o copo 

debaixo da nuvem para chover dentro do copo e haver água”, enquanto outra nos 

disse “O copo parece uma cara: a nuvem são os cabelos, a taça é a cara e o pé 

do copo é o pescoço”180, encarando o copo como sendo algo figurativo que 

quereria representar uma mulher. As crianças equacionaram a hipótese de 

alguém viver nas imediações desta paisagem, que justificaria a presença do copo 

naquele local, pois para os meninos “se alguém vivesse aqui…dava para toda a 

cidade beber água. Se a chuva mandasse água para o copo…”, e “este quadro 

tem um rio. Se calhar o copo estava partido e estava a dar água ao rio”181

                                                 
179   Anexo G 
180   Ibidem 
181   Ibidem 

. 

Surpreendeu-nos a capacidade das crianças em descentrar-se do que lhe é 

visível, conseguindo criar ilações entre o que vêem e o que lhes parece lógico. É 

normal que nestas idades se queira que tudo faça sentido., tudo tem que ter uma 

lógica, nem que para isso a tentem criar e nela passem a acreditar. 

Após a análise formal do quadro, fizemos uma experiência com cores, para que 

eles pudessem ter uma parte mais lúdica nesta sessão, e por outro lado para lhes 

despertar o diálogo sobre a cor, pois eles ficaram muito «presos» à imagem do 

quadro, pois consideraram-no pertinente e interessante, mas não o analisaram 

como já tinham feito com outros quadros em sessões anteriores. Só depois desta 

experiência se falou da cor e se falou do termo Surrealismo. 
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Avaliação 

Quando escolhemos este quadro para fazer parte das nossas sessões de 

investigação, tivemos algum receio de que não fosse despertar o interesse dos 

meninos, devido às cores suaves e nada apelativas, e especialmente devido a ser 

um quadro Surrealista que levantaria algumas dúvidas aos mais novos. Antes de 

mais é preciso referir que esta obra foi um verdadeiro sucesso, os meninos 

revelaram os mais altos níveis de criatividade face à explicação da obra, como 

nunca o tinham feito. Surpreenderam-nos mesmo muito. 

Quando dissemos às crianças que íamos fazer uma actividade relacionada com a 

obra que havíamos estado a visualizar, as crianças mostraram-se curiosas e 

ansiosos por participar. Este factor surpresa, funciona sempre de forma positiva, 

com crianças desta faixa etária. Já havíamos planificado para esta sessão, uma 

actividade em que pudéssemos abordar de forma mais clara as cores primárias e 

secundárias. Começámos então por lhes mostrar 3 copos plásticos transparentes, 

esperando ver desta forma a reacção que teriam face a estes objectos. Algumas 

crianças mantiveram-se sossegadas e caladas, mas com um ar desconfiado, 

como que a tentarem adivinhar o que iríamos fazer com aqueles copos. 

Dissemos-lhes que a actividade desta sessão seria diferente das actividades das 

outras sessões que já havíamos feito anteriormente.  

Mostrámos-lhes então 3 embalagens de corante alimentar, e 3 copos plásticos 

transparentes. De seguida enchemos os 3 copos até meio com água, facto que os 

deixou ainda mais curiosos. De seguida, no primeiro copo colocámos corante 

alimentar vermelho, no segundo azul e no último amarelo. As crianças olhavam-

nos com ar espantado e iam sussurrando as cores que estávamos a colocar nos 

copos, como que a nomeá-las para desta forma lhes fazer sentido o início desta 

actividade.  

Decidimos então dizer-lhes o porquê de estarmos a colocar em três copos 

diferentes, três cores de corantes diferentes. Começámos por lhes perguntar se 

sabiam ou não quais eram as cores primárias e secundárias.  
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Dissemos-lhes então, que existem apenas três cores primárias, correspondendo 

estas às três cores dos corantes que havíamos colocado nos copos 

transparentes. Claro que esta classificação é baseada na classificação que 

habitualmente se ensina às crianças e que é utilizada nas disciplinas de artes 

plásticas, pois cientificamente as cores primárias são o ciano, magenta e o 

amarelo. A classificação habitual é conhecida como RYB, e foi de facto a 

classificação que nós usámos para abordar as cores primárias e secundárias com 

as crianças. Aproveitámos também para falar sobre as cores quentes e frias, visto 

já termos visualizado obras com cores quentes, e a obra desta sessão ser com 

cores frias. 

Iniciámos então a nossa experiência, tendo misturado no copo com corante azul, 

o corante amarelo, de forma a se obter a cor verde. Conversámos sobre a cor que 

tinha derivado da mistura entre duas cores primárias, e explicámos-lhes que o 

verde é uma cor secundária porque deriva de duas cores primárias, o azul e o 

amarelo. Algumas crianças recordavam-se de ter abordado esta temática com a 

educadora de infância da sua sala, outras mostraram-se um pouco surpresas com 

este facto, pois embora algumas destas crianças soubessem que a mistura entre 

o azul e o amarelo dava origem ao verde, nunca associaram este facto à sua 

classificação em primárias e secundárias. De seguida, misturámos o corante 

vermelho no copo com corante amarelo, de forma a se obter laranja. Mais uma 

vez lhes dissemos que também o laranja é uma cor secundária, pois deriva, 

igualmente, da mistura de duas cores primárias. Após falarmos um pouco sobre 

estes conceitos de cores primárias e secundárias, passámos à terceira mistura, 

em que colocámos o corante azul no copo vermelho, de forma a se obter violeta. 

Conversámos sobre a cor que havíamos acabado de obter e como a tínhamos 

obtido.  

 

Após a abordagem sobre as cores primárias e secundárias, falámos sobre cores 

quentes e frias. Por esta altura, já os três copos transparentes tinham as três 

cores secundárias que haviam derivado das misturas efectuadas entre as três 
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cores primárias. Decidimos então encher outros três copos até meio com água, e 

misturamos em cada um deles corante alimentar correspondente às cores 

primárias, ou seja, corante azul, amarelo e vermelho, para que ficássemos com 

seis copos com seis cores diferentes, três com cores primárias e outros três com 

as três cores secundárias que anteriormente havíamos obtido. Perguntámos-lhes 

então, quais eram para eles as cores mais quentes das seis que estavam frente a 

eles. Como algumas crianças revelaram não estar a perceber o que era 

pretendido, perguntámos-lhes quais eram para eles as cores que mais lhes 

transmitiam alegria e calor. As crianças olharam atentamente para os 6 copos, e a 

grande maioria delas respondeu de imediato vermelho e amarelo, tendo sido a 

justificação para tais escolhas o facto do amarelo ser a cor do Sol e o facto do 

vermelho ser uma cor forte, transmitindo-lhes alegria e também calor. Dissemos-

lhes então que as duas cores que haviam nomeado como sendo cores quentes, 

estavam de facto correctas, mas que das quatro que ainda faltavam ser 

escolhidas, havia mais uma que era considerada uma cor quente, pois existem 

três cores quentes e três cores frias. Olharam atentamente para as quatro cores 

que ainda não tinham sido nomeadas como sendo cores primárias, e a maioria 

das crianças apostou no violeta e no laranja como sendo a terceira cor quente. O 

mais curioso foi as justificações que deram para tais escolhas, pois de facto as 

crianças fazem associações incríveis. Umas disseram-nos que devia ser o laranja 

porque é uma cor parecida com o amarelo e o vermelho, ou então porque se o 

amarelo é uma cor quente e é a cor do sol, por vezes este está mais laranja que 

amarelo. As crianças que apostaram na opção violeta fizeram-no por 

considerarem uma cor alegre e forte e por associarem esta cor às cores das 

flores. Houve ainda uma criança que nos disse que as flores violetas só aparecem 

no Verão, quando há calor, e por isso mesmo o violeta devia ser uma cor quente. 

De facto as crianças tiram ilações e arranjam justificações e fundamentos, de 

acordo com a realidade que conhecem. Como a turma de crianças ficou dividida 

entre a opção laranja e violeta, olhavam para nós como que à espera de ouvirem 

qual das duas cores eleitas por eles seria a terceira cor quente, pois percebemos 
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que pelas respostas que nos davam, acreditavam de facto que só uma destas 

duas cores poderia ser a terceira cor quente que faltava escolher. Dissemos-lhes 

então, que a terceira cor que faltava para completar o leque das cores quentes, 

era de facto uma das duas eleitas por eles, sendo que o cor-de-laranja era de 

facto a cor que com o vermelho e o amarelo se completa o trio das cores quentes.  

Para a abordagem das cores frias usámos o mesmo tipo de procedimentos, ao 

que corresponderam idênticas reacções por parte das crianças. 

 

Após o diálogo sobre as cores primárias, secundárias, quentes e frias, falámos-

lhes sobre surrealismo, claro que de forma simples e apropriada à faixa etária em 

questão. Explicámos-lhes então, que a obra que tínhamos visualizado nesta 

sessão, era uma obra surrealista, e que o termo “Surrealismo” é como que uma 

forma de contar uma história com muita fantasia, e à qual alguns artistas 

aderiram, passando a utilizar quase sempre este estilo de pintura nas suas obras. 

Explicámos-lhes de seguida, que no surrealismo se pintam e desenham coisas 

que não existem na realidade, como aquele copo de pé alto que estava no meio 

das montanhas e que eles próprios tinham achado estranho. Dissemos-lhes 

também, que muitas das obras surrealistas retratavam animais absurdos, ou seja, 

animais que tinham corpos que não correspondiam com as respectivas cabeças, 

como por exemplo, corpo de cavalo e cabeça de cão, ou então situações 

completamente impossíveis, como aquela que tinham acabado de observar no 

quadro de Magritte e que eles próprios tinham comentado. 
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5.7 7ª SESSÃO  

 
Perguntas: O que vêem nesta obra? É uma pintura ou uma escultura? Em que é 

que esta pintura é diferente das outras que já viram? (e mostramos os quadros 

que já havíamos visualizado nas sessões anteriores).  

 
Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – reflexão conjunta sobre a sessão anterior 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Debate sobre o que havíamos feito na sessão anterior. Descrição da 

actividade passada, temas e reflexões. 

 - Apresentação da obra que vamos trabalhar 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

 

 

 

 
Imagem 24 – Le Chambre à Arles 

Pintor: Vicent Van Gogh 

Título: Le Chambre à Arles 

 

Conteúdos: 

Técnica: Pintura 

Cor 
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Considerámos pertinente referir que, antes de iniciarmos a sessão propriamente 

dita, as crianças perguntaram logo “…qual é a obra que vamos analisar…”

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte Le Chambre à Arles 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos da obra 

 
Desenvolvimento da Sessão 

Quando iniciámos esta sessão, percebemos que alguns dos meninos já tinham 

ouvido falar de Van Gogh. O mesmo aconteceria se lhes tivéssemos apresentado 

um quadro de Picasso, pois sem dúvida que Van Gogh é dos pintores de que 

mais se ouve falar, e que mais provavelmente já entrou de alguma forma no 

mundo dos mais novos. 

182

Assim que as crianças visionaram a obra de Van Gogh, começaram por dizer que 

esta tinha “…um quarto”, “…uma cama”, “…uma cadeira”, “…uma mesa”, 

“…almofadas…”, “…uma porta”, “…duas cadeiras”, “…dois quadros com dois 

senhores”

, o 

que nos deu uma enorme gratificação.  

183, entre outras coisas. Esta primeira análise, não é mais do que uma 

mera análise à composição do quadro, a tudo o que está representado nesta 

obra. Após estas primeiras descrições do quadro, começaram a fazer conjecturas 

sobre o porquê de estar um jarro no quadro e estar lá pendurado uma toalha, que 

inicialmente levou algumas crianças a pensar que fosse um casaco. Esta ideia 

tornou-se difusa quando uma das crianças disse “…é uma toalha, pois assim tira 

sumo ou água do jarro e depois limpa a boca”184

                                                 
182   Anexo H 
183   Ibidem 
184   Ibidem 

, tendo levado os amigos a olhar 

para si. Questionámo-los sobre o porquê de estar um jarro no quadro, ao que nos 

responderam “se calhar é para o menino beber o leite”, tendo outra criança 
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respondido “…é para beber água de noite, pois o leite bebe-se na cozinha ou na 

sala…”185

Achámos curioso o facto de algumas crianças pensarem que este era o quarto do 

pintor, ou que pelo menos “…deve conhecer muito bem o quarto. Pelo menos tem 

de ser um quarto da casa dele, onde ele possa entrar para ver muitas vezes, 

senão esquecia-se, quando fosse pintar, pintava um quarto sem nada!”

. 

186, 

enquanto outras sorriam com ar pouco convencido deste facto. Uma das crianças 

que não acreditava que o quarto fosse o do pintor, acabou por dizer “…e se não 

for o quarto de ninguém? Ele pode ter inventado tudo, pode até ser o quarto que 

ele gostava de ter!187

Quando questionados sobre as cores do quadro, uma das crianças do grupo, 

respondeu: “É muito alegre…o outro da ilha onde se faziam oferendas também 

era assim!” (referindo-se à obra Dia dos Deuses de Gauguin)

”, colocando a hipótese de se pintar algo sem que alguma 

vez se tenha visto o que se está a pintar. 

188. Os meninos 

fizeram também a sua própria avaliação sobre o tipo de cores que esta obra tem, 

o que levou uma criança a dizer que o quadro de Van Gogh tem “cores quentes, o 

outro da outra semana tinha cores frias, nós até fizemos aquela experiência das 

cores principais”189

Inicialmente, o grupo de crianças estava ansioso por ver, qual a obra que lhes 

íamos apresentar, revelando um crescente interesse de sessão para sessão. 

.  

 
Avaliação 
Quando escolhemos este quadro para o analisar com as nossas crianças, 

pensámos desde logo colocá-lo após o quadro de Magritte, pois ao nível da cor 

há uma enorme disparidade entre eles. Calculámos que algumas crianças já 

tivessem ouvido falar de Van Gogh, suspeita essa que se confirmou e que 

tentámos ao máximo explorar o que já sabiam sobre este artista. 

                                                 
185   Anexo H 
186   Ibidem 
187   Ibidem 
188   Anexo E 
189   Anexo H 
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Contudo, pensámos que esta sessão cativaria mais as crianças do que 

efectivamente cativou. Não foi a sessão em que houve mais diálogo, embora o 

quadro apresentado parecesse, no nosso ver, extremamente apelativo. Isto não 

significa que a sessão não tenha corrido bem, apenas esperávamos mais 

feedback por parte das crianças. Quando inicialmente planificámos esta sessão, 

esperávamos que a temática textura, enquanto forma de representação de 

texturas visuais, fosse abordada, no entanto tal facto não ocorreu. A conversa não 

se encaminhou para esta temática, pois os meninos ficaram muito mais «presos» 

à cor da obra, ao facto de esta ter cores quentes, conhecimento este que ficou 

mais cimentado na memória dos meninos devido à experiência realizada com 

cores na sessão anterior. O mesmo aconteceu em relação à pintura com textura, 

pois esta temática também não foi abordada, embora fizesse parte da 

planificação. Por vezes, especialmente se se estiver a trabalhar com crianças, 

tem que se ajustar as planificações ao que as crianças vão dizendo, para desta 

forma se partir da ideia da criança, aproveitando cada frase dela para se partir 

para uma nova pergunta ou comentário.  

 
5.8    8ª SESSÃO  
 

 
Imagem 25 – A Sesta 

 

Pintor: Almada Negreiros 

Título: A Sesta 

 

Conteúdos: 

Linha – Define a forma 

Luz/Sombra (não há cor) 

Rosto de Perfil 

Retrato 

Técnica: Desenho 

 



________________________Desenvolvimento das Sessões com o Grupo Experimental 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 153 

 

Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – leitura de um desenho de Almada Negreiros 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta, sendo que eu me sento 

para que todas me consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

A 8ª sessão com o grupo experimental iniciou-se com um diálogo sobre a obra 

que lhes tínhamos apresentado na sessão anterior. Após esta revisão sobre a 

sessão anterior, dissemos-lhes que iriam ver um quadro de um pintor português, 

pois de facto foi o único quadro que eles analisaram pertencente a um artista 

nacional. De seguida, mostrámos-lhes o quadro A Sesta de Almada Negreiros. O 

primeiro comentário que ouvimos foi “…é um quadro feito a carvão”, tendo outra 

criança dito imediatamente que “é como o outro quadro que nos mostraram, o tal 

que tinha a cara da Maria”

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte A Sesta 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos da obra 

 

Desenvolvimento da sessão  

190, referindo-se à obra de Arpad Szenes apresentada 

na 1ª sessão. Foi curioso verificar que as crianças referiram a técnica utilizada 

nesta obra, como atrás já referimos. Considerámos ainda mais pertinente, o facto 

de encontrarem diferenças técnicas entre as duas obras, pois ao frisarem que o 

quadro é “…feito a carvão, mas tem muitos traços mais carregados”191

                                                 
190   Anexo I 
191   Ibidem 

, estão a 
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tecer uma comparação (sem se referirem directamente ao quadro apresentado na 

primeira sessão) com o quadro de Arpad Szenes apresentado.  

Ao analisarem a obra, uma das crianças perguntou “…já viram que está aqui 

sombras?”192, despoletando um diálogo em torno deste conteúdo da linguagem 

visual. Este facto deixou-nos muito felizes, especialmente quando, com o decorrer 

da conversa, uma outra criança referiu que o quadro também tem “…partes com 

mais luz e outras mais escuras”, ao que um amigo seu respondeu com alguma 

indignação “chama-se claro/escuro”193

Outro facto que considerámos pertinente, foi o de termos perguntado “se fosse 

feito sem pincel, mas utilizando tintas, que técnica teria este artista usado?”, ao 

que nos responderam de imediato “Se usa tintas, é pintura! Nós também fazemos 

digitinta com as mãos, e é uma pintura, não é um desenho, entendem?”

. 

194

Esta sessão correu muito bem, até melhor do que o que esperávamos. As 

crianças por esta altura, já tinham um know-how muito maior do que quando 

iniciámos a nossa investigação, mas as respostas surpreenderam-nos sempre de 

, 

resposta esta dada com alguma animosidade. 

Mais uma vez se tornou a relembrar a ideia de que a linha é a génese da forma, 

tendo uma criança feito um círculo – como explicação – para os seus colegas 

relembrarem e apreenderem este conceito. 

 

Esta obra foi também analisada sob o ponto de vista do significado da imagem. 

Houve quem dissesse que era “um casal de namorados a dormir”, tendo surgido 

comentários pelo facto de aparentemente estarem nus. Alguns destes 

comentários, claro está, são sempre acompanhados por uns sorrisos que 

apresentam alguma malícia, típica da faixa etária em que estas crianças se 

encontram. 

 
Avaliação 

                                                 
192   Anexo I 
193   Ibidem 
194   Ibidem 
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sessão para sessão, embora tenhamos considerado que houvesse uma quebra 

de feedback na sessão anterior.  

Outro factor que nos deixou muito contentes, foi o facto de serem eles a 

descodificar sem terem o nosso auxílio, a presença de luz e sombras na obra, 

mantendo entre eles um diálogo cada vez menos tempestuoso, em que cada um 

opina e tenta perceber a opinião do outro. Compreendem cada vez mais, a 

diferença entre a luz que incide sobre algumas partes da obra, e a sombra que a 

própria obra tem, assim como o conceito de linha e forma. De facto, as crianças 

mostraram-se participativas e fizeram-no sempre com um sorriso nos lábios, o 

que para nós é uma verdadeira vitória.  

 

Nem sempre entre pares, se consegue uma harmonia quando os pontos de vista 

diferem muito. Começam cada vez mais a formular ideias, que construíram a 

partir de uma ideia inicial de um amigo.  

 
5.9    SESSÃO DE AVALIAÇÃO COM O GRUPO DE CONTROLO  
2ª Sessão: 

 
Imagem 26 – A Sesta 

Pintor: Almada Negreiro 

Título: A Sesta 

 

Conteúdos: 

Linha 

Forma 

Luz/Sombra 

Retrato 

Técnica: Desenho 
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Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – leitura de um desenho de Almada Negreiros 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação da 

obra em questão. 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

 

Após esta primeira conversa, pedimos-lhes que nos dissessem se se lembravam 

do quadro que lhes havíamos mostrado na 1ª sessão. Estamos a falar de um 

espaço de sensivelmente 2 meses, facto este que nos levou a crer que não se 

lembrariam de muitas coisas, talvez se lembrassem que era um quadro a carvão. 

Espantámo-nos muito quando nos disseram que lhes tínhamos mostrado uma 

“…obra que tinha a Maria, que era a mulher do pintor”, mas também nos referiram 

que o quadro tinha sido feito “… a carvão”

2ª Parte – Leitura da Obra de Arte A Sesta 

 

- Conversa sobre a obra que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos da obra 

 
Desenvolvimento da sessão  
A 2ª sessão realizada com o grupo de controlo iniciou-se com um diálogo sobre 

os motivos que nos levaram a fazer apenas duas sessões com este grupo, e 

tantas sessões com o outro grupo de crianças – grupo experimental.  

195

Após termos dialogado sobre o que havíamos feito na outra sessão, falámos 

sobre a técnica plasmada nessa mesma obra, levando as crianças a explicar 

como sabem quando estão perante uma pintura ou um desenho, de forma a 

. 

                                                 
195  Anexo J 
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percebermos se havia alguma dúvida sobre estes dois conceitos – pintura e 

desenho. 

Mostrámos-lhes o quadro Sesta de Almada Negreiros e pedimos-lhes que o 

“lessem”. Começaram por nos dizer que a “…senhora parece que está a tentar 

dormir”, enquanto outra criança referia que “…estão a namorar”196. Uma das 

crianças deste grupo, olhava em silêncio, a obra em questão. Em determinada 

altura perguntou-nos “Como é que eles conseguem dormir no chão?”, questão 

esta que nos levou a perguntar o porquê de achar que o casal está no chão, 

tendo a resposta sido peremptória: “… não têm almofadas nem roupa, logo não 

pode ser uma cama, não há lençóis nem cobertores”197

Quando os questionámos acerca da cor, uma das crianças disse-nos 

peremptoriamente que o quadro era “a preto e branco”, ao que um amigo seu 

respondeu de imediato “não é nada, tem cinzentos, cá para mim é feito a lápis 

como o outro que nos tinham mostrado”

. De facto, as realidades 

das crianças, compõem-se pelos conhecimentos que foram adquirindo com as 

suas vivências e com o meio com o qual convivem. Para eles é humanamente 

impossível fazer ou ter algo que nunca tenham visto. Este grau de abstracção que 

ainda não está completamente desenvolvido, aumenta com a idade e com as 

vivências pelas quais cada um de nós passa. 

198

Após termos conversado com as crianças sobre as cores do quadro, falamos-lhes 

do conceito de linha e forma, como ambos os conceitos estão interligados. O 

nosso maior interesse, era perceber se ainda se recordavam da abordagem que 

tínhamos feito na 1ª sessão em que tínhamos estado com eles. Houve uma 

criança, que efectivamente se lembrava de termos falado desta temática, mas 

nenhum deles revelou ter estes conceitos retidos na memória, nem tão pouco 

conhecer de verdade a relação existente entre ambos. Depois de lhes termos 

explicado o porquê da linha ser a génese da forma e o porquê destes conceitos 

.  

 

                                                 
196   Anexo J 
197   Ibidem 
198   Anexo J – referência à 1ª sessão (Anexo A) 
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estarem intrinsecamente ligados a ambos os quadros que lhes havíamos 

apresentados, uma das crianças disse-nos “já entendi, para o pintor desenhar 

esta cara da Maria ou estes senhores a dormirem, desenhou muitas, muitas 

linhas, é isso?”199

As crianças do grupo de controlo lembravam-se do nome “Maria”

. É sempre bom perceber que a nossa explicação surtiu 

resultados, e que estes resultados irão de alguma forma contribuir para o 

conhecimento deles. 

 

Avaliação 
Por vezes torna-se complicado explicar o porquê da nossa opção por um grupo 

em que vamos apresentar várias obras, em detrimento de outro com quem só 

vamos estar duas vezes. Notámos que as crianças se tinham sentido preteridas, 

até porque ao longo destes dois meses e pouco de investigação, nos abordaram 

inúmeras vezes no jardim para nos colocarem questões relacionadas com a 

nossa escolha. Não foi fácil explicar e sabemos que não deve ter sido fácil para 

eles compreenderem. 
200

Quando lhes falámos do conceito de linha e forma, compreendemos que para 

eles, estes são conceitos mais técnicos, pois embora façam desenhos no seu dia-

a-dia, não pensam que estão a fazer linhas que vão originar um desenho. Houve 

 como sendo o 

nome do quadro que lhes havíamos apresentado na 1ªsessão, e sabiam que era 

um quadro a carvão. 

Os conceitos de pintura e desenho estavam ainda interiorizados, talvez porque 

também contactam com actividades feitas a lápis e com tintas. Quando 

determinadas coisas fazem parte do Universo dos mais novos, é mais fácil que 

eles as retenham. 

Abordámos a temática da cor, com esperança que pudessem ser eles a falar 

sobre sombras e claros/escuros, pois pensávamos que não se limitariam a dizer 

que o quadro era a preto e branco porque era feito a carvão.  

                                                 
199   Anexo J 
200   Referência ao Anexo A 
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uma criança que disse “lembro-me de falarem disso”201

5.10 SESSÃO DE AVALIAÇÃO DO GRUPO EXPERIMENTAL  

, referindo-se ao conceito 

de linha e forma, mas não sabia explicar o porquê da associação entre estes dois 

conceitos, nem tão pouco, o porquê da associação destes conceitos aos quadros 

apresentados. 

Esta sessão foi muito pertinente, até porque nos permitiu ter uma comparação 

entre a evolução que houve no grupo experimental e a evolução do grupo de 

controlo, tendo sido notória a discrepância entre um e outro. De facto este grupo, 

não tem tão interiorizado, os conceitos e conteúdos da linguagem visual. 

 

9ª Sessão 
 
Conceitos apreendidos: 
 - Pintura 

 - Desenho 

 - Escultura 

 - Retrato 

 

Conteúdos da Linguagem Visual:  
- Linha – Define a forma 

-  Luz/Sombra  

 - Rosto de Perfil  

 - Retrato 

- Cores primárias e cores secundárias 

 

Perguntas: Há alguma ligação entre estas obras? (mostrar duas a duas). Quais 

as características das esculturas? Conseguem-nos dizer se este quadro tem 

sombras? E a luz, onde bate neste quadro? Esta luz dá diferentes tonalidades à 

                                                 
201   Anexo J 
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cor? Porque é que através da linha se obtém uma forma? Que tipo de cores tem 

este quadro? Que técnica foi utilizada para fazer esta obra? 

 
Estratégias/ Actividades: 
 

1ª Parte – comparação entre todas as obras que lhes apresentámos ao longo    

das 8 últimas sessões 

 

- Sentar as crianças em grande roda aberta semi-fechada, sendo que 

nós nos sentamos numa ponta para que todas nos consigam ver 

- Conversa sobre o que vamos fazer de seguida e apresentação das 

obras em questão. 

- Registo áudio da sessão e apontamentos breves no diário de bordo 

- Conversa sobre as obras que estamos a analisar. Diálogo sobre os 

mais variados aspectos das obras 

 

 

 

 

 

2ª Parte – Leitura e comparação das obras já apresentadas 

 

- As obras foram agrupadas por técnicas utilizadas e por conteúdos 

de linguagem visual. 



 

 

 

Grupo de 
Apresentação 

das Obras 

 
Obras 

 
Foco de Interesse 

1º Grupo 

 

                                   
 

Marie-Helène de Arpad Szenes e A Sesta de Almada Negreiros 

Desenho 

 

Linha como definidora da forma 

2º Grupo 

 

                              
La Grand Jatte de Seurat e Dia dos Deuses de Gauguin 

 

Pintura 
 
Claro-escuro – tonalidades da cor; efeitos 
da luz na cor 
 
Sombras 



 

 

 
 

3º Grupo 

 

                               
La Corde Sensible de Magritte e Quarto a Arles de Van Gogh 

 

Cores quentes e cores frias 

 

O real e o surrealismo 

 

4º Grupo 

 

                               
Marie-Helène de Arpad Szenes e Jeanne Habuterne de Modigliani 

 
 

 

Retrato dado pela linha Vs. Retrato de 

Fotografia 

 

Retrato interpretando através da pintura 

Textura 

 



 

 

 
 
 
 
 

5º Grupo 

 

 
 

Les Menottes de Cuivre de Bottero (escultura) 

e um boneco   articulado 

 

 

 

Volume 

 

Peso 

 

3 Dimensões 

 

 

 

Tabela 7 – Sessão de avaliação
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Desenvolvimento da sessão  
Esta última sessão correu substancialmente melhor do que esperávamos. 

Tivemos algum receio de que os meninos não conseguissem “ler” tantas obras 

num só dia, pois temos que ter sempre em conta a pouca idade que têm. No 

entanto, revelaram-se uns verdadeiros mestres em obras de arte e em 

comportamento. 

 

Iniciámos o diálogo através do factor curiosidade, pois dissemos-lhes que não 

lhes íamos mostrar uma nova obra de arte. O mais curioso foi ver que 

suspeitaram que lhes havíamos trazido uma obra já apresentada. Em 

determinada altura perguntaram-nos “trazem uma antiga?”, tendo outra criança 

dito de imediato “a do grande jardim?”202

Após esta votação, dissemos-lhes que lhes íamos mostrar todas as obras 

apresentadas até então, agrupadas duas a duas para que as pudessem comparar 

e que as diferenciassem “…com base em tudo o que já aprenderam ao longo 

destes últimos meses 

, referindo-se à obra de Seurat. As 

crianças têm uma intuição fantástica, pois podiam simplesmente pensar que 

iríamos fazer outro tipo de actividades com eles. Decidimos então propor que nos 

dissessem, um a um, qual a obra que mais tinham gostado. Aderiram com um 

sorriso enorme, pondo quase todos os dedos no ar, a fim de poderem responder 

ao desafio que lhes havíamos proposto. As obras de arte mais votadas foram as 

de: Gauguin com quatro votos, Van Gogh, Seurat e Bottero com dois votos e com 

apenas um voto as obras de Arpad Szenes, Almada Negreiros e Magritte. É 

curioso perceber que a maioria das crianças votou em quadros com cores 

quentes, com cores apelativas, e embora a sessão onde apresentámos o quadro 

de Magritte tenha sido uma das que mais diálogo despoletou nos meninos, teve 

apenas um voto por parte destes. 

203

                                                 
202   Anexo K 
203   Ibidem 

“. Mostrámos o quadro Marie-Helène de Arpad Szenes e 

A Sesta de Almada Negreiros. Assim que os visualizaram, disseram-nos de 
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imediato “…é o tal da Maria e o da Sesta”, tendo outra criança dito que “…os dois 

são feitos a lápis de carvão”204. Disseram-nos também que ambos são “…uma 

obra de arte” e que “…são desenhos, não são pinturas, pois se são feitos a 

carvão não podem ser chamados de pinturas”, portanto “…só podiam ter cor se 

fossem feitos a lápis de cor, ou então se tivessem outra técnica!”205

Perguntámos-lhes também como é que “…o artista conseguiu com um simples 

lápis chegar a estas formas?”, ao que nos responderam que sempre que se unem 

duas linhas ou mais, obtém-se sempre uma forma, “…como se eu desenhar uma 

casinha, desenho um quadrado, que é a parte debaixo da casa, depois desenho o 

telhado em forma de triângulo…”

. Os meninos 

já dominam o significado de técnica, diferenciam sem dificuldade uma pintura de 

um desenho ou escultura, por exemplo. 

206. Disseram-nos ainda que ”sempre que duas 

linhas se tocam, faz-se uma forma, não interessa o que lá está, mas é uma 

forma…”207

O segundo grupo de quadros que lhes apresentámos foi a Grand Jatte de Seurat 

e o Dia dos Deuses de Gauguin. Por esta altura, já sabíamos que estes quadros, 

especialmente o de Gauguin, estavam entre os favoritos das crianças. Queríamos 

explorar a técnica com que ambos os pintores tinham concebido estas obras, e 

esta foi logo referenciada por uma criança que nos disse “são os dois 

pintados”

, respostas estas que se coadunam com o que lhes havíamos 

transmitido ao longo das várias sessões, especialmente nas duas sessões em 

que trabalhámos a temática do desenho. 

208. Disseram-nos também que estes quadros eram “… coloridos “, 

“…mesmo muito alegres” e que tinham “… apenas cores quentes”209

Quando questionados sobre a existência ou não de luz e de sombras a incidir 

sobre ambos os quadros, disseram-nos que “o Grande Jardim tem muito mais 

. 

                                                 
204   Anexo K 
205   Ibidem 
206   Ibidem 
207   Ibidem 
208   Ibidem 
209   Ibidem 
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sombras e tem muita luz em algumas partes”210, comparativamente com a obra de 

Gauguin. No entanto, uma das crianças reflectiu e ponderou que este facto 

acontece porque no quadro de Gauguin “...está um dia de muito sol…e…não há 

arvores…”211, considerando ser este o motivo de não haver tantas sombras como 

no quadro de Seurat. É curioso o facto de as crianças tentarem sempre encontrar 

uma explicação lógica (ou que lhes pareça lógica) para tudo o que vêem. No 

seguimento desta conversa, disseram-nos que “…o Grande Jardim tem também 

muitos escuros e claros”, tendo outra criança respondido de imediato “claros e 

escuros, é assim que se chama…”212. Esta última criança reteve na sua memória 

a ideia de que as diferentes tonalidades de luz sobre os quadros se chamam 

Claro e escuro, de tanto nos ouvir dizer Claro/escuro. A nosso pedido, a criança 

que tinha decifrado a existência de claros/escuros na obra de Seurat, apontou 

para o local onde via estas diferentes tonalidades dadas pelo efeito da luz na cor. 

Quando questionados sobre o porquê da luz incidir sobre algumas partes da obra 

e noutras não, responderam-nos que só havia luz “…onde o sol bate!”, pois se o 

sol não incide directamente sobre algumas zonas da obra”, …não pode haver 

luz”213. Antes de se dar por terminada a comparação entre estes dois quadros, 

falámos ainda do vestuário das personagens presentes em ambas as obras. Esta 

referência ao vestuário aconteceu porque uma das crianças disse que “…na ilha 

as pessoas até estão despidas, devia estar muito sol, enquanto no jardim têm 

mais roupa”214

Apresentámos de seguida os quadros La Corde Sensible de Magritte e Quarto de 

Arles de Van Gogh, para que as crianças os conseguissem comparar ao nível da 

cor, pois o primeiro tem cores frias e o segundo cores quentes. Sem que lhes 

, levando este comentário a uma breve explicação, dada por nós, 

sobre as indumentárias utilizadas nos personagens representados nos dois 

quadros. 

 

                                                 
210   Anexo K 
211   Ibidem 
212   Ibidem 
213   Ibidem 
214   Ibidem 
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tivéssemos perguntado algo, as crianças chegaram aos conteúdos que 

pretendíamos, pois falaram-nos das cores quentes do quadro de Van Gogh e do 

insólito que lhes parece a paisagem proposta por Magritte na obra apresentada. 

Mostramos-lhes os dois quadros que referenciámos em cima e dissemos-lhes 

“vamos ver em que é que são diferentes um do outro, e se ambos são ou não 

diferentes destes quadros que vocês viram agora”215, levando as crianças a uma 

descrição e comparação entre si. O primeiro comentário, a esta dupla de quadros, 

foi “olha o quadro do quarto!”216, expressão utilizada em tom de suspiro mas com 

ar feliz, talvez como que a denunciar alguma surpresa, embora já lhes tivéssemos 

dito que iriam ver todas as obras visualizadas até então. Uma segunda criança 

respondeu de seguida “aquele da montanha é tão estranho!”217

O diálogo sobre as cores iniciou-se de forma natural, sem que os tivéssemos 

induzido a tal. Uma das crianças, referindo-se ao quadro de Van Gogh, disse “…o 

do quarto é muito alegre, tem cores vivas porque são cores quentes, são fortes, 

não são suaves, por isso é que o quadro chama mesmo muito à atenção!”

, com um ar 

extremamente enigmático, como que a traduzir o seu não entendimento sobre o 

porquê do pintor ter colocado um copo gigante no meio de uma paisagem.  

218, 

revelando que a seu ver, o quadro é apelativo pelas cores que tem, em oposição 

aos quadros que não têm estas tais cores quentes e vivas que refere. No entanto, 

para contrapor esta ideia, uma criança disse em tom de resposta ao amigo que 

havia elogiado o quadro de Van gogh, que “…não é qualquer pintor que põe um 

copo no meio da montanha, este pintor tinha muita imaginação!”219, deixando 

transparecer que a sua preferência ia nitidamente para a obra de Magritte. Mas, a 

criança que havia enunciado que o quadro de Van Gogh era apelativo pelas 

cores, contrapôs a resposta do amigo, dizendo que a obra de Magritte “… tem 

cores tão suaves, o outro é muito mais bonito!”220

                                                 
215   Anexo K 
216   Ibidem 
217   Ibidem 
218   Ibidem  
219   Ibidem 
220   Ibidem 

. Este tipo de resposta não tem 
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só em conta o gosto pessoal que a criança tem, pois é notório que para além de 

eleger o quadro de Van Gogh como sendo mais bonito do que o de Magritte, fá-lo 

com base em conteúdos de linguagem visual – cor, referindo que este pintor usa 

cores quentes, fortes e vivas. Para esta criança, a beleza de um quadro passa 

pela cor que nele existe, pelo lado apelativo que este tem, se o acha alegre ou 

não. 

Com o decorrer do diálogo, uma criança disse que Magritte “…teve muita 

imaginação, eu até achava que ele tinha visto essa imagem, depois é que fiquei a 

saber que ele a tinha imaginado”221, revelando a memorização do que lhe 

havíamos dito aquando da apresentação222 desta obra, altura em que lhes 

falámos de forma simples e concisa sobre surrealismo. Muitas vezes, os gostos 

das crianças são determinados por factores como a cor, se esta é ou não alegre 

ou se simplesmente as consideram bonitas. Uma das crianças referiu que o 

quadro “…do copo…” (referindo-se à obra La Corde Sensible) é “…estranho, é 

giro mas muito claro, as cores são muito frias”223, revelando notoriamente, que 

para ele os quadros de cores frias não têm a mesma beleza que os demais. Uma 

das criança respondeu de imediato ao amigo “…que o pintor que o pintou deve 

ser um pouco maluco, pois quem é que se lembra de pôr um copo numa 

montanha?”224. Foi nesta fase do diálogo, que uma outra criança respondeu “Ele 

não pôs, ele imaginou!”225, surgindo de forma natural a temática do surrealismo, 

mesmo que não tivessem mencionado este termo. Relembramos-lhes de forma 

simples, o conceito de surrealismo, para que compreendessem um pouco o 

pensamento deste artista. Quando lhes acabámos de explicar sucintamente o 

significado de surrealismo, uma das crianças respondeu “…são pintores que 

imaginam coisas e pintam”226

                                                 
221   Anexo K 
222   6ª Sessão / Anexo G 
223   Anexo K 
224   Ibidem 
225   Ibidem 
226   Ibidem 

. 
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Quando lhes apresentámos o quarto conjunto de obras, pretendíamos que 

distinguissem os diferentes tipos de retrato, entre os quais, retrato dado pela 

linha, retrato obtido através da pintura e retrato de fotografia. Para além disto, 

pretendíamos também que as crianças falassem sobre textura e de que forma 

esta pode ser obtida. Para este efeito, mostrámos-lhes os quadros Marie-Helène 

de Arpad Szenes e também o quadro Jeanne-Habuterne de Modigliani. É notório 

que ambos os grupos, experimental e o de controlo, fixaram que a obra de Arpad 

Szenes se intitulava «Maria», talvez por ter um nome que lhes soa a língua 

portuguesa. Sempre que vêem ou falam dessa obra, fazem-no com um sorriso 

nos lábios. Este grupo de investigação/experimental percebeu o porquê de 

estarmos a mostrar de novo, este quadro nesta mesma sessão (já o havíamos 

mostrado em conjunto com a obra de Almada negreiros. Assim que viram esta 

quarta dupla de quadros, uma criança disse de imediato “olha o quadro da Maria! 

Pois…mas tinham-nos mostrado o da Maria com o outro também feito a carvão, o 

tal da Sesta”, tendo um amigo seu respondido “Eu acho que nos estão a mostrar 

esses dois quadros juntos porque os dois têm a cara de uma pessoa”227. É 

curioso como as crianças revelam uma perspicácia inigualável, pois conseguiram 

perceber o motivo deste quadro ser apresentado duas vezes numa mesma 

sessão, através da ilação que criaram com as ligações deste aos outros dois que 

o acompanhavam. Contudo, para além desta ligação descortinada logo no inicio 

desta 4ª apresentação de conjuntos de obras, quisemos que eles procurassem 

mais ligações ou diferenças entre elas. Começaram por nos dizer “o quadro da 

Maria é feito a carvão e este é uma pintura” (referindo-se à obra de Modigliani), 

tendo uma outra criança dito “o que é pintado está todo preenchido, está todo 

com tinta. O da Maria tem apenas as linhas que fizeram a forma da cara dela, não 

está todo coberto228

Quando lhes dissemos que lhes iríamos mostrar uma foto, que já lhes havíamos 

mostrado na sessão

”. 

229

                                                 
227   Anexo K 
228   Ibidem 
229   Anexo B 

 em que falámos de rostos, uma das crianças respondeu 
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que já sabia que era uma foto e que esta é uma “…outra forma de ter uma 

cara230”. Todas as crianças se esforçaram imenso para detectar todas as 

possíveis diferenças e semelhanças entre estas duas obras. Uma delas 

respondeu que a obra “…da Maria e a fotografia estão de lado, o da pintura está 

de frente”, enquanto outro amigo seu nos disse mais à frente que “…são todos… 

retratos da cara, duas estão de perfil e uma de frente”231. A orientação dos 

retratos e a técnica, não se revelaram como algo que as crianças não 

dominavam, muito pelo contrário. Em determinada altura, uma das crianças disse-

nos que “um é pintado, o outro é desenhado e o outro é uma fotografia”, tendo um 

amigo seu dito que “o da Maria é feito a carvão, não houve pincel e foram as 

linhas que lhe deram forma”232

Quando questionados sobre a possibilidade de algum destes 3 retratos ter 

textura, reponderam-nos com um certo ar de dúvida, como quem está a 

responder, mas não com tanta convicção como até aqui lhes tínhamos notado. 

Começaram por nos dizer que “… estes dois quadros não têm textura e as fotos 

nunca têm”, tendo uma outra criança contraposto esta ideia, ao dizer que “a 

pintura da menina pode ter textura”

, denotando-se que tinha apreendido o conceito de 

linha como génese da forma, que tanto havíamos batalhado para isso.  

233. Como um outro amigo revelou não 

compreender o porquê desta criança pensar que o quadro de Modigliani pode ter 

textura, esta fundamentou dizendo que a “…tinta pode deixar algumas partes 

mais saídas, agora o desenho nunca tem textura, é feito a carvão!”234. Depois de 

algum tempo a dialogarem sobre a textura presente ou não nestes três tipos de 

retratos, uma criança disse que “…o retrato que está pintado não é o original, se 

calhar por isso não se vê se é mais liso ou se tem umas saliências ou não, se 

calhar no original conseguia-se ver!”235

                                                 
230   Anexo K 
231   Ibidem 
232   Ibidem 
233   Ibidem 
234   Ibidem 
235   Ibidem 

, referindo-se à obra de Magritte. Esta 

resposta revela que esta criança está a colocar a hipótese desta obra ter textura, 
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embora não a consiga ver com esta característica, arranjando respostas que 

contornem este «não ver» e que façam sentido para si. 

Após a apresentação do quarto conjunto de obras, faltava-nos apresentar apenas 

a escultura de Botero, e esta não seria apresentada em conjunto com outra obra, 

como havíamos feito até aqui. Este facto acontece porque a única escultura 

apresentada ao longo das várias sessões que fizemos com o grupo de 

investigação, foi a escultura Les Menottes de Cuivre de Bottero, tendo esta sido 

«comparada» com uma escultura de madeira que previamente havíamos 

arranjado236

Começámos então por lhes mostrar a imagem da escultura de Botero, e 

perguntámos-lhes que tipo de obra de arte era esta, pois já sabiam que não era 

uma pintura. Começaram por nos dizer “é uma escultura, não é uma pintura, mas 

é também uma obra de arte (…) na Gulbenkian também há esculturas (…) no 

jardim, os quadros não podem ficar na rua, podiam roubá-los e estragavam-se 

com a chuva”

.  

237. Esta resposta levou-nos a querer saber o porquê de poderem 

roubar os quadros que ficassem hipoteticamente no jardim da Gulbenkian, por 

exemplo, se as esculturas nunca foram roubadas de lá. Pretendíamos que as 

crianças chegassem às características que as esculturas têm, como peso, 

espaço, volume, entre outras. Responderam-nos de imediato que as esculturas 

“…são muito pesadas”, tendo prosseguido a sua justificação, argumentando que 

“…são de pedra e de outros materiais muito pesados”238. Após estas primeiras 

respostas acerca das características das esculturas, quisemos saber se se 

lembravam de mais particularidades que estas possam ter. Foi-nos dito que “têm 

todas 3 dimensões”, “podemos senti-las, têm uma forma”, tendo um outro amigo 

completado esta última ideia, ao dizer que “…têm sempre uma forma que se vê e 

se pode sentir, basta apalpá-las, sente-se com as mãos, enquanto os quadros 

não!”239

                                                 
236   5ª Sessão / Anexo F 
237   Anexo K 
238   Ibidem 
239   Ibidem 

. Decidimos então mostrar um boneco articulado de madeira, como já 
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havíamos feito na sessão em que apresentámos esta obra, como atrás já 

havíamos referido. Continuámos então a falar das características que as 

esculturas têm, e eles encontraram estas mesmas especificidades no boneco 

articulado, embora também lhe encontrassem diferenças. Após algum tempo a 

dialogar, e visto não terem ainda falado na textura que a escultura de Botero 

apresenta, perguntámos-lhes se pensavam que seria lisa ou rugosa. É importante 

perceber, se as crianças já dominam ou não o sinónimo, do termo «lisas» e do 

termo «rugosas». Começaram por nos dizer que a escultura de Botero “… é lisa”, 

tendo outra criança respondido “…tem partes mais saídas que outras, tem as 

pernas muito gordas e as mamas muito salientes, mas a pele não é rugosa, 

parece ser muito lisa”240. Contudo, estas respostas levaram uma outra criança a 

responder “…há outras com rugas” prosseguindo com a ideia de que “…há 

esculturas que não parecem tão lisas e brilhantes como esta, há um homem na 

Gulbenkian, parece mais velho e é enrugado”241

A sessão de avaliação correu melhor do que esperávamos. As crianças revelaram 

um grande poder de concentração, nomeadamente no que concerne ao tempo 

que necessitámos para apresentá-la. Não nos podemos esquecer da pouca idade 

. É importante verificarmos que as 

nossas investidas ao nível dos conteúdos e da linguagem visual surtiram efeitos 

na maneira da criança olhar a obra de arte. 

A sessão terminou com um agradecimento nosso a eles, tendo sido explicado a 

importância que eles tiveram para esse nosso trabalho de investigação. 

 

Avaliação 
Estávamos ansiosas por esta sessão de avaliação, afinal, seria este o momento 

em que verificaríamos se as crianças tinham ou não obtido resultados face às 

várias sessões apresentadas por nós, tendo também como factor comparativo a 

segunda sessão que havíamos feito com o grupo de controlo. 

                                                 
240   Anexo K 
241   Ibidem 
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que têm, e que uma sessão como esta demorou substancialmente mais tempo 

que as demais. 

Obtivemos sorrisos e ar surpresos ao longo de toda a sessão, nomeadamente no 

início quando perceberam que lhes iríamos mostrar todas as obras que tinham 

visto até então. Tinham uma noção básica dos conteúdos que lhes havíamos 

transmitido durante as 8 sessões e já dominavam alguns termos da linguagem 

visual. A evolução foi notória e muito satisfatória para nós, só temos pena de não 

ter podido continuar com estas crianças e com esta interacção, tão valiosa na 

nossa opinião. Estes meninos acabaram o ensino pré-escolar em Julho de 2008 e 

em Setembro entraram para o 1º ciclo, inscritos em escolas diferentes uns dos 

outros, de acordo com as suas zonas de residência.  

Se tivermos em conta a sessão em que apresentámos a obra de Almada 

Negreiros ao grupo de investigação242 e posteriormente ao grupo de controlo243

 

, 

percebemos que as respostas do grupo de investigação são notoriamente mais 

ricas e profundas. Ao nível dos conteúdos, o grupo de controlo apenas 

referenciou a técnica utilizada por ambos os artistas (Arpad Szenes e Almada 

Negreiros), enquanto o de investigação, falou de linha, forma, textura, sombras, 

claro/escuro, cores quentes e frias, técnica, volume, peso e materiais e ainda de 

imaginação.  

 

Esta sessão de avaliação só veio cimentar ainda mais esta nossa convicção, pois 

de facto verifica-se uma evolução bastante crescente por parte destas crianças, 

quer ao nível dos conteúdos e da linguagem visual, quer ao nível da leitura da 

obra de arte, com todas as vicissitudes que esta leitura possa ter. 

                                                 
242   Anexo I 
243   Anexo J 
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6 – ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

6.1   CONFIRMAÇÃO DOS OBJECTIVOS 
- Falar sobre o quadro 

- 

Assim que se depararam com a primeira obra que lhes apresentámos – Marie-

Helène – as crianças não só falaram sobre ela, não mostrando qualquer inibição 

por estarem perante uma obra de arte, pois para as crianças, estas não têm o 

mesmo significado que para os adultos, que as transformam muitas vezes, em 

peças não mensuráveis. As crianças do grupo de controlo começaram a falar e a 

descrever a obra, dizendo que esta obra era “…uma senhora, é uma fotografia 

desenhada”, enquanto outra criança nos disse simplesmente que estávamos 

perante “…uma obra de arte”

Descrever o conteúdo da obra observada 

 

Estes foram dois dos objectivos que alcançámos desde a primeira sessão, quer 

com o grupo experimental, quer com o grupo de controlo. 

244

Estes dois objectivos também se confirmaram com o grupo experimental, pois 

quando deparados com a obra de Arpad Szenes, iniciaram o diálogo de forma 

natural, sem ser preciso questioná-los quanto ao conteúdo que esta tinha. 

Inicialmente disseram-nos que se tratava de “…uma mulher”

. Estes dois primeiros objectivos foram desde 

sempre, a nosso ver, os mais tangíveis de serem alcançados, e de facto, esta 

nossa hipótese confirmou-se logo na primeira sessão que fizemos. 

245, pois esta é de 

facto uma descrição evidente do desenho que lhes estávamos a mostrar. No 

entanto, temos que salientar que este grupo de crianças nos descreveu esta obra 

com mais pormenores, com um olhar nitidamente mais «profundo» que o grupo 

de controlo, talvez porque estivessem mais sensibilizados e estimulados para 

actividades deste género. A dada altura disseram-nos que “…o nariz parece que é 

esticado”, e também que a Marie-Helène tinha “…pescoço de girafa”246

                                                 
244   Anexo A 
245   Anexo B 
246   Ibidem 

, 
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denotando-se um maior interesse em descrever os pormenores todos que a obra 

tem, ou que eles pensam ter. 

 

- 

Este objectivo foi também alcançado, pois as crianças tendem a associar as 

novas informações de acordo com o mundo que já conhecem. Este é de facto um 

comportamento típico de crianças em idade pré-escolar, em que associam o novo 

ao conhecimento que já possuíam anteriormente. Em determinada altura, uma 

das crianças do grupo experimental disse-nos que a Marie-Helène devia “… ser 

idosa, parece velhinha”, levando outra criança a responder que a sua “…avó usa 

um lenço destes”

Tecer comparações com cenas do quotidiano e outras 

 

247. Esta associação por roupa ou adornos é também comum 

nesta faixa etária, em que o género sexual está intrinsecamente associado às 

indumentárias que se usam. Uma das nossas crianças, disse-nos que a obra que 

lhes estávamos a mostrar tinha uma mulher desenhada, pois “…os homens não 

usam chapéus destes”248, referindo-se ao lenço que Marie-Helène tem na cabeça. 

Esta associação de indumentárias a papéis sexuais voltou a acontecer na 2ª 

sessão que fizemos com eles, onde lhes apresentámos a obra Jeanne-Hebuterne 

de Modigliani. Uma das crianças disse-nos que “…os homens não pintam os 

olhos”249, servindo este comentário como argumento comprovativo desta obra 

representar uma mulher. 

 

- 

Este objectivo foi alcançado com ambos os grupos, mas de uma forma mais 

restrita com o grupo de controlo, devido a só termos feito duas sessões com estas 

crianças. Este grupo na 1ª sessão não revelou o que o quadro lhes transmitia ou 

não, no entanto, na segunda sessão que fizemos com eles onde apresentámos – 

Exprimir oralmente as emoções que sentem perante a obra observada 

 

                                                 
247   Anexo B 
248   Ibidem 
249   Anexo C 
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A Sesta de Almada Negreiros – houve uma criança que nos disse que o 

“…quadro é giro, fico alegre a vê-lo”250

O grupo experimental disse-nos na 3ª sessão que fizemos com eles, onde era 

observada – La Grande Jatte de Seurat –, que as “…roupas são alegres

, estando aqui presente uma associação 

entre o gostar e o sentir-se bem face a algo.  

251

Quando visualizamos o quadro de Gauguin, uma das crianças disse-nos 

peremptoriamente que o “… quadro é alegre, muito alegre”

, 

referindo-se ao vestuário presente nesta obra. Sempre que uma criança denuncia 

que considera determinada situação alegre, é porque esta mesma situação os 

coloca a eles próprios também alegres, ou seja, manifestam uma emoção 

emanada pela obra.  

252, tendo este 

comentário sido associado a um sorriso rasgado. A cor está de facto associada a 

alegria, a expressividade que as obras lhes transmitem é-lhes dada na maioria 

das vezes, pela cor. Ainda no decorrer desta sessão, uma criança disse-nos 

“…Essa terra é bonita, tem cores”, denotando-se a nítida sensação de alegria que 

o quadro de Gauguin lhes transmitiu. Para eles o quadro deveria chamar-se 

“Paraíso”, “… ilha” ou “Jardim com água” (3 dos vários títulos que eles nomearam 

como podendo ser o verdadeiro nome desta obra)253. Mais uma vez, os nomes 

sugeridos para o quadro foram dados com base não só na paisagem que 

visualizavam, como também com base na empatia que sentiram face à 

expressividade deste. 

 

- 

O grupo experimental tentou encontrar semelhanças e diferenças entre as 

diversas obras que iam visualizando. Na segunda sessão que fizemos com eles – 

Jeanne-Hebuterne de Modigliani – disseram-nos que um dos quadros “…é 

Comparar e diferenciar temáticas de duas ou mais obras 

 

                                                 
250   Anexo J 
251   Anexo D 
252   Anexo E 
253   Ibidem 
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desenho, o outro é pintura”, tendo uma outra criança respondido prontamente 

“…têm os dois, uma rapariga, isso é uma coisa igual nos dois quadros!254”. Estas 

comparações não se fizeram em relação ao tema das obras, mas sim em relação 

ao conteúdo. Parece-nos pertinente dizer ainda que uma das crianças as 

diferenciou na cor, dizendo-nos que o quadro de Modigliani “…tem cor, o outro é 

todo a lápis255”.  

 

- 

Sem dúvida alguma podemos salientar que no final das várias sessões as 

crianças do grupo experimental aprenderam novos conceitos e ideias da 

linguagem visual. Quando lhes mostrámos a obra de Gauguin (4ª sessão), uma 

das crianças disse-nos mal olhou para este quadro que “…O céu está às cores, 

está um pouco claro e um pouco escuro”

Adquirir conhecimentos sobre a linguagem visual 

 

256

Na sessão em que lhes apresentámos a obra de Van Gogh, uma das crianças 

disse-nos “…acho que tem cores quentes…acho não, tem mesmo cores quentes, 

o outro da outra semana tinha cores frias”

, o que nos fez sentir muito 

gratificadas pelo nosso trabalho de investigação. 

257

                                                 
254   Anexo C 
255   Ibidem 
256   Anexo E 
257   Anexo H 

, referindo-se ao quadro do 

conhecido Surrealista Magritte. 

Outra questão pertinente ao nível da linguagem visual foi a apreensão da 

diferença entre sombra e claro/escuro. Na sessão em que apresentámos o quadro 

de Almada Negreiros ao grupo experimental, uma das crianças disse “…há partes 

com mais luz e outras mais escuras”, ao que um amigo seu respondeu de 

imediato “Chama-se claro/escuro…”, revelando não só ter assimilado e 

compreendido as diferenças entre sombras e partes mais escuras presentes nas 

obras, como estar apto para «orientar» os amigos que tenham duvidas face a esta 

questão. 



________________________________________Análise e Discussão de Resultados 

  A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
   com crianças de 5/6 anos 179 
 

 

- 

Quando apresentámos a escultura ao grupo experimental e lhes perguntámos 

quais as características destas, uma das crianças disse-nos “…consegue-se tocar 

e pegar, por isso é uma escultura”, enquanto outra criança disse que um 

“…quadro é direito, não é assim como esse boneco de madeira”

Caracterizar os vários meios de expressão visualizados 

 

As crianças de ambos os grupos já detinham conhecimento sobre as 

características dos desenhos e das pinturas. No entanto, em relação à escultura, 

apenas podemos ter em conta o grupo experimental, visto não termos 

apresentado escultura alguma ao grupo de controlo. 

258, referindo-se 

ao boneco articulado que levámos para esta sessão, de modo a fazê-los 

compreender que as esculturas têm peso, forma, volume e que estas ocupam um 

determinado espaço. 

 

- 

Com o grupo de controlo apenas abordámos a técnica do desenho e o conceito 

de fotografia/retrato. Isto faz com que este objectivo apenas possa ser aplicado ao 

grupo de investigação, pois com eles, não só trabalhámos a técnica do desenho, 

como também a pintura, escultura, fotografia/retrato. Quando questionados sobre 

a técnica que o pintor usou para pintar o quadro Jeanne-Hebuterne, as crianças 

disseram-nos que estávamos perante uma pintura, tendo uma delas, dito ainda 

“Não é carvão…é isso que querem saber?”

Adquirir conhecimentos sobre as várias técnicas abordadas 

 

259

                                                 
258   Anexo F 
259   Anexo C 

, como que a confirmar que não 

sentiam qualquer dúvida face a estas duas técnicas tão distintas – pintura e 

desenho.  
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- 

6.2  PINTURA 

Encontrar respostas para as suas dúvidas, através de uma observação 

pormenorizada da obra 

 

De sessão para sessão, o grupo experimental passou a estar cada vez mais 

atento aos pormenores das obras que lhes eram apresentadas. Começaram a 

categorizar a técnica utilizada por cada artista, e a fazer uso da nova gramática 

visual que aprendiam e cimentavam de sessão para sessão. Quando os solicitava 

para olharem determinada obra com mais atenção, eles faziam-no e encontravam 

sempre alguma característica que ainda não nos tinham referido, ou 

simplesmente reafirmavam o que já tinham dito. 

Após as sessões realizadas com o grupo de experimental, e de acordo com o que 

verificámos comparativamente ao grupo de controlo, chegámos às seguintes 

conclusões nos mais variados níveis: 

 

As maioria das crianças do grupo experimental, souberam-nos esclarecer desde a 

1ª sessão, o que era uma pintura e quais as características que a distinguiam de 

um desenho. Consideramos por isso mesmo, que as hipóteses colocadas antes 

do início da investigação, se confirmavam a partir do primeiro dia em que 

estivemos com este grupo. Na primeira sessão, apresentámos o retrato a carvão 

da pintora Vieira da Silva feito por Arpad Szenes. Neste âmbito uma das crianças 

ainda disse que estávamos perante “…uma pintura escura”, ao que outra 

respondeu de imediato “Não é uma pintura, é um desenho”260. Claro está, que 

tentámos então perceber porque motivo esta criança tinha dito que esta obra era 

um desenho e não uma pintura, resposta esta que surgiu sem qualquer hesitação, 

dizendo-nos de imediato que tinha sido feita a “…lápis de carvão”. No entanto, na 

segunda sessão com o grupo experimental, apresentámos uma pintura de 

Modigliani, que os levou a compararem de imediato com a sessão anterior261

                                                 
260   Anexo B 
261   Ibidem  

, 
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dizendo “Um é desenho, o outro é pintura”262, apontando respectivamente para a 

obra de Arpad szenes e para a obra de Modigliani, quando no final da segunda 

sessão, lhes apresentámos os dois quadros para que os comparassem. Sempre 

que os questionávamos sobre qual seria a técnica utilizada pelo artista, 

respondiam de imediato que era a pintura ou o desenho, não nos parecendo que 

eles estivessem inseguros nas suas respostas. De facto, as crianças revelaram 

saber o que é uma pintura e até que materiais se utiliza para tal. Numa das 

sessões, após os questionarmos se o quadro apresentado de Almada Negreiros 

era um desenho ou uma pintura, uma das crianças respondeu-nos que “É um 

desenho, claro, já vos dissemos que é feito a lápis de carvão”263, resposta esta 

dada com uma ar de indignação. Claro está, uma outra criança corroborou a ideia 

deste amigo, dizendo-nos “ Não foi feito a pincel…é um desenho, claro que é!”264. 

Decidimos então partir desta resposta, para formular uma nova questão, que 

quanto a nós, nos pareceu muito pertinente. Quando a última criança nos disse 

que a obra de Almada Negreiros não era uma pintura porque não tinha sido feito a 

pincel, decidimos então questioná-los sobre a técnica da pintura e seus materiais, 

pois se foi ”…feito sem pincel, mas utilizando tintas, que técnica teria este artista 

usado”265, visto terem-nos dito que esta obra não tinha sido feita com pincel, e 

que por este motivo não podia ser uma pintura. Mas, assim que colocámos a 

nossa questão, uma criança respondeu de imediato “Se usa tintas, é pintura!”, 

prosseguindo o seu raciocínio, de forma a dar-nos uma justificação por tal 

afirmação, dizendo “…Nós também fazemos digitinta com as mãos, e é uma 

pintura, não é um desenho…”266

No que confere ao grupo de controlo, também não podemos pensar que não 

tivessem conhecimento prévio das características das pinturas e dos desenhos, 

. Ficámos satisfeitas com esta resposta, porque 

as restantes crianças não nos pareceram ter dúvidas quanto ao facto de uma 

pintura não ter de ser feita necessariamente com pincéis. 

                                                 
262   Anexo C 
263   Anexo I 
264   Ibidem 
265   Ibidem  
266   Ibidem 
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pois embora uma ou duas crianças se tenham mostrado mais reticentes quanto 

ao estilo de obra que estávamos a visualizar, houve quem dissesse que a obra 

era feita “…a lápis de carvão”, tendo outra criança dito que “…um desenho, não é 

uma pintura”267

É importante referir, que o modo como as crianças vêem e percepcionam uma 

obra de arte, é diferente da forma como os adultos a vêem. Estas diferenças 

partem desde logo do facto da criança ainda não ter experienciado nem visto um 

mundo tão vasto como supostamente o adulto viu. Michael Parsons, refere que as 

“perspectivas acerca da pintura que as crianças não dominam e que são de 

grande importância…”

, quando questionados sobre o facto de um desenho poder ser ou 

não considerado uma pintura. 

268

6.3  DESENHO 

, faz com que as crianças percepcionem as obras de 

uma forma diferente dos adultos 

 

Tal como já referimos em cima, as crianças do grupo experimental (exceptuando 

uma que inicialmente se mostrou um pouco reticente), conseguiram distinguir 

desde o primeiro momento, as diferenças entre uma pintura e um desenho, até 

porque nesta valência é normal que estejam familiarizados com os desenhos a 

carvão. Para além de reconhecerem o que é uma pintura, conseguem enumerar 

as características que esta tem de ter para ser considerada esta forma de arte. A 

experiência deles já lhes permite saber o material do qual é feito uma pintura ou 

um desenho. 

Em determinada altura da primeira sessão com o grupo experimental, nós 

questionámo-los “…digam-nos lá se este quadro é colorido ou não?”269

                                                 
267   Anexo B 
268   Michael parsons (1992: 43) 
269   Anexo B 

, para que 

o diálogo se direccionasse para a questão do quadro não ter cor e também para 

que as crianças reconhecessem que aquela obra era um desenho a carvão, 

sendo as características do desenho e da pintura, um dos vários objectivos e 

hipóteses que colocámos antes de iniciar esta investigação/acção. A esta 
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pergunta responderam-nos, como já frisamos no objectivo anterior, que “Não é 

uma pintura, é um desenho”270

6.3.1   Linha como génese da forma 

, revelando ter conhecimentos que lhes permite 

afirmar com tanta convicção este facto. 

O Grupo de controlo só visualizou duas obras de arte, sendo que ambas eram 

desenhos a lápis de carvão. De qualquer forma, também eles não revelaram 

dúvidas preocupantes quanto a esta distinção, embora inicialmente uma ou outra 

criança tivesse hesitado em responder-nos se estávamos perante uma pintura ou 

um desenho.  

No final da apresentação da obra Marie-Helène, as crianças realizaram um 

desenho a carvão, para se sentirem uns verdadeiros artistas. Esta pedagogia que 

adoptámos e aplicámos a algumas das 8 sessões com o grupo experimental, e 

numa das duas sessões com o grupo de controlo, coaduna-se com a filosofia que 

o Primeiro Olhar preconiza. O Primeiro Olhar, como ferramenta pedagógica que é, 

descreve de forma pormenorizada as actividades realizadas pelas crianças. 

 

A questão da linha ser a génese da forma, não criou muitas dúvidas às crianças 

de ambos os grupos estudados. No entanto, nenhum deles depreendeu que os 

desenhos partissem das linhas, nem após termos feito com a nossa mão, uma 

forma circular, na tentativa de os levar à relação do que estávamos a fazer, com a 

obra que estávamos a ver. A determinada altura, uma das crianças do grupo de 

investigação, disse-nos “…o pintor começou com linhas e quando se apercebeu 

tinha feito o rosto da namorada”, tendo uma amiga sua respondido “…deve ter 

feito muitas experiências antes, fez muitas caras de lado e a melhor ficou uma 

obra de arte!”271

                                                 
270   Anexo B 
271   Ibidem 

. Este pequeno diálogo surgiu após termos falado sobre a linha 

enquanto inicio de qualquer desenho, no entanto, verificámos que ainda havia 

dúvidas quanto a isto, pois uma criança perguntou-nos directamente “Não 
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entendi, expliquem de novo”272, tendo o olhar de vários amigos, corroborado essa 

sua dúvida. Iniciámos a nossa explicação de forma simples e com algo que fosse 

do seu quotidiano, dizendo-lhes que se quiserem desenhar uma casa, terão que 

desenhar “…as linhas laterais, a base/chão da casa, o tecto e o telhado. Todos 

estes tracinhos são linhas, que criaram uma forma – uma casa!”273. Ficámos 

satisfeitas quando uma criança nos respondeu que “Cada tracinho pode fazer um 

desenho…”, tendo outra criança aplicado esta nova aprendizagem na obra que 

estávamos a visualizar, pois disse-nos que “Esta cara tem muitos traços, muitas 

linhas”274

Com o grupo de controlo, a estratégia que utilizámos na primeira sessão, para 

que as crianças percebessem que qualquer forma deriva sempre de linhas, foi a 

mesma. No entanto, ficaram sorridentes com esta nova aprendizagem, mas não 

demonstraram tanta curiosidade como o grupo experimental por entender a 

estreita ligação entre linha e forma. A única criança que comentou algo após esta 

nova transmissão de informação, exceptuando uma que sorriu e disse apenas 

“que giro”, disse-nos que as “linhas dele serviram para fazer a cara da tal 

Maria”

, frase esta que nos fez perceber que as crianças tinham compreendido 

a ideia central de uma forma partir sempre da junção de linhas. 

275

Podemos concluir que o à vontade na espontaneidade das intervenções do grupo 

experimental, deve-se à continuidade de estimulações de literacia da linguagem 

visual e de interpretação de significados promovidos nas várias sessões 

efectuadas. Este facto, remete-nos para outra conclusão extraída da nossa acção, 

, tendo os restantes colegas mantido silêncio. Podíamos sempre 

considerar que ficaram completamente esclarecidos, mas de facto não foi isto que 

nos pareceu, e não queríamos forçar aprendizagens, mas sim, dar-lhes novas 

experiências diversificadas que futuramente lhes permitisse analisar a obra de 

Almada Negreiros.  

                                                 
272   Anexo B 
273   Ibidem 
274   Ibidem 
275   Anexo A 
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e de acordo com Parsons, a familiarização da criança com a obra de arte é 

possível e positiva mesmo em baixos níveis etários. 

 
6.4   FOTOGRAFIA 
As crianças com as quais trabalhámos no grupo de investigação distinguem 

facilmente uma fotografia de uma pintura. No entanto, ficaram um pouco 

admiradas quando perceberam que uma pintura também podia ser um retrato, 

pois até então, consideravam que um retrato era apenas uma fotografia. Esta 

nova forma de «olhar» o conceito de retrato fez com que o grupo de crianças se 

demonstrasse interessado nesta nova aprendizagem que lhes íamos transmitindo.  

Quando na primeira sessão se falou do conceito retrato, como sendo este a 

representação da obra que lhes estávamos a apresentar, as crianças mostraram-

se espantadas, pois para elas a obra poderia ser unicamente intitulada como 

pintura e não como retrato. No entanto, quando lhes dissemos que também nós 

tínhamos trazido um outro tipo de retratos para lhes mostrar, e se eles 

conseguiam ou não “… adivinhar do que é que estamos a falar? Que outro tipo de 

retratos é que vocês conhecem?”, uma das crianças respondeu de imediato “ só 

se for fotografias!"276. De facto, comparativamente com o grupo de controlo, 

houve desde a primeira sessão, uma maior compreensão estética por parte do 

grupo de investigação, pois o grupo de controlo não subentendeu que um retrato 

também poderia ser efectivamente uma fotografia. Quando lhes perguntámos 

“…que outros tipos de retrato é que vocês conhecem?”277

                                                 
276  Anexo B 
277  Anexo A 

, as crianças mostraram-

se espantadas e mantiveram-se em silêncio, não transparecendo saber de facto 

outro tipo de retratos que existem. Isto não se traduz em crianças mais 

inteligentes ou menos, nem nunca as poderíamos avaliar desta forma, apenas se 

notou desde o primeiro dia, uma maior aderência e apetência de um grupo em 

detrimento do outro, por motivos que tentaremos esclarecer mais à frente na 

conclusão. 
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6.5  ESCULTURA 
A única escultura que trabalhámos ao longo desta investigação foi uma de Botero. 

Contudo, para que tivessem um termo de «comparação», foi-lhes mostrada uma 

escultura de pequena dimensão, manuseável em madeira. Houve crianças que 

intitularam este género de obras de arte como sendo estátuas, mas depressa se 

concluiu que toda a estátua é uma escultura e que nem todas as esculturas são 

estátuas. 

As crianças enumeraram as características inerentes a uma escultura, dando 

especial ênfase ao peso e ao tamanho. No decorrer desta sessão, foram-nos 

dizendo que as esculturas têm “…forma “, “…tudo o que se sente e se apalpa tem 

sempre 3 dimensões “, “…dá para tocar e senti-las, são diferentes dos quadros”, 

“…consegue-se tocar e pegar, por isso é uma escultura”, e algumas crianças, 

concluíram que não havíamos levado esta escultura para a sala, porque 

consideraram que esta obra “…deve ser grande e pesada”278

6.6   COR 

. Como a Unidade 

de Educação onde realizámos esta investigação se situa na Praça de Espanha, 

as crianças já conheciam perfeitamente bem a Gulbenkian. Compararam a 

escultura de Bottero com a de Rodin que se encontra nos jardins da Gulbenkian. 

Salientaram que Bottero tinha feito uma escultura muito gorda e que a de Rodin 

não era assim, mas que de qualquer forma ambas ocupavam muito espaço e 

eram muito pesadas. 

 

Ao longo das várias sessões efectuadas, muitas foram as vezes em que, se 

estabeleceram conversas relacionadas com as cores que estavam plasmadas nas 

obras apresentadas. A cor é apelativa e tem a capacidade de transmitir 

sentimentos quando observada. Todos nós nos deixamos influenciar pela cor, 

pela vivacidade ou não que esta transmite. Embora esperássemos um grande 

impacto dos quadros através da cor, não esperámos nunca que conseguissem 

relacionar essas mesmas cores com sentimentos. Os meninos conseguiram 
                                                 
278  Anexo F 
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exportar essas cores para sensações que os quadros lhes transmitem, pois para 

a maioria das crianças, a cor está associada à alegria ou à falta dela, funcionando 

sempre como expressividade e interesse, sendo que quanto mais colorido o 

quadro for, mais facilmente terá adeptos acérrimos. No entanto, houve uma 

sessão que despertou, e muito, o interesse das crianças embora o quadro tivesse 

cores frias. A sessão em que apresentámos a única obra surrealista, despertou o 

interesse das crianças, mesmo não tendo as cores tão apelativas como alguns 

dos outros quadros apresentados. A explicação para tal facto deveu-se ao quanto 

ficaram espantados por verem que o que estava plasmado na obra, não lhes fazia 

qualquer sentido, pois desde logo consideraram quase impossível haver um copo 

gigante no meio de montanhas. Portanto, a cor não é factor único que atrai a 

atenção dos mais novos, embora seja um dos factores que mais desperta o 

interesse das crianças.  

Quando lhes apresentámos a obra Grand Jatte de Seurat, as crianças falaram 

das cores dos quadros e houve uma que nos disse “As roupas são alegres”279

O quadro de Gauguin foi um verdadeiro sucesso para as crianças, o olhar deles 

sobre o quadro transparecia alegria. Definiram-no de mil formas, entre as quais 

disseram-nos “Tem água às cores”, e tem um “Céu bonito”, levando as crianças a 

considerarem que “O pintor devia gostar muito desta terra, porque tem muitas 

cores”

. 

Esta associação entre cor e alegria é muito usual nesta faixa etária.  

280. Claro está, que após já termos feito 3 sessões com este grupo, fomos 

tentando aprofundar cada vez mais o porquê das suas respostas, levando-os a 

pensar e a procurar fundamentação em tudo o que nos iam dizendo. Quando os 

questionámos sobre o motivo que os levava a crer que o pintor gostava muito ou 

não desta terra, disseram-nos peremptoriamente “Quando gosto de um desenho 

pinto-o com muitas cores”, rematando outra criança com a ideia de que “…se não 

gostar, não pinto…ou então tem de ser quase sem cor”281

                                                 
279  Anexo D 
280  Anexo E 
281  Ibidem 

. Esta nossa insistência 

progressiva em querer que as crianças fundamentassem as suas respostas, e 
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que respondam às perguntas que nos vão colocando, coaduna-se com a 

perspectiva preconizada nas Estratégias de Pensamento Visual282

6.7   PONTOS COMUNS E DE DIVERGÊNCIA ENTRE A NOSSA INVESTIGAÇÃO 

E A NOSSA FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

, em que o 

professor dá as respostas aos alunos, mas somente se estes não as conseguirem 

encontrar na obra. Para isso, o professor deve incitar o aluno a observar a obra 

com atenção, para que ele próprio consiga fundamentar o melhor possível a sua 

opinião, e esclarecer as dúvidas que lhe vão surgindo. 

 

Quando iniciámos esta investigação, uma das competências que pretendíamos 

que as crianças atingissem, eram de facto a autonomia na procura de respostas 

para a interpretação de uma obra, e esta foi de facto conseguida. O diálogo 

argumentativo que se fomentou, e as respostas que obtivemos, coadunam-se 

com qualquer uma das teorias por nós estudadas aquando da fundamentação 

teórica desta dissertação, ou seja, coaduna-se com o currículo VTS, com a 

actuação de Abigail Housen, que é uma das mentoras deste currículo, com a 

visão de Michael Parsons e também com o Primeiro Olhar da Gulbenkian. Com a 

actuação de Abigail e de Parsons, esta nossa investigação está mais relacionada 

pela forma como a obra é exposta às crianças, pois seguimos os moldes de 

abordagem e a forma de análise preconizados e utilizados por ambos os autores 

que anteriormente referenciámos. Com a evolução dos conhecimentos estéticos, 

induzimos as crianças a procurarem as suas respostas às dúvidas que nos 

colocavam, através de um olhar mais minucioso sobre a obra. De sessão para 

sessão, eles tendiam a observá-las com mais atenção, durante um maior período 

de tempo, embora tentassem dizer o mais rapidamente possível, tudo o que estas 

lhes transmitiam, talvez por receio de que um amigo se adiantasse. 

Em relação ao Primeiro Olhar, podemos concluir, que a nossa investigação e o 

Caderno do Professor criado pela Fundação Gulbenkian, têm muitos pontos 

comuns, pois seguimos alguns dos procedimentos nele propostos, sendo que a 
                                                 
282  Visual Thinking Strategies – Cap. 2.3.1 
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grande diferença entre ambos, é o facto de a nossa abordagem ser efectuada em 

contexto de sala de aula. Coincidentemente, existem conteúdos que pouco 

diferem de um projecto para o outro, como é o caso do enfoque dado às cores 

quentes e frias presentes nas diversas obras apresentadas, e à luz ou ausência 

desta ou ainda, na importância da linha realçada também em algumas das obras 

apresentadas, no nosso caso, sobretudo, nos desenhos observados. Também o 

Primeiro Olhar destaca as relações sociais presentes nas obras, conteúdo este 

igualmente abordado por nós, nomeadamente, nos quadros de Seurat, Gaugin e 

Almada Negreiros, por exemplo.  

Em linhas gerais podemos dizer que a nossa investigação tem de facto, 

intencionalmente, uma estreita relação com os três projectos que em cima 

mencionámos, servindo estes de fundamentação teórica à nossa dissertação e de 

linha condutora para a implementação da nossa investigação/acção.  

Podemos ainda referir que as crianças alargaram, efectivamente, os seus 

conhecimentos acerca não só das obras de arte, como também da linguagem 

visual, que lhes permitiu fazer uma melhor leitura de sentido das obras que lhes 

iam sendo apresentadas. Esta interacção entre crianças e obras de arte gera, 

sem dúvida alguma, a aquisição de competências estéticas, que se foram 

formando e cimentando no decorrer das várias sessões. 

 
6.8 VALIDAÇÃO DE HIPÓTESES 
6.8.1   Hipótese Geral 

A inclusão na sala de aula da abordagem da obra de arte permite às 

crianças de 5/6 anos desenvolver competências estéticas, através da leitura de 

sentido das mesmas 

 

A formulação da nossa hipótese geral foi o ponto orientador do desenho 

metodológico pelo qual optámos e norteadora de todos os procedimentos que 

viemos a desenvolver. Para uma mais detalhada verificação da relação entre as 

várias variáveis nela implicadas, (variável independente, a obra de arte; variável 
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dependente, competências estéticas) esta foi ainda operacionalizada noutras 

hipóteses. Desta forma, conseguimos ter uma melhor precisão dos resultados 

obtidos ao longo desta investigação. Passamos então a descrever a verificação 

de resultados nas 3 hipóteses operacionais, para que deste modo se entenda 

melhor, se as nossas hipóteses iniciais se efectivaram ou não, ao longo de toda 

esta etapa de investigação/acção. 

 
6.8.2   Hipóteses Operacionais 
6.8.2.1   Primeira Hipótese Operacional 
- 

As crianças que já detinham algum conhecimento sobre as características das 

esculturas e das pinturas, nomeavam-nas e por vezes até as explicavam aos 

restantes amigos, mostrando alguma resignação face ao desconhecimento, 

contradição ou contestação que algum amigo lhes pudesse fazer. As ideias 

surgiam então encadeadas umas nas outras, partindo-se por vezes de uma 

palavra que uma das crianças dizia, e que gerava o diálogo entre todo o grupo. 

Se tivermos em conta a sessão em que lhes apresentámos a escultura de Botero, 

percebemos que a dada altura uma das crianças disse que esta podia “…não ser 

uma escultura, pode ser um quadro pintado a imitar um jardim com uma 

escultura”, tendo uma outra respondido prontamente “Não, não é um quadro, é 

As crianças alargam os seus conhecimentos sobre pintura e escultura, 

quando se promove o diálogo sobre estes meios de expressão, na sala de aula 

Não temos qualquer dúvida quanto ao contributo que demos ao grupo 

experimental, para o alargar de novos conhecimentos relacionados com os 

diversos meios de expressão, levando-os a dialogarem entre si sobre as 

características que diferenciam as pinturas das esculturas. Sempre que 

abordávamos estas duas formas de expressão, iniciavam-se diálogos ricos e de 

encadeamento, ou seja, as ideias das diversas crianças iam-se encadeando umas 

com as outras, factor este que facilita a aprendizagem.  
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uma escultura, tenho a certeza, vê-se bem!”283. Esta resposta, levou ainda uma 

terceira criança a apoiar a ideia do segundo amigo, tendo dito ao amigo que 

sugeriu que talvez a nossa reprodução representasse um quadro onde estaria 

uma escultura pintada, “…não vês que não pode ser uma pintura porque as 

pinturas não são assim tão reais!”284

6.8.2.2   Segunda Hipótese Operacional 

, querendo referir-se à ideia de tridimensional 

que a obra lhe transmitia.  

De uma simples suposição de estarem ou não perante a representação de uma 

escultura, gerou-se um pequeno diálogo entre as crianças que veio a confirmar a 

certeza entre elas, de ser efectivamente uma escultura por todas as 

características que enunciaram e que já foram por nós evocadas. 

 

Por este motivo podemos concluir que a nossa hipótese se confirmou. 

 

- 

Quando lhes apresentámos a escultura de Botero e lhes perguntámos se esta 

tinha forma e/ou peso, percebemos que já dominavam alguns conceitos e 

elementos típicos de uma linguagem visual mais alargada do que quando 

iniciámos esta investigação/acção. Uma das crianças respondeu-nos de imediato 

que estávamos perante “…uma forma, por isso é que é uma escultura”

As crianças adquirem conhecimentos sobre a linguagem visual, quando 

estimuladas para a leitura dos seus elementos básicos, no diálogo sobre a obra 

de arte 

As crianças compreendem e assimilam facilmente as novas aprendizagens que 

lhes são transmitidas. Este facto é também válido para a aprendizagem da nova 

gramática visual que lhes incutimos de forma natural, de sessão para sessão. 

285

                                                 
283   Anexo F 
284   Ibidem 
285   Ibidem 

, 

referindo-se não só à obra que estavam a visualizar, como também a um boneco 

articulado que levámos para esta sessão, para que eles identificassem melhor a 

noção de escultura. Uma outra criança, disse-nos que o boneco articulado que 
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tínhamos levado para lhes mostrar, dava para “…tocar e pegar, por isso é uma 

escultura”, tendo outra respondido, com o decorrer desta conversa, que “dá para 

tocar e senti-las, são diferentes dos quadros”286

A cor de algumas obras foi apreendida pelas crianças como sendo um dos 

principais elementos que transmitem alegria a essas mesmas obras. Na sessão 

em apresentámos o quadro de Van Gogh, por exemplo, uma das crianças disse-

nos em determinada altura que este tinha “…muita cor”, tendo outra respondido 

de imediato que este quadro era “…muito colorido, o amarelo parece que lhe dá 

sol”

, exaltando a diferença entre 

escultura e pintura. 

287

A cor, é para os mais novos, um dos principais elementos que os leva a sentirem-

se em êxtase perante uma obra, quase sempre associada ao facto do pintor 

gostar muito ou não de a ter pintado, ou ainda, gostar muito ou não do local ou 

pessoa que retratou na tela. Ainda na mesma sessão de Van Gogh, uma criança 

do grupo experimental disse-nos que estávamos perante um quadro “…muito 

alegre…o outro da ilha onde se faziam oferendas também era assim!”

. 

288, 

referindo-se à sessão em que apresentámos a obra de Gauguin. Enquanto 

analisavam a obra de Van Gogh, mostravam um ar sereno mas espantado pelas 

cores com que o pintor tinha pintado este quadro. Houve ainda uma criança que 

nos deu uma resposta, quanto a nós muito pertinente, pois disse-nos que “…tem 

mesmo cores quentes, o outro da outra semana tinha cores frias”289

A noção de claro-escuro foi também apreendida pelas crianças, visto inicialmente 

confundirem esta com as sombras presentes nas várias obras. Com o decorrer da 

nossa investigação, houve de facto, uma evolução ao nível da compreensão 

deste termo da linguagem visual. Na última sessão em que apresentámos o 

quadro de Almada Negreiros (antes da sessão de avaliação), uma das crianças 

, referindo-se 

ao quadro surrealista de Magritte.  

                                                 
286   Anexo F 
287   Anexo H 
288   Ibidem 
289   Ibidem 
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disse-nos que “…há partes com mais luz e outras mais escuras”, ao que uma 

outra respondeu prontamente que “Chama-se claro/escuro, já estão fartas de 

dizer que é este o nome destas luzes…”290. Esta mesma criança que respondeu 

ao amigo que tinha apontado algumas partes da obra que tinham mais ou menos 

luz, disse-nos ainda que “…também há muita claridade no braço da menina”291

Quando abordados quanto ao conceito de linha, como sendo a génese da forma, 

uma das crianças disse-nos também que se lembrava “…que os desenhos são 

feitos por linhas”, ao que outra retorquiu que se “…se quiser desenhar uma bola, 

tenho de fazer uma linha que deve ficar meia redonda e ao acabar de desenhar 

tenho uma bola”

, 

levando as restantes criança do grupo a olharem-na (à obra) com mais atenção. 

No entanto, percebemos pelos seus olhares que corroboraram a ideia deste 

amigo, não nos parecendo que sentissem dúvidas quanto a este conceito. 

292. Esta mesma criança foi incitada por nós a desenhar a tal bola 

que nos tinha acabado de definir por palavras, pelo que no final desta 

demonstração nós respondemos “…quando esta ponta desta linha se uniu com a 

outra ponta, criou-se uma forma, que neste caso foi uma bola”293. As crianças não 

demonstraram qualquer espanto com a nossa explicação, tendo uma dito de 

seguida que entendia o que tínhamos explicado, conduzindo ainda uma outra 

criança a dizer-nos “…só se fazem desenhos com linhas”294

 

. 

 

Pelos motivos que acabámos de expor, podemos considerar que esta segunda 

hipótese operacional, se confirmou, através dos conhecimentos revelados pelo 

grupo experimental.  

 

 

 

                                                 
290   Anexo I 
291   Ibidem 
292   Ibidem 
293   Ibidem 
294   Ibidem 
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6.8.2.3   Terceira Hipótese Operacional 
- 

Falámos-lhes então, de forma clara e simples, da técnica utilizada por Seurat – 

Pontilhismo. Quando lhes pedimos para olharem atentamente e com maior 

proximidade para a obra de Seurat, uma das crianças do grupo disse-nos que 

esta tinha “…pinceladas, não está certinho”, tendo outra acrescentado “Parecem 

manchas”

Depois de contactarem regularmente com a obra de arte, as crianças deste 

nível etário conseguem estabelecer diferenças entre os vários meios de 

expressão e identificar algumas técnicas expressivas 

Após as várias sessões que fizemos com o grupo experimental, constatámos que 

as crianças conseguiam diferenciar os vários meios de expressão com os quais já 

tinham contactado, ou seja, distinguiam entre desenho e pintura. No entanto, esse 

conhecimento era substancialmente superficial.  

295, enquanto olhava de forma muito atenta para esta. Ficámos 

orgulhosas por eles estarem a «olhar» de forma mais atenta para este quadro, à 

procura de algo novo para descreveram, mas sem saberem ao certo o quê. 

Houve uma criança, que estando absorta pela sua própria atenção, nos disse 

ainda que a obra tinha “…muitos verdes nos verdes”, o que consequentemente 

originou a resposta de outra, que de forma imediata disse que os verdes estavam 

“…misturados”296

Na sessão em que apresentámos o quadro de Magritte, abordámos também o 

conceito estilístico de surrealismo. Dissemos-lhes, de forma clara e simples, que 

significado tem esta palavra, e que este pintor fazia parte de um grupo de pintores 

que tinham optado por esta maneira de representar as suas ideias. A dada altura 

desta sessão, uma das crianças disse-nos que o pintor “…sabe que é impossível, 

mas sonhou”

. Estas associações feitas pelas crianças revelam uma enorme 

simplicidade no seu saber, mas uma curiosidade ainda maior do que o seu próprio 

desconhecimento face a algo. 

297

                                                 
295   Anexo D 
296   Ibidem 
297   Anexo G 

, referindo-se ao conteúdo da obra em si mesma. Embora tenham 

percebido que tudo o que se pinta é simplesmente imaginado, tentam encontrar 
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justificações e motivos que levem um pintor a fazer algo deste género. Uma das 

crianças disse-nos o “… quadro é dele, pode desenhar o que quiser”298, como se 

o que Magritte fez, fosse uma arbitrariedade, facto este que notámos mais pela 

expressão facial e corporal, do que pela resposta oral que nos deu. Não temos 

duvida alguma, de que este conceito de surrealismo ficou bem mais esclarecido 

no momento em que lhes dissemos que por vezes os pintores surrealistas pintam 

“…o corpo de um elefante com cabeça de gato…”299

 

, levando-os a associar a um 

anúncio que passava na televisão, na altura desta investigação. Essas pequenas 

associações, têm uma extrema importância na vida dos mais novos, pois permite-

lhes alcançar um maior conhecimento, mais sólido e estruturado, em menos 

tempo e com menos teorizações. Se conseguem perceber através de uma 

associação, tudo se simplifica, e de facto, o anúncio serviu para esclarecer um 

pouco e esclarecer o conceito de surrealismo.  

Não tínhamos como objectivo o decorar destes termos técnicos – pontilhismo e 

surrealismo. Apenas queríamos que as crianças contactassem com estes termos 

e que os compreendessem nas sessões respectivas, pois é provável que a médio 

e longo prazo não consigam lembrar-se desta terminologia. Sabemos no entanto, 

que se ouvirem estes dois termos nos tempos mais próximos, lembrar-se-ão que 

já falaram sobre eles, mesmo que já não os saibam explicar, contribuímos para o 

alargar dos seus universos.   

Pelos motivos que acabámos de explicar, consideramos que esta terceira 

hipótese operacional se confirmou, mesmo que a curto prazo, serviu para a 

conceptualização do conhecimento das crianças que integraram o grupo 

experimental. 

                                                 
298   Anexo G 
299   Ibidem 
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CONCLUSÕES 
Já não podemos continuar a insistir numa inteligência única, virada somente para 

a linguagem ou para a matemática300. Já vários pedagogos defenderam que a 

educação deve ir além da simples transmissão. Deste modo, dever-se-á cada vez 

mais explorar, todas as competências inerentes ao ser humano, estimulando-as 

para que este se torne mais capacitado e consiga melhorar e integrar as diversas 

aprendizagens que vai adquirindo ao longo da vida, sendo estas depois vistas 

como algo totalizador. Outro aspecto que se deve salientar e que Lowenfeld 

também considera como sendo fundamental, é o facto de a arte constituir 

“…primordialmente, um meio de expressão”301, facto que nos leva a acreditar no 

quão importante se torna esta na vida das crianças, pois os seus pensamentos, 

anseios e angústias, são minimizados pela exteriorização que fazem através de 

manifestações artísticas. Este é um meio privilegiado para que as crianças 

“…expressem os seus sentimentos, as suas emoções e a sua própria 

sensibilidade estética”, sendo fundamental, a estimulação para que cada criança 

“…se identifique com suas próprias experiências”302

A nossa investigação/acção, contou com a participação de dois grupos distintos 

de crianças, ambos com idades compreendidas entre os 5 e os 6 anos, a qual 

constituiu a parte empírica desta dissertação, que se desenrolou ao longo de mais 

de dois meses. Chamámos grupo de investigação/experimental, ao grupo de 

crianças com quem realizámos 8 sessões com periodicidade semanal, de 2 horas 

cada, e grupo de controlo, ao grupo com o qual apenas realizámos 2 sessões, a 

. Só desta forma se consegue 

que a arte lhes dê uma máxima plenitude, pois através dela podem revelar e 

exteriorizar todos os seus problemas. Foi com base na premissa de que a 

educação e a arte deveriam estar sempre em estreita relação, que nós partimos 

para este desafio – a nossa dissertação cuja metodologia utilizada foi a de uma 

investigação/acção, que relacionasse a educação com a apreciação estética da 

obra de arte. 

                                                 
300   Esta era a visão de Jean Piaget 
301   Lowenfeld-Brittain(1970:19) 
302   Ibidem: 23 
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primeira e última que havíamos feito com o grupo experimental. Após estas 10 

sessões, realizámos ainda uma sessão de avaliação com o grupo experimental, 

onde verificámos os conhecimentos que estas crianças haviam adquirido ou não, 

ao longo das 8 sessões que tínhamos estado com eles.  

É importante reflectir e avaliar a evolução que o grupo experimental teve ao longo 

das 8 sessões que realizámos com eles, para deste modo avaliarmos a eficácia 

da acção, no que concerne à capacidade de apreciação estética que se pode 

desenvolver em crianças deste nível etário e perspectivar a possibilidade de 

incluir na nossa planificação pedagógica do jardim-de-infância, a inserção da obra 

de arte em sala de aula.  

Em cada sessão, foi apresentada uma obra de arte com particularidades 

específicas, com a intenção de que fossem as crianças, pouco a pouco, a 

referenciar estas mesmas características. Claro está que, inicialmente lhes demos 

pontos de referência, que os conduziu à reflexão sobre determinados assuntos 

inerentes à especificidade da obra em análise, pois o nosso grande objectivo era, 

que de sessão para sessão, começassem a nomear algumas das características 

plásticas e de conteúdo de cada uma delas, sem que fosse necessário dar-lhes 

linhas condutoras para tal. 

Se inicialmente não sabiam distinguir, entre uma sombra e uma parte em que o 

sol não incidia, criando um ambiente mais escuro na obra, verificámos que 

começaram a fazer esta distinção após as 3 primeiras sessões, facto este que 

considerámos muito positivo. De facto, a distinção entre claro/escuro e sombra, 

criou alguma confusão durante algum tempo, mas acabaram por perceber, 

claramente, a diferença que separa estes termos. Era nosso objectivo que as 

crianças alargassem os seus conhecimentos sobre desenho, pintura e escultura, 

facto este, que se verificou de forma muito clara, como pudemos comprovar pelos 

diálogos tidos e como se poderá verificar nos anexos que relatam o conteúdo 

integral das sessões. O grupo experimental revelou sempre um grande 

entusiasmo pelas obras que visualizavam, tentando de sessão para sessão, 

explorarem-na o mais rápido que conseguiam, pois assim que ficavam frente à 



_______________________________________________________Conclusões 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 199 

 

obra diziam-nos desde logo se se tratava de um desenho, de uma pintura ou se 

era uma escultura. Para além desta 1ª análise, tentavam-nas descrever quanto ao 

tema e também utilizando a nova linguagem e conceitos da linguagem visual que 

iam adquirindo. Tal como já referimos anteriormente, houve uma grande evolução 

no que concerne à aquisição destes conceitos, e em determinada altura, o grupo 

experimental disse-nos “O céu está às cores, está um pouco claro e um pouco 

escuro”303

No que concerne à relação entre pares, podemos dizer que embora tenha havido 

pequenas discussões mais acesas, por defenderem o seu ponto de vista, não 

querendo ouvir o do amigo, estas situações também foram facilmente debeladas 

e começaram a fazer um esforço notório por ouvir o outro. Explicámos-lhes que 

na Arte existem aspectos que não são lineares, que cada olhar vê de um modo 

diferente determinada obra. Esta interacção e aceitação de opiniões entre pares 

foram realmente um factor primordial para o bom entendimento e integração 

futura em diferentes grupos, e também para o próprio desenvolvimento da 

personalidade. Saber ouvir o outro, é de facto, um sinal de maturidade e 

crescimento interior. A melhoria das interacções entre os pares foi um dos 

aspectos positivos que retivemos desta acção. Piaget referia que “(…) As acções 

, referindo-se ao quadro de Gauguin. Nas primeiras sessões, as 

crianças não tinham noção de que esta diferença entre claro/escuro se faz pela 

luz, pois pensavam que as partes mais escuras eram sombras. Sentimo-nos 

muito recompensadas quando percebemos que já estavam a analisar as obras 

não apenas pelo seu conteúdo (ideia principal que estas lhes transmitiam), mas 

também através das novas «ferramentas» de análise que lhes tínhamos 

proporcionado. 

Outra questão que se confirmou e que inicialmente tínhamos como objectivo, foi o 

facto de as crianças tentarem ver na obra cenas do seu quotidiano, ou que se 

relacionassem com este em algum aspecto. Houve sempre esta tentativa, talvez 

porque deste modo a obra lhes é mais familiar, tentando entrosá-la com as suas 

vivências. 

                                                 
303   Anexo E 
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dos indivíduos uns sobre os outros, as quais constituem toda a sociedade, só 

criam uma lógica com a condição de adquirirem elas também uma forma de 

equilíbrio (…). (…) As relações sociais equilibradas em cooperação constituirão 

“agrupamentos” de operações tais como as acções lógicas exercidas pelo 

indivíduo sobre o mundo exterior”304. As crianças cooperavam umas com as 

outras, fundamentando algumas das suas respostas a partir de algo que uma 

outra já havia dito. Piaget diz em determinada altura que “A cooperação não 

impõe nada, a não ser os próprios processos de intercâmbio intelectual ou 

moral”305

O grupo de investigação conseguiu também, apreender o conceito de linha e 

forma, e a intrínseca ligação existente entre estes dois conceitos, como sendo a 

forma, algo que provém sempre da linha. Este foi um dos conceitos que pudemos 

comparativamente falar com o grupo de controlo, pois nas duas sessões que 

fizemos com este grupo, apresentámos obras de desenho, onde o conceito linha 

e forma eram bastante visíveis. No entanto, embora também só tenhamos feito 

com o grupo experimental, estas mesmas duas sessões sobre desenho, o grupo 

experimental revelou ter interiorizado muito mais o conceito de linha e forma do 

que o grupo de controlo. Em nossa opinião, este aspecto deve-se ao facto de ao 

longo das 8 sessões se ter conversado sobre muitos dos elementos integrantes 

da linguagem visual, inerentes às várias obras, nomeadamente, conversámos 

ainda sobre o conceito desenho na sessão em que apresentámos a obra de 

, referindo-se ao facto das opiniões poderem decorrer de um 

determinado grupo, sem que esta opinião geral comprometa a individual, apenas 

consolida a opinião que cada pessoa tem, através do intercâmbio de ideias e 

teorias. 

A técnica utilizada por cada artista apresentado por nós, não suscitou muitas 

dúvidas, pois facilmente as crianças depreendiam se estavam perante uma 

pintura ou desenho a carvão, por exemplo. O mesmo se verificou em relação à 

distinção entre os meios de expressão: pintura e escultura. 

                                                 
304   Piaget, J. (1994: 182) 
305   Ibidem: 62 
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Modigliani, uma vez que a intenção era comparar um desenho de Arpad Szenes 

com uma pintura de Modigliani. Assim, as diferentes técnicas foram sendo 

referenciadas ao longo das 8 sessões e deste modo foi-se produzindo uma 

acomodação306

                                                 
306  A Acomodação é vista por Piaget como sendo a adaptação que todos nós fazemos ao 
assimilar novas aprendizagens, acomodando-as ao conhecimento que já possuíamos, originando 
o equilíbrio entre o que já conhecíamos, e o que absorvemos em determinada altura através da 
assimilação. Esta acomodação acontece sempre que o meio exterior assim o exige, ou seja, 
sempre que os esquemas mentais se alteram em função das experiências que vamos tendo ao 
longo da nossa vida. 

 dos novos conhecimentos. 

No entanto, não nos limitámos a fazer uma investigação/acção, pois para 

podermos retirar conclusões sobre a nossa intervenção com as crianças de 

ambos os grupos, precisámos de perceber e compreender o que já havia sido 

estudado sobre a ligação entre as obras de arte e as crianças em idade pré-

escolar. Para isso, debruçámo-nos sobre a obra de Abigail Housen, Michael 

Parsons e sobre o Programa Integrado de Artes Visuais – Primeiro Olhar –. 

Também sobre as diferentes instituições que preconizam e privilegiam a relação 

da arte com a criança, tendo chegado a conclusões que nos ajudaram a construir 

a nossa própria investigação e a interpretar os seus resultados. 

Podemos dizer, que segundo Michael Parsons, as nossas crianças se situariam 

no 1º estádio, cuja ideia dominante é a preferência. Nestas faixas etárias – 5/6 

anos – é normal que a criança goste mais de um quadro do que de outro porque o 

considera mais bonito ou porque lhe desperta interesse por algum motivo. No 

entanto, as nossas crianças sempre tentaram pôr-se no lugar do pintor, para 

justificar o porquê dele ter feito determinada obra de certa forma, com um tema 

que a eles efectivamente poderia não dizer nada, como foi o caso do quadro de 

Magritte. 

 

Michael Parsons defende que diferentes pessoas reagem de formas diversas às 

mesmas obras de arte, orientando-se cada uma delas para avaliar o quadro, 

pelas características que consideram ser mais ou menos importantes para si. 
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Na visão de Abigail Housen, as nossas crianças seriam observadores narrativos, 

em que apenas narram o que vêem no quadro como se de uma história se 

tratasse. Para esta autora, as crianças criam uma narração, de acordo com a obra 

que estão a visualizar, mas tendo em conta o próprio mundo em que estão 

inseridas. 

Temos de salientar, que embora na visão destes dois autores, as nossas crianças 

pertencessem ao primeiro estádio, este não é de todo encarado como sendo um 

estádio em que nada se sabe. Todas as pessoas progridem de estádio para 

estádio, iniciando-se sempre no primeiro, embora possam nunca passar deste. 

Esta transição resulta da experiência estética que vamos tendo ou não ao longo 

da vida. Para Abigail, “…o observador inexperiente ou principiante fornece uma 

importante indicação – talvez a chave essencial – para a compreensão da 

experiência estética”307

Se pensarmos então, na avaliação do Primeiro olhar, verificamos que a avaliação 

deste Programa Integrado de Artes Visuais é maioritariamente qualitativa, tal 

como a avaliação que nós próprias preconizamos nesta investigação. No Primeiro 

Olhar, dá-se especial ênfase à observação de cada sessão, de forma a se poder 

retirar conclusões provenientes das atitudes das crianças. Estas observações 

constantes passam por avaliar a adesão e entrosamento que as crianças revelam 

, considerando fundamental, o papel que todas as pessoas 

pertencentes ao primeiro estádio exercem ao terem uma experiência estética, 

como visualizar uma obra de arte. Só a partir desta primeira experiência se 

consegue estimular e induzir crianças, por exemplo, a terem variadas 

experiências estéticas.  

 

O programa Primeiro Olhar preconiza também (tal como esta investigação) o 

contacto que a criança deve ter desde tenra idade com as obras de arte, pois não 

há idades proibidas para se apreciar uma obra de arte. Em muitos aspectos, 

nesta nossa investigação obtivemos resultados similares aos estudos que 

fundamentaram este nosso trabalho de pesquisa. 

                                                 
307  Housen, A. – Educação Estética e Artística (2000: 150) 
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face à actividade, e todo o comportamento que têm ao longo desta. Por outro 

lado, o Primeiro Olhar dá também atenção ao resultado final da sessão, ou seja, 

ao produto que resulta da actividade plástica ou outra, no final de cada sessão, 

merecendo este um estudo interpretativo.  

Acreditamos que a interacção entre as crianças e as obras de arte, exerce 

benefícios quer ao nível grupal, quer ao nível individual, numa perspectiva de 

desenvolvimento cognitivo e estético. Os diálogos em torno das obras, estimulam 

a aprendizagem de novos conceitos estéticos, enriquecendo não só o 

conhecimento e vocabulário das crianças, como também as torna mais 

entrosadas com o mundo à sua volta. A capacidade de apreciação estética irá ser 

tanto maior, quanto maior for o contacto entre a criança e a obra de arte ou com 

qualquer outro tipo de experiência artística. A perspectiva de se introduzir no 

currículo, em jardim-de-infância, a observação de obras de arte devia ser cada 

vez mais usual, e aceite pelos educadores de infância, de forma a estimularem 

competências e capacidades que esta actividade poderá veicular. 

Tivemos especial cuidado na elaboração dos planos de aula, para que todas as 

áreas de conteúdo previstas na educação pré-escolar fossem abordadas ao longo 

desta investigação. A área de conhecimento do mundo foi sem dúvida a mais 

esmiuçada, pois ao colocar a criança em contacto com obras de arte, estamos 

não só a despoletar a criatividade desta, através da exploração da sua 

imaginação no que respeita à suposição da intenção do autor, quer 

posteriormente, através da execução de uma produção plástica. Estamos de igual 

modo, a permitir que contactem com algo que até então seria desconhecido para 

si ou pouco estimulado. 

Pudemos concluir na nossa investigação, que é possível desenvolver um trabalho 

em torno da obra de arte, em sala de aula, através de uma cuidada estruturação 

de actividades, onde os objectivos, conteúdos e estratégias articulem a análise de 

uma obra, com as áreas curriculares definidas para este grau de ensino, bem 

como tendo em consideração, obviamente, a adequação das actividades 

preconizadas com os níveis etários e socioculturais das crianças. 



_______________________________________________________Conclusões 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 204 

 

Pudemos, igualmente, concluir que as crianças vão progredindo na apreciação 

estética, através do contacto regular com a obra de arte, pela desenvoltura 

revelada nas observações proferidas sobre as obras, na relacionação da obra 

com o seu próprio quotidiano, na melhoria do entendimento dos elementos que 

compõem a linguagem visual e do enriquecimento que as interacções com os 

pares lhes conferem. Esta melhoria na leitura de sentido da obra de arte trará 

benefícios para o desenvolvimento cognitivo das crianças e auxiliará a 

interpretação de sentido em outras linguagens. 

Deverá ser a escola e a família308, em interligação e cooperação, a fomentarem 

novas experiências e novos desafios na vida dos mais novos, de forma a 

fomentar e despoletar a expressão da criança. Esta expressão é vista como 

“…um desenvolvimento individual sem restrições…”309

                                                 
308   Binómio muito importante no desenvolvimento das crianças 
309   Best, David (1996:111) 

, pois só através dela é que 

a criança expõe os seus pensamentos mais recônditos, sem que haja limites para 

a forma como os expõe. 

É função da educação pré-escolar a promoção de todos os aspectos educativos 

que contribuam para o desenvolvimento da criatividade, pois só assim se poderão 

formar cidadãos interventivos, mais sensíveis aos problemas do meio envolvente, 

mais capacitados para a procura de soluções criativas para eles, ajudando desta 

forma a criar uma sociedade melhor, mais tolerante, mais dialogante e de respeito 

pelo outro.  

Pelo que observámos no desenrolar desta investigação/acção, tanto no que diz 

respeito à aquisição de conhecimentos, como no que se refere ao interesse 

crescente pelas obras de arte, demonstrado ao longo das sessões, bem como 

pelo nível de desenvolvimento da capacidade de reflexão revelada.  

Podemos, deste modo, validar a eficácia desta intervenção na estimulação da 

literacia artística destas crianças, nos aspectos que se referem à dimensão de 

contextualização da obra de arte e na dimensão da aquisição de conhecimentos 

da linguagem visual, através da reflexão que foi implementada.  



_______________________________________________________Conclusões 

A Abordagem da Obra de Arte, em sala de aula, no Jardim-de-infância,  
com crianças de 5/6 anos 205 

 

De igual modo, validamos o facto, pela experiencia levada a efeito, de ser 

possível descobrir a obra de arte na sala de aula e dialogar sobre ela, no jardim-

de-infância.  
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ANEXOS 
 

Diálogo entre nós e as crianças ao longo das 8 sessões que fizemos com o grupo 

de investigação e das duas sessões que fizemos com o grupo de controlo 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo A 



 

 

1ª Sessão com o Grupo de Controlo 

 

Nós: O que é a Arte? 

Respostas: É quase uma obra de arte 

  Pintar 

  Estátua 

  Estátua de terra 

  Fazer castelos na praia 

  Pode ser música 

  Quadros pendurados 

  Fazer desenhos 

 

Nós: O que faz um pintor? 

Respostas: Pinta quadros 

  É um senhor que pinta 

  É um artista 

  Pinta muitas coisas, bonecos, árvores e cidades, tudo nos quadros 

  O artista é sempre um pintor 

 

Nós: E já que falam em artista, o que é para vocês um artista? 

Respostas: É quem faz coisas de arte 

  Faz quadros importantes 

 

Nós: Só quadros? 

Respostas: Não – Grupo 

  Faz pinturas, mesmo que não seja em quadros 

  Pode ser um cantor, também são artistas 

 

Nós: E o que é um museu? 

Respostas: É onde estão as obras, 



 

 

  Estão lá muitos quadros 

  Não se pode falar, está tudo calado 

 

Nós: Já foram a algum museu? 

Respostas: Já, estivemos na Gulbenkian (grupo) 

Fomos com a A.310 e com a T.311

                                                 
310 Nome da educadora da sala onde estão integrados 
311 Nome da auxiliar da sala onde estão integrados 

  

 

Nós: Agora vamos mostrar-vos o que trazemos aqui. 

[mostramos o quadro de Arpad Szenes] 

Respostas: É uma senhora, é uma fotografia desenhada 

  É uma obra de arte 

  Acho que é um homem 

  Acho que é uma senhora porque tem um lenço na cabeça 

  Deve estar a olhar para um livro 

  Ela está zangada 

  É um quadro pintado 

 

Nós: Então e as cores que o quadro tem? Gostam? 

Respostas: Não tem cor (grupo) 

  É cinzento, tem cor…mas não é colorido! 

  É feito a lápis de carvão 

 

Nós: Esta obra feita a lápis de carvão pode ser considerada uma pintura? 

Respostas: Não (várias crianças) 

  É um desenho, não é uma pintura 

  Eu também acho 

 



 

 

Nós: De facto estamos perante um desenho e não uma pintura. Esta foi a 

técnica que este artista utilizou para realizar esta obra. 

 

[interrompem-nos] 

 

   A menina tem manchas na cara 

   Não são manchas, parecem-me sombras 

 

Nós: Vamos fazer uma coisa: coloquem a vossa mão sobre a mesa, mas sem 

chegar a tocar nesta e digam-me o que vêem. 

Respostas: Sombras…vimos as sombras das nossas mãos (grupo) 

   Pois…a menina tem sombras na cara, não são manchas 

 

Nós: Então vamos lá tentar perceber onde é que vocês vêem sombras nesta 

obra. 

 

[Várias crianças levantam-se para tentar se aproximar da obra de forma a 

apontarem para as sombras. Vão dizendo de forma desorganizada “ no pescoço”, 

“nos olhos”, “na cara”, no entanto, por uma questão de se conseguir manter a 

ordem na sala, pedimos-lhes para se sentarem e analisarem a obra com mais 

calma. Assim cada criança apontará no devido lugar, o local onde acha que o 

quadro a carvão tem sombras]. 

 

Respostas: Nós todos temos sombras, ela também tem por causa dos olhos 

  Tem os olhos mais escuros 

 

Nós: Esta pessoa que está desenhada nesta obra, está em que posição? 

[revelam algum espanto face à questão colocada]. Está de lado? Está de 

frente para nós? 

Respostas: Está de lado porque só se vê um olho 



 

 

  Está virada de lado 

  Deve estar a olhar para alguma coisa 

 

Nós: Pois é, esta obra tem um rosto de perfil, este é o nome que se dá quando 

se vê um rosto/cara que está de lado. Para além disto, a este tipo de 

desenho dá-se o nome de Retrato. 

 E que outros tipos de retrato é que vocês conhecem? 

 

[ficam calados na esperança que sejamos nós a responder] 

 

 Existem outros géneros de retratos, como por exemplo as fotografias que 

tenham um rosto de alguém (tal como a obra também tem). 

 

[mostram-se admirados e alguns sorriem] 

 

 Nós trouxemos um retrato da nossa cara, que tem um rosto de perfil. 

Vejam lá! (falou-se sobre a foto) 

 

Nós: E porque é que acham que o pintor desenhou esta pessoa? 

Respostas: Achava-a bonita 

  Podiam ser um casal 

  Namorados e amigos 

 

Nós: Agora olhem para as nossas mãos. Vamos fazer uma linha com os nossos 

dedos e essa linha vai gerar algo. Reparem bem! (com o dedo indicador, 

fazemos um circulo). E então, o que viram? 

Respostas: Fizeram uma bola 

  Chama-se círculo 

 



 

 

Nós: Vocês conseguem perceber se o que acabámos de fazer está relacionado 

com o quadro que vos estamos a mostrar? 

[silêncio] 

 

Nós: Com um simples linha, como esta que fizemos com os dedos, gera-se uma 

forma, ou seja, o pintor Arpad Szenes, desenhou muitas linhas a carvão e 

criou uma forma, verdade? 

Respostas: As linhas dele serviram para fazer a cara da tal Maria 

 

Nós: Exactamente. Qualquer forma desenhada, parte sempre da linha, que ao 

se juntar a outra, ou ao cruzar-se com outra, vai criar uma forma. 

Respostas: Que giro!  

[sorrisos e alguma perplexidade] 

 

Nós: Que tal se nos sentássemos todos virados para a mesa, olhássemos para 

o colega que está em frente a nós e desenhássemos o seu rosto? 

Fazemos o rosto do amigo da frente, que não vai ser desenhado de perfil, 

mas fazemos um desenho a carvão como este pintor fez. O que vos 

parece? 

Respostas: Sim 

  Eu gosto de desenhar 

 

[Realizámos assim uma actividade prática, funcionando esta como variante da 

actividade proposta inicialmente] 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 



 

 

1ª Sessão realizada com o grupo experimental 

 

Nós: O que é a arte? 

Respostas: Pintar 

  Desenhar 

  Estátuas e esculturas 

  Obras-de-arte 

  Quadros 

 

Nós: E o que faz um pintor? 

Respostas: Faz quadros 

  Pinta casas 

  Pinta com pincéis 

  Pinta 

  Fazia trabalhos lá em casa 

  Pinta para ser artista 

 

Nós: Na primeira pergunta que vos fizemos, um de vocês falou em escultura. O 

que é afinal uma escultura? 

Respostas: É uma forma 

  É uma pessoa feita de pedra 

  Jesus também é feito de pedra 

  Jesus é invisível 

 

[Discussão por motivos religiosos. Breve interrupção da pergunta feita, com 

seguimento pouco tempo depois] 

 

  Pode ser uma pessoa feita de madeira 

  É o escultor que faz as esculturas 

  Eu já vi esculturas 



 

 

 

Nós: E onde é que já vistes esculturas? 

Respostas: Na Gulbenkian 

  Nos museus 

 

Nós: E com quem é que vocês foram aos museus e à Gulbenkian? 

Respostas: Com a P.312 e com a L.313

                                                 
312 Educadora da Sala onde estão integrados 
313 Auxiliar da sala onde estão integrados 

  

  Com a minha mãe e com o meu pai 

 

Nós: Nós viemos aqui para vos mostrar uma coisa e para falar com vocês sobre 

o que vão ver. Antes de mais, queremos que vocês “olhem” bem e nos 

digam o que vêem. [Mostramos o quadro de Arpad Szenes] 

Respostas: É uma mulher 

  Parece uma bruxa porque é feia 

  O nariz parece que é esticado 

  Está para baixo (o nariz) 

  Tem pescoço de girafa 

  É mulher porque os homens não têm pescoço de girafa nem narizes 

destes, e também porque os homens não usam chapéus destes! 

  Não é um chapéu, é um lenço 

  Deve ser idosa, parece velhinha 

  A minha avó usa um lenço destes 

  Está triste porque é feia 

 

Nós: O pintor que desenhou este quadro era Húngaro e chamava-se Arpad 

Szenes. 

Respostas: Nunca ouvi esse nome 



 

 

  Não vês que não era Português!! (resposta dada ao amigo que 

respondeu anteriormente) 

 

Nós: Então mas digam-nos lá se este quadro é colorido ou não? 

Respostas: Não (grupo) 

  É uma pintura escura 

  Não é uma pintura, é um desenho 

 

Nós: É um desenho? Foi feito com o quê? 

Respostas: Com lápis de carvão 

  Não tem cores, só tem preto e cinzento 

  Tem manchas, às vezes 

 

Nós: Manchas? Anda cá apontar onde estão estas “manchas”? 

[Aponta para as sombras que o retrato tem] 

Nós: Vejam lá o que nós vamos fazer com as nossas mãos sobre a mesa. O que 

vêem reflectido sobre a mesa? 

Respostas: Sombras (grupo) 

  São as sombras das mãos 

  Ah! A bruxa tem sombras! 

[Risos] 

 

Nós: Então vamos lá falar sobre sombras. Acham que estas “manchas” que a 

vossa amiga encontrou nesta obra, afinal são sombras? 

Respostas: Sim (grupo) 

 

Nós: Então, quem quiser, põe o dedo no ar, depois nós chamamos um a um, 

para virem aqui apontar as sombras que encontram neste quadro 

[Vários querem levantar-se de imediato, mas depois de forma organizada vêem 

até nós e apontam os locais onde de facto o quadro tem sombras]  



 

 

 

Nós: A pessoa que está desenhada neste quadro está em que posição? 

Respostas: Está de lado (vários) 

  Só se vê meia cara 

 

Nós: Pois é…já chegámos à conclusão que este quadro representa uma mulher, 

foi desenhado a carvão, tem sombras e agora vocês dizem que está de lado. É 

um retrato de perfil, é assim que se chama aos retratos que “estão de lado” 

(exemplificamos). Nós trouxemos um outro tipo de retratos para vocês verem, e 

também está de perfil. Vocês conseguem adivinhar do que é que estamos a falar? 

Que outro tipo de retratos é que vocês conhecem?  

Respostas: Só se for fotografias! 

 

Nós: Então vejam lá o que nós trouxemos para vocês verem. 

[mostramos a foto e esta passa de mão em mão. Dialogamos sobre esta foto e 

sobre as questões de retrato e perfil] 

 

Nós: E porque é que acham que o pintor desenhou esta pessoa? 

Respostas: Se calhar gostava dela, por isso é que a pintou 

  Não pintou, desenhou a lápis! (resposta dada ao amigo que deu a 

resposta anterior) 

   Podia ser a mulher dele ou a namorada 

  Eu acho que era a mãe dele, tem cara de velha 

  Se calhar não se vê, mas ela tem bengala 

  Pois é…até tem o tal lenço das velhotas 

  Quem é? Digam lá! 

 

Nós: Esta senhora era de facto a mulher do pintor. Antes de vos dizer o nome 

dela, gostávamos que vocês nos dessem palpites acerca do nome dela. 

Como é que acham que ela se pode chamar? 



 

 

Respostas: Pode ser Maria 

  Pode ser Sofia 

[silêncio] 

 

Nós: Esta senhora chamava-se Maria Helena Vieira da Silva, era casada com o 

pintor Arpad szenes, que é o artista que fez este retrato. Ela também era 

pintora. 

  

Nós: Agora olhem para as nossas mãos e para os nossos dedos. Vamos fazer 

uma linha imaginária com os nossos dedos em cima da mesa. Essa linha 

vai dar origem a algo. Reparem bem! (com o dedo indicador, fazemos um 

circulo).  

[interpõem-nos antes que lhe perguntemos algo] 

Respostas: Fizeram um círculo 

  É uma figura geométrica 

  Pode-se fazer muitas mais, pode-se fazer qualquer coisa com as 

nossas mãos e dedos. 

 

Nós: Vocês conseguem perceber se o que fizemos está relacionado com o 

quadro que vos apresentámos? 

[silêncio] 

 

Nós: Com um simples linha, como esta que fizemos com os dedos, gera-se uma 

forma, ou seja, o pintor Arpad Szenes, desenhou muitas linhas a carvão e 

criou uma forma, verdade? 

Respostas: Pois…já percebi, o pintor começou com linhas e quando se 

apercebeu tinha feito o rosto da namorada 

  Achas? Ele já sabia que ia desenhar a Maria, não foi por acaso!!! Até 

deve ter feito muitas experiências antes, fez muitas caras de lado e a 

melhor ficou uma obra de arte! 



 

 

 

Nós: De facto, qualquer forma desenhada parte sempre da linha, que ao se 

juntar a outra ou cruzar-se com outra, por exemplo, vai criar uma forma. 

Respostas: Não entendi, expliquem de novo 

 

Nós: Se quiseres desenhar uma casinha, fazes as linhas laterais, a base/chão 

da casa, o tecto e o telhado. Todos estes tracinhos são linhas, que criaram 

uma forma – uma casa! Percebes? O pintor Arpad Szenes desenhou 

inúmeras linhas que resultaram no retrato da sua esposa. 

Respostas: Já entendi 

  Cada tracinho pode fazer um desenho, é isso? 

 

Nós: Qualquer forma que se queira fazer, tem sempre como base a linha, é a 

partir desta (linha), que se criam as mais variadas formas, sejam elas um 

retrato, um carro ou a tal casinha. Entendem? 

Respostas: Sim, é fácil 

  Muitos traços fazem um desenho 

  Esta cara tem muitos traços, muitas linhas 

 

Nós: Este pintor fez o desenho de um rosto, a carvão, e o rosto está de perfil. 

Agora gostávamos que vocês se sentassem frente a frente, e 

desenhassem o rosto do colega que se encontra à vossa frente. Gostavam 

de fazer o rosto a carvão? Utilizávamos a mesma técnica que o pintor 

utilizou! Era giro! 

Respostas: É boa ideia, mas a cara que vamos desenhar também é de lado? 

 

Nós: Não, vocês vão desenhar a carvão o rosto do amigo que está em frente a 

vós, mas vão desenhá-lo de frente e não de perfil. 

Respostas: Boa ideia, eu quero desenhar a B. 

 



 

 

[inicia-se um diálogo sobre as escolhas para desenhar. Esta actividade decorreu 

com muita aceitação] 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo C 



 

 

2ª Sessão realizada com o grupo experimental 

 

Nós: Olá a todos. Cá estamos de novo para mais uma sessão em que vamos 

falar de… 

Respostas: Arte 

  Desenhos a carvão 

  Pinturas 

  Do quadro da Maria (referência ao quadro de Arpad Szenes 

intitulado “Mari-Helène-Maria em Português) 

 

Nós: Verdade! Mas primeiro gostávamos de saber se ainda se lembram e se nos 

sabem dizer, o que fizemos ao certo a semana passada. 

Respostas: Vimos o quadro que tinha a Maria (comentário feito pela criança que 

em cima já havia referenciado o nome da pintora portuguesa) 

  Era a mulher de um pintor 

  Fizemos um desenho como o do quadro 

  Era uma obra de arte 

  Era feito a carvão 

  Tinha sombras 

 

Nós: Esta semana trouxemos outro quadro para vocês verem a analisarem. 

Queremos que vocês olhem para ele com muita atenção e nos digam o 

que vêem. 

[Mostramos o quadro Jeanne-Hebuterne de Modigliani] 

Respostas: É uma mulher 

  Os homens não têm cara de girafa 

  Usa um colar, mas pode ser um homem, o meu pai usa um do 

Benfica 

  Mas os homens não pintam os olhos! (resposta dada à amiga que 

respondeu anteriormente) 



 

 

  Os homens também não pintam os lábios 

 

Nós: E este quadro tem cores, ou é como o da semana passada? 

Respostas: Tem cores (vários) 

  Tem azul, cor de pele e preto 

  Também tem cinzento nas mãos 

  Não tem não, ela usa luvas! (resposta dada ao amigo anterior) 

  Luvas? É a cor das mãos dela, não vês? (contra resposta) 

[silêncio] 

 

Nós: Então como é que acham que ela se sente?  

[silêncio] 

 

Nós: Acham que ela está triste, alegre…como é que acham que ela se sente? 

Respostas: Está normal 

  Eu acho que está alegre 

  Não sei porque é que dizes isto, ela está a rir-se por acaso?! 

(resposta dada ao colega anterior) 

  Ela está a pensar 

  Está apaixonada e está a pensar nessa pessoa 

 

Nós: Então e em relação à roupa dela… 

Respostas: 

  Está vestida de preto 

  Parece uma senhora que trabalhava a fazer magia…por causa do 

chapéu! 

  Está bem vestida 

  Deve ter uma roupa chique…ela tem olhos azuis! 

  O quadro é meio escuro, não dá para ver bem o vestido 



 

 

  Reparem, ela tem o decote como o teu (fala para uma das 

investigadoras) 

  O chapéu dela está a condizer com o vestido 

 

Nós: Como é que sabes que é um vestido? – [pergunta feita à criança que 

respondeu anteriormente] 

Resposta: Ela está bem vestida, devia estar numa festa, e as mulheres usam 

sempre vestidos para irem às festas! 

 

Nós: Vocês também acham que ela estava numa festa? 

Respostas: Cá para mim ela ia fazer um espectáculo 

  Se calhar foi almoçar fora 

  Devia estar numa festa 

  Podia não estar…podia estar apenas a arranjar-se para ir à 

discoteca 

  Eu também acho que ela devia estar numa festa, até porque ela tem 

um colar, devia ser rica 

 

Nós: E como é que o pintor fez este quadro? 

Respostas: Pintou 

  Não é carvão…é isso que querem saber? (pergunta dirigida a nós) 

  É uma pintura colorida 

  Não é muito colorida, é um bocadinho! 

 

Nós: Pois é meus lindos, este quadro é de facto uma pintura e o pintor chama-se 

Modigliani. 

Respostas: E a menina, como se chama? 

 

Nós: A menina chama-se Jeanne-Hebuterne. Agora nós queremos que vocês 

olhem para o quadro que vos mostrámos hoje e para o quadro que vos 



 

 

mostrámos a semana passada. Vêem algo em comum nos dois quadros? 

Ou são completamente diferentes? 

Respostas: São diferentes 

  Um é desenho, o outro é pintura 

  Mas têm os dois, uma rapariga, isso é uma coisa igual nos dois 

quadros! 

  Uma não!!! Duas!!! São raparigas diferentes! (resposta dada ao 

amigo que respondeu anteriormente. Esta resposta foi dada com um tom 

de voz alterado) 

  O de hoje tem cor, o outro é todo a lápis 

  Esta até tem os olhos azuis 

 

Nós: E de qual é que vocês gostam mais? 

 

[Fizemos uma contagem de opiniões, sendo que ambos tiveram os mesmos 

votos] 

 

Nós: Esperamos que tenham gostado desta sessão… 

[interrompem-nos] 

 

Respostas: Podem dizer o nome dos dois quadros e dos dois pintores que nos 

mostraram até agora, quero saber, quero tentar decorar, a minha mãe 

perguntou-me qual tinha sido o pintor do quadro da Maria! 

 

Nós: O quadro da semana passada foi feito pelo Arpad Szenes e chama-se 

“Marie-Helène”, o desta semana foi pintado pelo Modigliani e chama-se 

“Jeanne-Hebuterne”. 

Respostas: Obrigado 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo D 
 



 

 

3ª Sessão realizada com o grupo de investigação 

 

Nós: Olá meninos. Cá estamos nós de novo para mais um encontro…já 

tínhamos saudades vossas.  

 Hoje nós trouxemos uma réplica de um quadro diferente dos dois que vos 

mostrámos a semana passada e na anterior. Antes de mais, vamos 

mostrá-lo já de seguida e queremos que vocês o “leiam” o melhor 

possível…ou seja, que digam tudo o que vêem nele. 

[Mostramos o quadro Grande-Jatte de Seurat] 

Respostas: Tem 1 macaco 

  Parece uma praia 

É uma praia 

  Eu vejo uma mulher que tem uma saia de poço…é uma saia que 

parece um poço (referência à saia comprida estilo dama antiga) 

  A mim parece-me campo 

  Parece-me um jardim 

  O jardim não tem areia da praia!!! (resposta dada ao amigo anterior, 

com um tom de voz muito zangado) 

  E onde é que vês areia da praia? (contra resposta) 

[pequena discussão entre estas duas crianças] 

  Vejo bancos 

  Eu vejo um cão ao pé de um macaco 

  Eu vejo um cão a correr 

  Isto parece um casaco e uma gravata (referência à escultura 

presente na obra) 

  Não é uma gravata, é um cachecol e a paisagem é um parque 

(resposta dada ao amigo que respondeu anteriormente) 

  Tem muitas árvores 

  Os meninos estão a fazer um pique-nique 

  Eu vejo guarda-chuvas no sol. São guarda-chuvas de sol! 



 

 

  Não se chama isso, chama-se guarda-sol (resposta dada ao amigo 

que respondeu anteriormente) 

  Não sabia que se chamava isso (contra resposta) 

  Já sei…um dia o pintor foi a este parque, gostou tanto que depois 

pintou-o 

  Não é um parque, não tem escorregas (resposta ao comentário do 

colega anterior) 

  Isso é verdade! Então é um jardim e tem um lago (contra resposta) 

  Deve ser um jardim para pessoas ricas, estão todas com fatos 

chiques 

  São muitos 

  Se calhar são todos amigos 

  O jardim é muito grande 

 

Nós: Pois é lindos, o nome deste quadro é “Grande Jardim” em português… 

Respostas: Qual é o outro nome? 

 

Nós:_É “Grand Jatte e tem um título Francês 

Respostas? E como é o nome do pintor? 

 

Nós: Seurat, o nome é Seurat. Outra coisa, um de vocês disse há pouco tempo 

que este jardim devia ter apenas pessoas ricas. O que é que vocês 

pensam sobre isto? Porque é que disseste isto, linda? 

Respostas: Elas estão muito bem vestidas (resposta da criança a quem nos 

dirigimos directamente) 

  Têm fatos compridos 

  Podiam estar de bikini para irem nadar, mas não estão 

 

Nós: Sabem, na altura em que este quadro foi pintado, as roupas que se 

usavam eram estas. Ou seja, estas pessoas que estão no quadro parecem 



 

 

chiques porque hoje não se usam este tipo de vestidos, no entanto as 

roupas delas estavam na moda, não eram chiques, eram apenas pessoas 

normais que se arranjaram só um bocadinho para irem passear à Grand 

Jatte. 

Respostas: Se calhar alguns foram namorar 

  Podem ter ido passear 

  Podem ter ido andar de barco 

  Foram passear o cão e o macaco 

 

Nós: Como é que vocês acham que as pessoas deste quadro se sentem? 

[pausa de 3 ou 4 segundos] Tristes? 

Respostas: Não (vários) 

  Estão alegres 

  Até têm fatos que parecem de festa 

  Quando se vai passear…fica-se sempre alegre 

 

Nós: Porquê é que dizes isto meu amor? Quando sais para o jardim ficas 

sempre alegre? 

Respostas: Fico. Vou passear com os meus pais e com o meu mano, é divertido 

(resposta dada pela criança a quem dirigimos directamente a pergunta) 

  Eu vou muitas vezes ao jardim, mas não tem lago. É por causa do 

meu cão fazer xixi 

  Às vezes vou à Gulbenkian com os meus pais 

  Eu gosto de jardins e este é bonito, tem um lago, as pessoas 

gostavam de lá ir, de certeza 

  Eu gosto muito de baloiços 

  Eu fui a um jardim com barcos, tinha pedais, só tinha de fazer assim 

(exemplifica) 

 

Nós: Então digam lá como é que são as cores deste quadro? 



 

 

Respostas: Têm muita cor 

  Muito verde e azul 

  As roupas são alegres 

  Olha…tem sombras 

 

Nós: Tem sombras? Onde amor? Vem cá apontar 

[a criança levanta-se a aponta para as sombras presentes no quadro] 

 

Nós: Têm a certeza que tudo o que o vosso amigo apontou são sombras? 

Respostas: Eu não acho. A sombra é uma imagem escura com uma forma, 

como a da mão sobre a mesa. Aqui no quadro há simplesmente partes 

mais claras e outras mais escuras…também acontece no meu jardim. O sol 

não bate cá em baixo por igual! 

 

Nós: Então onde há luz está “claro”, onde o sol não bate directamente está 

“escuro”, é isso? Pode-se dizer que este quadro tem uma paisagem com 

claros/escuros? É isso? Mas também existem sombras? 

Respostas: Há mais claros que escuros…há muito sol, por isso é que têm os 

guarda-sóis 

  Muito Sol na cabeça faz mal 

  Não vês que a maior parte das pessoas têm chapéus na cabeça? 

Nem sei porque é que levaram os guarda-sóis! O Sol já não lhes fazia mal! 

  O cão está à sombra, que bom! 

 

Nós: Vocês já repararam que este pintor pinta de maneira diferente? Não notam 

diferenças em relação a outras pinturas que já tenham visto? Em relação à 

pintura que vos mostrei na sessão anterior? 

[silêncio] 

Respostas: É uma paisagem, o outro não era 

 



 

 

Nós: É verdade meu amor, mas eu quero é que vocês reparem na técnica que 

este pintor usou para fazer este quadro 

Respostas: Ah! Tem pinceladas, não está certinho 

  Está tão bonito! 

  Parecem manchas [olha com muita atenção para o quadro] 

  Tem muitos verdes nos verdes 

  Estão misturados 

 

Nós: Nós vamos explicar-vos. Este pintor usou a técnica do Pontilhismo, ou seja, 

pintou este quadro através de inúmeros pontinhos. Ele pegou no pincel e 

fez o quadro com pintas e pintinhas, que após haver um número já elevado 

destas pintas, nos dá a sensação de cores misturadas, não se vendo essas 

pintas facilmente. Entenderam? 

Respostas: Que giro, não sabia que também se pintava dessa maneira, deve ser 

giro e fica bonito. Como é que se chama? 

 

Nós: O pintor é Seurat e a técnica é pontilhismo 

[silêncio] 

 Agora nós temos uma proposta para vos fazer. Temos aqui outro quadro 

igual à Grand Jatte mas sem personagens, quero que sejam vocês a 

desenharem as personagens e a compô-las nesta obra, pode ser? 

Respostas: Desenhamos os meninos e vamos pô-los nesse quadro, eu quero 

fazer o macaco 

  Eu faço o cão 

[diálogo sobre os desenhos que iremos fazer] 
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4ª Sessão realizada com o grupo de investigação 

 

Nós: Olá meus amores, esperamos que estejam cheios de curiosidade por saber 

o que vão ver hoje. 

Comentário: Vão mostrar mais uma obra de arte. Adivinhei? 

 

Nós: Pois é…mas primeiro, queremos que vocês nos digam se se lembram do 

que falámos na sessão anterior 

Respostas: Era uma paisagem 

  Não! Quer dizer…era, mas era um jardim 

[silêncio] 

 

Nós: E que mais tinha esse jardim? Lembram-se? Conseguem-nos dizer? 

Respostas: Tinha um lago azul 

  E barcos! 

  Haviam raparigas com roupas diferentes, não eram chiques, vocês 

explicaram-nos que eram normais, eram assim-assim! 

  Havia barcos 

  Eu já tinha dito isso (resposta dada à colega anterior, num tom de 

intimidação e com um ar muito zangado por lhe ter copiado a ideia que 

este já havia plasmado anteriormente) 

  Ah! Tinha um macaco 

  E um cão! Eu também tenho um cão 

  Havia guarda-sóis, devia estar calor 

 

Nós: Mais uma vez nós trouxemos uma réplica de um quadro para vocês verem. 

Vamos mostrar-vos e queremos que o analisem, ou seja, queremos que 

nos digam o que vêem e o que o quadro vos transmite 

[Mostramos o quadro “Mahana no Atua” (“Dia dos Deuses” em Português) de 

Gauguin] 



 

 

[sorriem assim que vêem o quadro e percebemos desde logo que gostam dele, 

talvez pela multiplicidade de cores] 

 

Nós: E então? 

Respostas: Uma praia 

  Índios 

  Pessoas 

  Água 

  Tem água às cores 

  Céu bonito 

  Vejo tudo 

  O céu está às cores, está um pouco claro e um pouco escuro 

  Vejo uma praia e um jardim [quando referenciou que via um jardim, 

apontou logo para a água colorida que o quadro tem, revelando julgar que 

aquela multiplicidade de cores seria um jardim, e não água] 

  Está lá uma escultura 

  Há lá uma montanha 

  Vejo pedras e ervas 

  Parece um cão [pausa] afinal é um cavalo! 

  Pois, está lá uma pessoa em cima 

 

Nós: Um de vocês disse há pouco que via água às cores. Vocês vêem o 

mesmo? É água? Se é água, porque é que tem cores? E se não for água, 

o que é que pode ser? 

Respostas:  Misturaram as cores 

  A mim parece-me uma toalha 

  Eu acho que é água, mas não sei porque é que tem tantas cores! Se 

calhar nessa terra a água é assim 

  A relva dos índios está cor-de-rosa 

 



 

 

Nós: Mas que local é este afinal? 

Respostas: É o país dos índios 

  África 

  É o Brasil 

  Uma praia porque tem água e areia, a água é colorida porque o 

pintor quis! [esta criança apontou para o quadro, indicando que a água 

estava colorida porque o pintor gostava destas cores] 

  O pintor devia gostar muito desta terra, porque tem muitas cores 

 

Nós: Então partindo da ideia deste último amigo, que disse que o pintor devia 

gostar muito deste local e que talvez por isso o tenha pintado de forma tão 

colorida, digam-me se pensam também desta maneira. 

Respostas: sim (grupo) 

  O quadro é alegre, muito alegre 

  Quando gosto de um desenho pinto-o com muitas cores 

  Eu também. Mas se não gostar, não pinto…ou então tem de ser 

quase sem cor 

  Essa terra é bonita, tem cores 

 

Nós: As pessoas, como estão vestidas? 

Respostas: Nada! 

  Duas estão vestidas 

  Porque são índias (resposta dada ao amigo que respondeu 

anteriormente) 

  Têm duas toalhas enroladas 

  Têm as mamas de fora 

  A minha mãe também não põe biquíni nas mamas quando vai à 

praia 

[risos] 

 



 

 

Nós: Vocês querem tentar adivinhar o nome do quadro? Na sessão anterior 

vocês chegaram a conclusões muito parecidas com o verdadeiro nome do 

quadro. Mas este é um bocadinho mais difícil de adivinhar! 

Respostas: Se calhar chama-se “praia” 

  Paraíso 

  É uma ilha 

  Jardim com água 

  Praia com escultura 

 

Nós: Pois é, o nome do quadro em português é “Dia dos Deuses” 

[interrompem-nos] 

Respostas: Então vê-se do céu, por isso é que ele está a dar uma prenda ao 

Deus 

  É uma oferenda 

  Oferenda? O que é isso? (pergunta colocada ao amigo que 

referenciou a palavra oferenda) 

  É uma oferta, mas é uma oferta especial [resposta dada ao amigo 

que respondeu anteriormente] 

  Está a pedir ao Deus um favor? 

  Não!!! Está a agradecer, não vês? As oferendas servem para 

agradecer algo que Deus nos fez. 

  Olha, então este aqui deve ser pobre, pois está a oferecer uma 

música de flauta  

 Olhem, podem dizer o nome de todos os pintores que falámos até hoje? 

 

Nós: Primeiro mostramos-vos um quadro a carvão feito pelo Arpad Szenes, o 

segundo quadro que vos mostrámos é de Modigliani. O da semana 

passada é de Seurat e o de hoje é de Gauguin 

Respostas: Eles têm nomes giros, eu gosto dos ouvir, mas ainda não decorei 

bem, ainda não sei todos!  
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5ª Sessão realizada com o grupo de investigação 

 

Nós: Olá a todos. Passaram uma boa semana? 

[diálogo com os meninos] 

 

Nós: Hoje nós trouxemos uma coisa nova para vocês verem. 

[interrompem-nos] 

Comentários: Não é um quadro? 

  Pode ser uma estátua 

  Se é uma obra de arte chama-se escultura 

  Pode ser um quadro diferente dos outros (olha para nós na 

esperança que lhe contemos o que lhes vamos mostrar de seguida) 

  É um jogo? Não vão mostrar arte? 

  Mostrem-nos o que trouxeram” 

 

Nós: [mostramos a escultura de Botero] 

Respostas: É uma estátua 

  Mulher gorda  

  Mulher com bebé 

  O bebé nem parece bebé 

  É uma escultura de uma mulher gorda 

  A senhora está despida e está sentada no banho 

  Por trás tem árvores 

  É uma senhora muito gorda 

  Tem cabelos curtinhos 

  Tem sombra 

  O pé do bebé faz parecer uma pilinha 

  Até parece que a senhora tem 4 mãos 

  Há aqui um jardim ao fundo (aponta para justificar o que acabou de 

dizer) 



 

 

 

Nós: E porque é que acham que o escultor fez esta “obra”? (modo utilizado de 

forma a não revelarmos se é uma escultura ou não. Tentámos sempre ao 

máximo que fossem as crianças a chegar às suas próprias conclusões). O 

que quereria ele transmitir? 

Respostas: Se calhar é a mulher dele 

  Se calhar está a vingar-se dela, quem sabe ela não era magrinha e 

ele meteu-a gorda só para a chatear 

  Se calhar é a mãe dele e o bebé é ele próprio 

  Ele fez a gorda em escultura porque se fosse em pintura ela não 

pareceria tão gorda 

  Esta estátua é gira 

  Escultura!!! [várias crianças respondem ao mesmo tempo, 

demonstrando algumas delas uma certa animosidade para com o amigo 

que havia dito “estátua”] 

[silêncio] 

 

Nós: Então digam-nos lá em que local é que esta escultura está inserida? Que 

sítio é este? 

Respostas: Ao pé de uma cidade (explica pegando no quadro e apontando para 

a estrada) 

  Parece a Gulbenkian! 

  É na rua…de certeza! 

  Tem uma estrada atrás…então não pode ser num museu, acho eu! 

[silêncio] 

[observam atentamente a obra] 

  Não é a Gulbenkian, parecia mas não é, a Gulbenkian tem 

esculturas, mas não é esta e o jardim não é assim! 

 



 

 

Nós: Há pouco a I. disse que havia um jardim por detrás da escultura e a C. 

disse que ao pé da escultura haviam árvores 

[interrompem-nos] 

Respostas: Pois foi, eu vejo um jardim atrás e ao lado da escultura (I.) 

  E existem árvores 

  Fui eu que disse isso primeiro, ou não ouviste as educadoras a 

dizerem que tinha sido eu?! (C.)  

  Sabem que eu acho que é Outono… [pequeno momento de silêncio] 

as folhas estão meias amarelas e um bocadinho negras com buracos 

  Para mim é uma cidade brasileira com um jardim e uma escultura 

destas 

 

Nós: Então digam-nos lá se esta escultura vos parece grande ou pequena? 

Respostas: Eu acho que é pequenina e está perto de uma estrada 

  É média, pequena não é! 

  Pois eu acho que é muito grande 

 

Nós: E porque é que achas que é muito grande? 

Resposta: Porque a estrada está muito abaixo do tamanho da escultura 

 

Nós: E qual é que vocês acham que é o nome da escultura? 

Resposta: Escultura gorda 

  Jardim gordo 

  Jardim pequeno com escultura gorda 

  Jardim lindo 

  Escultura fofa 

 

Nós: Mas vocês ainda não falaram muito sobre a escultura em si. Reparem lá 

nos pormenores que a escultura tem.  

[Silêncio] 



 

 

Respostas: A mulher está toda nua 

  Eu já tinha dito que ela não tinha roupa e até disse que ela devia 

estar pronta para dar banho! (resposta dada ao amigo que acabara de 

dizer que a escultura estava nua) 

  É toda castanha e o bebé também 

  As maminhas do bebé são mais pequenas que as da mãe 

  Não se pode andar nua na rua…como é que puseram esta estátua 

nua na rua? É proibido! 

  As pessoas não podem, mas não vês que é uma escultura? 

(resposta dada ao amigo anterior) 

  Está bem, mas se as pessoas não podem estar nuas na rua, não 

deviam pôr esculturas sem roupa nos jardins; é o que eu acho! (contra 

resposta ao amigo) 

  Só se vê uma orelha 

  Tem uma sombra na maminha 

  Pode não ser uma escultura, pode ser um quadro pintado a imitar 

um jardim com uma escultura 

[pequena discussão de grupo para debater se é ou não uma escultura] 

  Não, não é um quadro, é uma escultura, tenho a certeza, vê-se bem! 

  Claro, não vês que não pode ser uma pintura porque as pinturas não 

são assim tão reais! 

 

[Mostramos uma escultura de madeira] 

 

Nós: Então olhem lá para nós e vejam a diferença entre esta cópia da obra de 

arte que nós vos trouxemos hoje, e a escultura que aqui temos. 

Respostas: Vês? (pergunta colocada por uma criança ao amigo que havia posto 

em dúvida se a obra era ou não uma escultura) as educadoras mostraram-

nos esta gorda em quadro porque não podem trazer a escultura verdadeira 

até aqui…é pesada, de certeza! 



 

 

  A que trouxeram na mão é de madeira 

  A do quadro não é madeira, é pedra ou algo duro como a pedra. Se 

fosse madeira estragava-se mais rápido. As esculturas que vi até hoje são 

sempre pedra. 

 

Nós: Então e vocês conseguem dizer-me se esta escultura tem forma, peso? 

Respostas: Essa tem forma (referindo-se à escultura de madeira), tem 3 

dimensões…o meu pai diz que tudo o que se sente e se apalpa tem 

sempre 3 dimensões 

  É uma forma, por isso é que é uma escultura 

  Pois é, consegue-se tocar e pegar, por isso é uma escultura 

  Um quadro é direito, não é assim como esse boneco de madeira. 

Acho que a escultura que está no quadro que hoje trouxeram para nos 

mostrar, é apenas uma fotografia 

 

Nós: Então as esculturas têm forma, é isso? 

Respostas: É. São grandes e quase sempre de pedra, dá para tocar e senti-las, 

são diferentes dos quadros 

  Estão quase sempre todas na rua, muitas vezes até lhes chamam 

“estátuas” 

  Essa que hoje nos mostraram deve ser grande e pesada 

[diálogo] 

  Já viram que a mulher faz sombra no pé do bebé com a sua mão? 

  O bebé está a coçar o olho 

  A mulher da escultura tem mamocas gordas 

 

Nós: Temos uma proposta para vos fazer: queremos que façam uma actividade 

relacionada com esta obra 

[respondem-nos de imediato de forma muito entusiástica] 

Respostas: Vamos fazer uma escultura? 



 

 

  Em barro? 

 

Nós: Calma meus amores, vamos de facto fazer uma espécie de escultura 

humana, mas em grupos de 3. Cada grupo constrói uma escultura, sendo 

que um elemento faz a cabeça, outro faz o tronco e outro faz os membros. 

O que vos parece? 

Respostas: Eu acho que sim 

  Eu quero fazer a cabeça, vou fazer cabelos bonitos, compridos e 

tudo! 

 

Nós: Antes de mais vamos organizar grupos de trabalho, depois decide-se isto, 

está bem? 

 

[iniciou-se a actividade proposta por nós] 
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6ª Sessão realizada com o grupo de investigação 

 

Nós: Olá a todos. Passaram uma boa semana? O que é que acham que vos 

trazemos hoje? Curiosos? 

 

Comentários: Outra escultura? 

  É um quadro? 

  Se calhar é uma obra de arte que não é quadro, nem escultura! 

 

[diálogo] 

 

Nós: Pois é meus queridos, é uma surpresa que vos vai agradar…pelo menos é 

o que esperamos. É de facto uma obra de arte, mas muito diferente das 

que foram apresentadas aqui até ao dia de hoje. Mas antes de vos 

mostrarmos o que trouxemos, queremos que nos digam se se lembram da 

obra que vos apresentámos a semana passada. 

Respostas: Era uma mulher gorda em escultura 

  Tinha um bebé no colo 

  Estava na rua, perto da estrada 

  Era pesada, pelo menos parecia ocupar um grande espaço…era 

muito gorda! 

  Tinha sombras 

 

Nós: Pois é meus lindos, hoje nós trazemos-vos um quadro diferente 

Comentário: Pensava que era outra escultura! 

 

Nós: Não é uma escultura mas vais adorar o quadro que te vamos mostrar. 

Curiosos? 

[Mostramos o quadro “La Corde Sensible” de Magritte] 

 



 

 

Nós:  E então? O que acham desta obra? 

Respostas: É uma nuvem em cima de um copo 

  Parece os cabelos 

  Eu sei que é um copo porque eu conheço estes copos! 

  Tem relva à volta do copo 

  Tem uma montanha…duas, aliás! 

  Acho que cai água de dentro do copo, só que não dá para ver muito 

bem! 

  O copo é gigante, então alguém queria beber água, então pôs-se o 

copo debaixo da nuvem para chover dentro do copo e haver água 

  Metade da nuvem está de fora 

  O copo parece uma cara: a nuvem são os cabelos, a taça é a cara e 

o pé do copo é o pescoço 

  Para mim a nuvem é que parece a cara de uma pessoa 

  No chão parecem lagartas pretas ou formigas 

  Parece que a nuvem é o cabelo do copo 

  Aqui está água (aponta para um “ribeiro” que existe na imagem) 

  Há céu neste quadro 

  Parece que a nuvem é um prédio gigante 

  Parece, parece!!! (diz a olhar para o colega com um certo ar de 

desdém). Parece mais uma pedra gigante 

  A mim parece-me um Quartzo  

 

Nós: Um Quartzo? Tu conheces o Quartzo? 

Resposta: Conheço, tenho um em minha casa! 

 

[os restantes meninos mantiveram-se em silêncio) 

 

Nós: Então continuem lá com a vossa análise ao quadro 

Comentários: A nuvem é um bocadinho rectangular 



 

 

  Há um bocadinho da nuvem que parecem minhocas 

  Essas pedras parecem montanhas! 

  E é mesmo uma montanha!!! (resposta dada ao amigo anterior) 

  O copo parece que tem riscos e que se vai partir por estes riscos 

(aponta para a luz reflectida no copo) 

  No fundo do copo parece um prato 

  O copo parece uma lua 

  O copo é mesmo muito grande 

  Se alguém vivesse aqui…dava para toda a cidade beber água. Se a 

chuva mandasse água para o copo, claro! 

  É boa ideia! Assim, sempre que a lua vem, o copo fechava-se e 

servia de esconderijo (esta criança parte da ideia do amigo anterior, 

completando-a de acordo com a sua criatividade) 

  O copo parece uma boca a sorrir 

  Este quadro tem um rio. Se calhar o copo estava partido e estava a 

dar água ao rio 

  Como se fosse um cano que leva a água ao rio (para além de 

concordar com a ideia anterior defendida por um amigo seu, esta criança 

revela conhecimentos sobre o ciclo da água) 

  A nuvem estava a derreter…aqueles bocadinhos (aponta) estão a 

subir e o copo vai acabar por ficar sem água. 

 

Nós: Agora vamos fazer aqui uma pequena experiência para vocês verem, acho 

que vão gostar. 

[levantamo-nos e vamos buscar 3 copos transparentes que já tínhamos guardado 

anteriormente, colocamos um pouco de água em cada copo e regressamos à 

mesa. Os meninos olham-nos intrigados] 

 

Nós: Vamos fazer uma experiência, uma experiência com cores, o que vos 

parece? 



 

 

Respostas: Mas a água está sem cor 

  Vão pôr cor, não se está mesmo a ver! 

 

[iniciámos então esta actividade que funcionou como variante desta sessão, tal 

como já havia acontecido em algumas das sessões anteriores] 

 

[Após a experiência, iniciámos um diálogo simples sobre Surrealismo] 

 

Nós: Só mais uma coisa: sabem que a obra que viram hoje, é uma obra 

Surrealista? 

Respostas: O que é isso? 

   É por não ter cores fortes? 

 

Nós: Não, não é meus amor. Este pintor, o Magritte, é um pintor Surrealista, ou 

seja, pinta coisas que imagina, ligadas à própria fantasia dela, não pinta só 

o que vê ou o que sabe que existe. De facto, este copo que está no meio 

das montanhas, não foi pintado porque o pintor o viu lá. Apenas o pintou 

porque o imaginou, mesmo sabendo que não existe copo nenhum do 

tamanho de uma montanha. Entendem? É pura imaginação! Existem vários 

pintores surrealistas, como nós gostamos muito desta obra, decidimos 

trazê-la, e como devem ter reparado, vocês próprios fartaram-se de 

arranjar justificações para o copo estar naquele local, e para que fim é que 

ele lá tinha sido posto. Vocês têm uma imaginação fértil, como se costuma 

dizer! 

Respostas: Se calhar ele não o viu lá, e sabe que é impossível, mas sonhou! 

   Ora…se não é possível, para que é que pinta? 

   Então…apeteceu-lhe! Eu também imagino desenhos! 

 

Nós: Ele não viu o copo lá e sabe que nunca o poderia ver, simplesmente 

porque é impossível, mas fantasiou, imaginou como ficaria bonito um 



 

 

quadro assim. Chama-se surrealismo, que em palavras simples significa 

para além do realismo, ou seja, para lá da realidade, e a realidade é tudo o 

que nós vimos e que nós sabemos que é possível existir. É uma realidade 

hoje estarmos aqui com vocês, não é um sonho nem uma fantasia, 

entendem? 

Respostas: Sim, ele imaginou e fez 

   O quadro é dele, pode desenhar o que quiser 

   Eu gostei muito deste quadro, não me importo que seja ou não real! 

 

Nós: Sabem que os pintores surrealistas às vezes pintam animais que não 

existem? Põem por exemplo, o corpo de um elefante com cabeça de gato, 

e estes animais também não existem! 

Respostas: Ah! Gostava de ter visto um quadro destes! 

   Eu vi um anúncio na televisão, tem o corpo de um cavalo, mas no 

fundo é um homem. 

 

Nós: Pronto, é mesmo isso, imagina-se e desenha-se, pinta-se ou produz-se, 

que foi o que se fez para esse anúncio. Nós também já o vimos e por 

acaso também o acho muito engraçado 
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7ª Sessão realizada com o grupo de investigação 

 

Nós: Olá meninos, como estão vocês? 

Resposta: Estamos curiosos 

  Queremos ver qual é a obra que vamos analisar hoje 

 

Nós: Muito bem, assim é recompensador estar com vocês! (risos). Hoje 

trazemos-vos uma obra de um artista muito especial…ou seja, de alguém 

com quem nos identificamos sempre que estamos perante uma obra sua. 

Já ouviram falar de Van Gogh? 

Respostas: Já. A minha mãe comprou um quadro dele, por isso deve ser 

pintor…é pintor, pode é ser pintor e mais qualquer coisinha! 

  Eu também conheço, mas não sei de onde 

  Ele é famoso 

  Eu conheço esse nome e o Picasso 

  Quando fizemos as visitas à Gulbenkian, falámos dele (relembrando 

uma das conversas que tivera com a educadora ou monitora de um dos 

ateliês infantis da Gulbenkian) 

 

Nós: Então e de que é que falaram? Ainda te lembras de alguma coisa? 

Resposta: Sim. A P314

                                                 
314 Nome da educadora da sala onde estão integrados 

. mostrou-nos um quadro desse pintor, tinha girassóis 

amarelos e estavam um pouco murchos, como se tivessem sede. 

 

[silêncio] 

 

Nós: Nesta sessão vamos trabalhar um quadro de Van Gogh, que de facto foi 

um pintor. 

[Mostramos o quadro “Quarto de Arles”] 

 



 

 

Nós: Então digam lá qual é a interpretação deste quadro? 

 

[silêncio] 

 

Nós: O que é que vocês vêem aqui? Como é que interpretam o que está pintado 

nesta obra? 

Respostas: É um quarto 

  Tem uma cama 

  Também tem uma cadeira 

  E tem uma mesa, pelo menos parece! 

  Tem almofadas, devia ser para o dono do quarto dormir 

  Aqui é uma porta (apontou para o quadro) 

  Eu vejo dois quadros com dois senhores 

  A janela está aberta 

  O quarto tem duas cadeiras 

  Está ali um quadro sem nada! (aponta para o quadro e nós 

percebemos que se está a referir ao espelho) 

  Tem um jarro, como o jarro onde se põem sumos 

  Há lá um quadro com relva e uma árvore 

  Eu vejo 3 casacos aqui…mas só há uma cama! 

  Eu vejo um lençol 

  Eu vejo uma gaveta 

  Só está aqui meia porta 

  Parece que as cadeiras têm almofadas 

  Isto é um pano ou um casaco? (aponta para o quadro e nós 

percebemos que se está a referir à toalha pendurada ao lado do jarro) 

 

Nós: O que é que achas que deve ser? Pensa lá se deve ser uma toalha ou um 

pano, ou se deve ser um casaco? 



 

 

Respostas: Eu acho que deve ser um casaco, também penduro o meu casaco 

no quarto! 

  Eu não acho…é uma toalha, pois assim tira sumo ou água do jarro e 

depois limpa a boca 

 

Nós: Vocês concordam? Então vamos lá tentar perceber o porquê de estar aqui 

este jarro. Vocês pensam que este jarro serve para quê? 

Respostas: Se calhar é para o menino beber o leite 

  Se calhar é para beber água de noite, pois o leite bebe-se na 

cozinha ou na sala, pelo menos é assim que eu faço! 

  Tem lá um copo em cima 

  Olhem… (aponta para o quadro) o chão do quarto está estragado! 

  Como é que pode ser? E logo ele que é pintor! 

 

Nós: Então tu achas que este quarto é o do pintor, é isso? E vocês o que 

acham? 

Respostas: Para estar tão bem pintado…ele pôs tantas coisas na pintura…deve 

conhecer muito bem o quarto. Pelo menos tem de ser um quarto da casa 

dele, onde ele possa entrar para ver muitas vezes, senão esquecia-se, 

quando fosse pintar, pintava um quarto sem nada! 

  Pode ser o quarto da namorada, a namorada do meu irmão vai 

sempre para o quarto dele, já conhece bem o quarto! 

  Então e se não for o quarto de ninguém? Ele pode ter inventado 

tudo, pode até ser o quarto que ele gostava de ter! 

 

Nós: Agora que já descreveram o quadro, vamos lá falar das cores. Como é que 

são as cores do quadro? 

Respostas: Tem muita cor 

  É muito colorido, o amarelo parece que lhe dá sol 



 

 

  É muito alegre…o outro da ilha onde se faziam oferendas também 

era assim! (referindo-se ao quadro de Gauguin já apresentado numa 

sessão anterior) 

  Mas o outro era ao ar livre, este é em casa e as casas nunca são tão 

coloridas como as praias 

  Fala por ti, a minha mãe pintou o meu quarto de verde e a sala tem 

uma parede vermelha! (respondendo ao colega anterior) 

  Não é esse colorido… (demonstra um ar intolerante para com o 

colega) não vês que no quadro da ilha que nos mostraram, até se via a 

água do mar colorida? E porquê? Porque era uma ilha muito colorida e 

alegre, até pareciam toalhas enroladas! O sol está sempre acesso, nas 

casas normais não, só nas casas das ilhas! 

  Achas? Há sempre noite e dia, és mesmo… (agressão verbal à 

colega. Interrompemos e restabelecemos o diálogo com o grupo assim que 

foi possível) 

  Eu acho que é um quadro que me transmite alegria, e também acho 

que tem cores quentes…acho não, tem mesmo cores quentes, o outro da 

outra semana tinha cores frias, nós até fizemos aquela experiência das 

cores principais! 

  Este quarto é quente, pois é! As cores são fortes, vêem-se muito 

bem! 
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8ª Sessão realizada com o grupo experimental 

 

Nós: Olá a todos, estão todos bem? 

Resposta: Sim, estamos bem e felizes por estar aqui, pelo menos eu gosto de 

ver obras de arte 

 

Nós: Que bom! Primeiro, e como já vem sendo costume, quero que nos digam o 

que foi que vos trouxemos a semana passada? É importante que consigam 

fazer uma retrospectiva de tudo o que têm feito nestas sessões, ou seja, 

que tentem sempre lembrar cada obra que vos foi apresentada e cada 

conceito que aqui prenderam. Por isso é que insistimos para que nos 

digam sempre o que fizeram na sessão anterior. Então digam-nos lá do 

que é que falámos a semana passada. 

Respostas: Vimos um quadro pintado com um quarto 

  Era muito colorido 

  Isso era assim porque tinha cores quentes, são cores fortes que faz 

parecer que é sempre Verão 

  Pois, nós até já vimos a tal experiência das cores primárias e 

secundárias, das cores quentes e frias 

  As frias são bem mais clarinhas! 

  O chão do quarto que nos mostraram a semana passada, estava 

riscado de tantos anos que devia ter, mas era muito bonito! 

  Só não era um quarto infantil porque não tinha bonecas nem 

brinquedos, mas tinha cores infantis. Sabiam que o meu quarto também 

tem muitas cores? 

[diálogo sobre o quarto desta criança] 

 

Nós: Esta semana trazemos um quadro de um pintor Português. Sabem-nos 

dizer algum nome de um pintor português? 

Respostas: Eu conheço o Picasso 



 

 

  Os outros que nos mostraram não eram portugueses (referência às 

outras sessões que havíamos feito com eles) 

  Mas a Maria que estava desenhada era Portuguesa, mas o seu 

marido não era! 

  Ah! Mas essa Maria também era pintora, só não vimos nenhum 

quadro dela. Podiam mostrar-nos um dia, não podiam? 

  Uma vez fizemos uma actividade na Gulbenkian e falámos de um 

pintor que acho que era Português. Estava lá uma exposição só com 

quadros dele; não me lembro do nome. 

  Qual actividade? Temos ido tantas vezes lá… (resposta ao colega 

anterior) 

  Tinha aqueles quadros com figuras geométricas, tinha recortes, nós 

até recortamos uns papéis para fazer uma colagem, assim que chegámos 

à escola, tentámos imitá-lo, não te lembras? (contra resposta) 

  Ah, lembro-me de termos feito isso, mas não sei o nome dele. Era 

um homem e tinha quadros com muitas cores, alguns eram recortes, disse-

nos a rapariga da Gulbenkian e a P315

                                                 
315 Nome da Educadora da sala onde estão integrados 

. 

   

Nós: Pois é, hoje trouxemos-vos um quadro de um pintor português, como já 

havíamos referido. Mais uma vez, pretendemos que olhem com os olhos 

bem abertos e que digam tudo o que vêem e tudo o que sentem ou se 

lembram quando estão a olhar para este quadro. 

[Mostramos o quadro] 

Respostas: Olha, é um quadro feito a carvão 

  É como o outro quadro que nos mostraram, o tal que tinha a cara da 

Maria 

 

Nós: Mas o outro tinha um retrato, verdade? E este? 

Respostas: Este tem um casal de namorados a dormir 



 

 

  Eles devem estar nus, a ele vejo o rabo, ela tem uma coisa a tapar 

as mamas, mas pode ser um soutien 

  É feito a carvão, mas tem muitos traços mais carregados, já viram 

que está aqui sombras? (aponta para o quadro) 

  É a sombra dele, não vês? Tem a sombra do braço e a sombra da 

cabeça, mas há mais sombras no quadro. 

  Ah! Também há partes com mais luz e outras mais escuras 

  Chama-se claro/escuro, já estão fartas de dizer que é este o nome 

destas luzes…eu só as vejo no rabo e costas do homem. Ah esperem, 

também há muita claridade no braço da menina. 

  Ela está a dormir em cima das costas dele, isto não é nada normal! 

 

Nós: Então mas este quadro é uma pintura, um desenho… 

[interrompem-nos] 

Respostas: É um desenho, claro, já vos dissemos que é feito a lápis de carvão 

  Não foi feito a pincel…é um desenho, claro que é! 

 

Nós: E se fosse feito sem pincel, mas utilizando tintas, que técnica teria este 

artista usado? 

Respostas: Se usa tintas, é pintura! Nós também fazemos digitinta com as 

mãos, e é uma pintura, não é um desenho, entendem? 

 

Nós: Ainda se lembram do que falamos acerca da linha? 

[silêncio] 

 Reparem que este desenho é composto por linhas, por várias linhas feitas 

a lápis de carvão 

Respostas: Sim, lembro-me de nos terem dito que os desenhos são feitos por 

linhas, até nos pediram para olhar para as vossas mãos, ficámos a brincar 

com elas e a fazer várias formas 

 



 

 

Nós: Pois é meus amores, mais uma vez vos dizemos que qualquer forma é 

definida através da linha, quando estas se cruzam, se tocam…entendem? 

Respostas: Sim, compreendo, se quiser desenhar uma bola, tenho de fazer uma 

linha que deve ficar meia redonda e ao acabar de desenhar tenho uma 

bola 

 

Nós: Queres exemplificar? [damos-lhe uma caneta e um papel e aguardamos 

até fazer a bola de que falou anteriormente] 

 Muito bem [congratulamo-lo após ter desenhado uma bola], quando esta 

ponta desta linha se uniu com a outra ponta, criou-se uma forma, que neste 

caso foi uma bola. Também este desenho a carvão que hoje vos 

trouxemos foi desenhado com muitas linhas, que ao se encontrarem e 

cruzarem umas com as outras deram origem a esta obra que aqui está, 

entendem? 

Respostas: Eu entendo 

  Eu também, só se fazem desenhos com linhas! 

 

Nós: E quais são os sentimentos que o quadro vos transmite? 

Respostas: Eles mesmo a dormir têm um sorriso nos lábios 

  Eu não acho, estão normais, nem tristes, nem alegres 

  Pois eu acho que eles têm um ar cansado, como se tivessem 

dormido depois de terem ido à ginástica ou à natação 

  É isso!!! Ela deve estar com um fato de banho, o que lhe tapa as 

mamas (aponta) é maior do que um soutien (corrobora a ideia sugerida 

pelo amigo anterior, considerando que a natação é de facto o local de onde 

o casal havia vindo) 

  Pois eu acho que estão a sonhar, devem ter namorado muito e estão 

a sonhar um com o outro 

  Se calhar já não estão a namorar, se calhar já se casaram 



 

 

  Eu continuo a achar esta forma de dormir muito estranha, quando 

ele acordar vai-lhe doer as costas 

 

Nós: O nome deste pintor português é Almada Negreiros, já ouviram falar? 

Respostas: Não 

  Eu já, eu moro em Almada, será que a minha terra se chama assim 

por causa deste pintor? 

 

Nós: Não sei linda, não sei porque deram o nome de Almada à Cidade de 

Almada. Têm alguma ideia de como se possa chamar este quadro? 

Respostas: Casal a dormir 

  Dormitório 

  Repouso 

  Talvez “repousar” 

  Talvez estejam a fazer uma sesta, pode chamar-se “soninho” 

 

Nós: Pois é, acabaram de dizer o nome do quadro 

[interrompem-nos] 

  “soninho”? 

 

Nós: Não, mas tu falaste que talvez estivessem a fazer uma sesta, e este 

quadro chama-se “Sesta”. O que acham do nome? 

Respostas: Eu gosto, eles estão mesmo a dormir, e para ser sesta é porque é 

de tarde, à noite não se chama sesta. 

  “Sesta” é um nome giro, estão de facto a dormir uma boa sesta, se 

calhar tinham vindo de um passeio  
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2ª Sessão realizada com o grupo de controlo 

 

Nós: Olá meninos, como é que vocês estão?  

Respostas: Gostava de saber porque é que estiveram tantas vezes com os 

meninos da outra sala e só uma vez connosco? 

 

Nós: Olhem meus amores, bem sei que se calhar não vos pareceu justo, no 

entanto vamos tentar explicar-vos da melhor forma possível. Estamos a 

realizar uma tese de mestrado, que é como quem diz, um trabalho muito 

grande que nos pediram na escola. Somos educadoras, como vocês 

sabem, e estamos a estudar o vosso grupo e o outro grupo de meninos, 

como é que vocês olham para as obras de arte. Acreditem que vocês são 

muito importantes para este nosso estudo, no entanto só podíamos fazer 

duas sessões. Desculpem-nos! 

Respostas: Não é isso, estão desculpadas, mas gostámos muito do quadro de 

desenho que nos mostraram, pois era uma obra de arte importante, não 

era? A minha mãe disse que era muito importante conviver com obras de 

arte, ela até me leva a museus e tudo! Os outros meninos até gozaram 

connosco, quando lhes perguntámos o que tinham estado a ver com vocês 

no atelier. Fiquei um pouco triste. 

 

Nós: Já nos tinhas falado disso o outro dia no jardim, lembraste? Se 

pudéssemos, acreditem que tínhamos estado com os dois grupos o mesmo 

número de vezes, mas não podíamos mesmo, não iríamos conseguir fazer 

a investigação da mesma forma, entendem? 

Respostas: Sim. Hoje também trazem uma obra de arte importante? 

 

Nós: Sim, mas antes queremos que nos digam tudo o que se lembram de ter 

feito connosco na outra sessão. 



 

 

Respostas: Então, vocês trouxeram uma obra que tinha a Maria, que era a 

mulher do pintor. Eu não me lembro do nome dele, era estrangeiro 

  Era um quadro a carvão 

  Tinha uma cara, a da mulher dele 

  Ela era magra, pelo menos pela cara parecia 

  Era bonita 

  Era feito a lápis, a preto e branco, não tinha cores 

[silêncio] 

 

Nós: Era uma pintura? 

Respostas: Não, era um desenho 

  Uma pintura é feita com pincel, ou algo parecido, penso eu! Aquela 

foi feita a lápis, logo era um desenho! 

  Não era uma pintura, nem cor tinha! 

 

Nós: Então e se nós pintarmos um quadro a preto e branco? Só porque não tem 

cor, não é uma pintura? 

Respostas: Se pintarem com um pincel, é sempre pintura, mas o quadro que nos 

mostraram não era uma pintura, pelo menos foi o que eu percebi, pois ele 

é feito a lápis normal, aqueles de carvão 

 

Nós: Então sempre que se utiliza lápis chama-se desenho e sempre que se 

utiliza pincel, independentemente de ser colorido ou não, chama-se pintura, 

é isso? 

Respostas: É, é isso. Na pintura não interessa a cor, mas se não é feita a lápis 

não pode ser desenho, assim como se não for feita a pincel não pode ser 

pintura 

 

Nós: Não? Então e se nós colocarmos tinta em cima de uma folha e pintarmos 

com as mãos, não é uma pintura? 



 

 

[sorrisos] 

Respostas: É, aí já é, só não é se for a lápis 

  Não foi isso que disseste 

  Foi, não percebeste! Pronto, eu acho que se eu usar tintas é uma 

pintura, não interessa se é com pincel ou com as mãos, se eu uso lápis é 

um desenho. 

 

Nós: Bem, vamos mostrar-vos qual a obra que trouxemos hoje, olhem bem para 

ela e tentem descrever o que vêem e o que ela vos transmite? 

[mostramos a obra “Sesta” de Almada Negreiros] 

 

Nós: E então? 

Respostas: Está com o pijama 

  A senhora parece que está a tentar dormir 

  O senhor está deitado e a senhora está deitada no sofá 

  Vê-se o rabo do homem 

  O que é que eles estarão a fazer? A dormir? 

  Eu acho que estão a namorar 

  Estão-se a beijar 

  Estão deitados no tapete 

  Eles estão na “marmelada”  

[todos os meninos se riem] 

  Ela tem o cabelo muito comprido 

  As unhas do homem parecem que estão afiadas 

  Parece que estão em pé, o homem dorme em pé com a mulher 

encostada a ele 

  Como é que eles conseguem dormir no chão? 

 

Nós: E porque é que achas que eles estão no chão? 



 

 

Resposta: Porque não têm almofadas nem roupa, logo não pode ser uma 

cama, não há lençóis nem cobertores 

 

Nós: Continuem lá… 

Respostas: Eles estão a dormir nos pêlos 

  Parecem que têm um sorriso, estão a sonhar de certeza! 

[silêncio] 

 

Nós: E então, que mais conseguem ver? O quadro transmite-vos algo? 

Respostas: Não, só se me lembrar a minha ida para a cama 

  Este quadro é giro, fico alegre a vê-lo 

[silêncio] 

 

Nós: Tem cor? 

Respostas: Não, é a preto e branco 

  Não é nada, tem cinzentos, cá para mim é feito a lápis como o outro 

que nos tinham mostrado 

  Há umas partes que parecem vermelho, mas é um desenho na 

mesma, pois esses traços também são feitos a lápis. [aponta para o 

quadro] 

 

Nós: Têm alguma ideia de como se possa chamar o quadro? 

Respostas: Namoradinhos 

  Homem musculado 

  Senhores a dormirem 

  Corpos 

  Corpo Humano 

  Mãos, o pintor mostra apenas as mãos do homem 

  Pijama da mulher 

  Coração de amor 



 

 

  Sonhar 

[silêncio] 

 

Nós: O quadro chama-se “Sesta” e é de um pintor Português chamado Almada 

Negreiros. O pintor do outro quadro que vos mostrámos também era 

português? 

Respostas: Não, tinha até um nome estranho, mas a mulher dele era 

portuguesa, chamava-se Maria 

 

Nós: Trouxemos para esta sessão o quadro que vos mostramos da última vez. 

Desta forma vocês podem visualizar os dois quadros juntos, o da “Sesta” 

de Almada Negreiros e o “Marie-Helène” de Arpad Szenes. 

Respostas: Era esse o nome do pintor da “Maria”? 

 

Nós: É sim. Chama-se Arpad Szenes e era um pintor Húngaro, ou seja, nasceu 

na Hungria. De facto casou com uma portuguesa, como vocês já haviam 

referido, e ela chamava-se Maria Helena Vieira da Silva e também era 

pintora. Na outra sessão que fizemos com vocês, falámos da noção de 

forma e que esta advém da linha. Ainda se lembram disto? 

Respostas: [silêncio] 

 

Nós: Vejamos: se nós fizermos várias linhas seguidas, se estas se tocarem ou 

cruzarem, estará a criar-se uma forma. Se pretendemos desenhar um 

quadrado, fazemos quatro linhas de tamanho igual, unimo-las, e temos um 

quadrado (exemplificamos).  

Respostas: Lembro-me de falarem disso, mas não foi com o quadrado, o 

exemplo foi um círculo 

 

Nós: Então consegues relacionar este círculo que fizemos com o dedo, com 

estas duas obras de arte que estão aqui? 



 

 

[silêncio] 

 Ambos os quadros que trouxemos hoje, são desenhos a carvão que 

contêm inúmeras linhas 

[silêncio] 

 São essas linhas que o pintor fez a carvão, que definiram a forma que hoje 

estas obras têm, entendem? 

[silêncio] 

 Foi através das inúmeras linhas desenhadas pelos artistas que se chegou 

a estes desenhos finais. Se pretendemos desenhar um quadrado e 

fazemos apenas duas linhas paralelas, ao lado uma da outra 

(exemplificamos com um papel e folha), não obtemos um quadrado, falta-

nos as restantes linhas. Sempre que se quer obter uma forma, esta parte 

sempre de linhas. 

Respostas: Já entendi, para o pintor desenhar esta cara da Maria ou estes 

senhores a dormirem, desenhou muitas, muitas linhas, é isso? 

 

Nós: É isso mesmo, qualquer forma parte sempre da linha, só assim se 

consegue obter o desenho que se pretende realizar, seja ele figurativo ou 

abstracto. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Anexo K 

 



 

 

9ª Sessão realizada com o grupo de investigação – Sessão de Avaliação 

 

Nós: Olá lindos, como estão vocês? 

Respostas: Estamos bem 

  Eu estou curiosa para saber qual é a obra de arte que hoje nos vão 

mostrar 

 

Nós: E se nós vos dissermos que hoje não vos trouxemos nenhuma obra nova 

para vocês olharem e analisarem? 

Respostas: Trazem uma antiga? 

  A do grande jardim? (referindo-se a “Grand Jatte” de Seurat) 

 

Nós: Antes de mais, e supondo que vos trouxemos uma obra que já viram, 

digam-nos lá qual foi a obra de arte que vocês mais gostaram até hoje? 

Queremos ouvir as respostas um a um. Vamos por ordem. 

[apontamos com o dedo para a criança que deve falar. Todos meteram a mão no 

ar] 

Respostas: Eu gostei daquele do quarto com muitas cores 

  E eu do grande jardim, aquele onde haviam chapéus para tapar o sol 

e que tinha muitos barcos 

  Eu também gostei desse jardim porque tinha lá um macaco 

  Ah, não…mais mais, foi do tal da ilha onde se faziam rezas às 

estátuas 

  Ora bolas, ninguém gostou da escultura gorda? Eu gostei! Tinha um 

bebé no colo e era muito grande, também estava num jardim e tinha 

sombras. 

  Eu gostei mais da ilha, era muito alegre, tinha cores…por isso é que 

era alegre! 

  Pois eu gostei mais do quadro da Maria 

 



 

 

Nós: Da Maria? 

Resposta: Sim, aquele que tinha a cara da Maria, que era feito a lápis de 

carvão 

 

Nós: Ah, o quadro que tinha o rosto da Maria Helena Vieira da Silva. Bem, 

vamos prosseguir, queremos ouvir as opiniões dos restantes amigos 

Respostas: Eu também gostei do quadro da Maria, mas gostei mais ainda do 

quadro da ilha. Eu até me lembro que havia lá cavalos! 

  Para mim o da Maria não era tão giro como o da última aula, o tal 

quadro que se chamava “Sesta”, ao menos eram dois e estavam a dormir 

porque tinham namorado muito, de certeza! 

  O mais bonito para mim foi o do quarto, era parecido com o meu…o 

meu também tem cores alegres 

  Havia um com umas montanhas, não sei o nome mas sei que tinha 

um copo lá no deserto 

  Esse era estranho, nunca pode haver um copo do tamanho de uma 

montanha, a ilha era muito mais gira! (resposta dada com algum desânimo 

ao colega anterior) 

  Também não há água com tanta cor como a da ilha! (contra-

resposta) 

  Claro que há! Nós até fizemos uma experiência de colorir água! 

(resposta dada ao colega anterior) 

  És mesmo parva, não vês que isso foi para ver as cores primárias e 

secundárias? Mas no mar não existe essas cores! 

[discussão em que interviemos para evitar que os ânimos se exaltassem ainda 

mais] 

  Eu gostei mais da escultura, foi uma aula diferente. Até fizemos uma 

escultura em plasticina preta! 

 



 

 

Nós: Muito bem meninos, é sempre bom ouvir a vossa opinião. Mas hoje temos 

uma surpresa para vocês. Trouxemos todas as obras de arte que vocês 

visualizaram até agora. 

Respostas: Todas? Para quê? 

 

Nós: Então é assim, primeiro vamos mostra-vos duas a duas, queremos que os 

comparem, que os diferenciem com base em tudo o que já aprenderam ao 

longo destes últimos meses. Pode ser? 

[uns acenaram positivamente com a cabeça e outros responderam “sim” em 

uníssono] 

 

Nós: Pois bem, as primeiras obras que vos vamos mostrar são estas… (tiramo-

las do saco preto onde estavam todas as obras). E então? 

[Arpad Sezenes Vs. Almada Negreiros] 

Respostas: Olha é o tal da Maria e o da Sesta 

  Então…os dois são feitos a lápis de carvão 

  São os dois, uma obra de arte 

  Ah, são desenhos, não são pinturas, pois se são feitos a carvão não 

podem ser chamados de pinturas 

  São a preto e branco 

  Eu acho que têm também cinzentos 

  São feitos a lápis de carvão não vêem? Só podiam ter cor se fossem 

feitos a lápis de cor, ou então se tivessem outra técnica! Este é um 

desenho, pelas cores vê-se que é a carvão! 

[silêncio] 

Nós: Então e como é que o artista conseguiu com um simples lápis chegar a 

estas formas? 

  

Respostas: Então, ele sabia desenhar! 



 

 

És mesmo parvo! Não vês que não foi isso que nos perguntaram! O 

pintor quando uniu dois traços fez uma forma, como se eu desenhar uma 

casinha, desenho um quadrado, que é a parte debaixo da casa, depois 

desenho o telhado em forma de triângulo, entendes? (resposta dada ao 

colega anterior) 

  Ah, já sei, nós falámos disso algumas vezes 

  Sempre que duas linhas se tocam, faz-se uma forma, não interessa 

o que lá está, mas é uma forma, não é isso? 

 

Nós: É sim, as formas partem sempre da linha, sempre! Isto significa que antes 

de haver qualquer forma, tem sempre que haver linhas, que ao cruzarem-

se, tocarem-se, criam formas,, mesmo que estas sejam abstractas, ou seja, 

mesmo que não se perceba muito bem que forma ou formas estão lá 

desenhadas ou pintadas. Entenderam? 

Respostas: Sim, para desenhar algo tenho sempre que fazer linhas, não é isso? 

[acenámos afirmativamente com a cabeça, de forma a que os restantes meninos 

nos dissessem se tinham ou não percebido esta ideia] 

  Eu também percebi, aliás, eu já sabia, vocês já disseram muitas 

vezes isto, ele é que é… [interrompemos esta criança e pedimos-lhe para 

que não chamasse mais nomes ao amigo, nem tão pouco se chateasse 

mais com ele. Claro que fizemos o mesmo com o amigo] 

 

Nós: Agora vamos mostrar-vos dois quadros que vocês já conhecem bem, por 

acaso parece-nos que foram os quadros mais votados por vocês no início 

desta sessão 

[guardamos os dois quadros anteriores e mostramos a “Grand Jatte” de Seurat e 

o “Dia dos Deuses” de Gauguin] 

 Aqui está o “Grand Jatte” ou “Grande Jardim” de Seurat, que é o nome do 

pintor, e o “Dia dos Deuses” de Gauguin. E então? O que é que estes 

quadros têm em comum e no que é que eles se diferenciam? 



 

 

Respostas: São ambos com paisagens 

  São coloridos 

  São alegres, mesmo muito alegres 

  Têm apenas cores quentes 

  Têm os dois muita água, mas um é mar e o outro é só um rio 

  Um tem índios quase nus e o outro tem pessoas mais ou menos 

chiques 

  São os dois pintados 

[silêncio] 

 

Nós: Tentem lá ver a luz e as sombras destes quadros. O que acham? 

Repostas: O Grande Jardim tem muito mais sombras e tem muita luz em 

algumas partes 

  Mas sabem o que eu acho? Aqui nesta ilha não há sombras porque 

está um dia de muito sol…e como não há arvores… 

  Olha está aqui uma sombra, olha lá melhor para o quadro (dirige-se 

ao amigo anterior) 

  Para além das sombras, o “Grande Jardim” tem também muitos 

escuros e claros. 

  Claros e escuros, é assim que se chama, não é? 

[pequena discussão entre duas crianças] 

 

Nós: Então aponta lá para onde vês estas zonas mais claras e mais escuras. 

[a criança levanta-se e aponta] 

 

Nós: Então e porque é que isto acontece, porque é que aqui está tanta luz e 

logo ao lado já não tem luz? 

Respostas: Não vêem que é onde o sol bate! Se não bate, não pode haver luz 

  Eu acho que não é só isso, é onde as pessoas estão todas juntas, 

senão via-se a sombra das pessoas, mesmo com muito sol 



 

 

  Não, não vês que aqui estão sombras (aponta para as sombras de 

algumas pessoas representadas na Grand Jatte)! A luz é outra coisa, não 

vês que está mais claro porque há mais sol! Vai lá agora ao jardim ver se 

tens sombra 

  

Nós: Então explica-nos lá uma coisa linda, porque é que se formos agora ao 

jardim, não há sombra? 

Respostas: Porque é de dia, ainda não há sombras 

  Mas há noite também não há, só há quando começa a ficar noite, 

não é? 

  Eu também acho! 

 

Nós: Então…(fazemos um ar de dúvida) aqui no quadro da Grand Jatte ou 

Grande Jardim é de dia, ou não? Se é de dia porque é que há sombras? 

Respostas: É de dia, mas é diferente. Na praia, por exemplo, nunca há sombras, 

porque há sempre muito sol e não há arvores. Aqui é de dia mas como tem 

árvores faz sombras, acho eu que é por isso 

 

Nós: Mas as pessoas também têm sombra, não são só as árvores 

Respostas: É verdade 

  Não sei explicar muito bem, mas tem mais sombras que o outro 

quadro da ilha 

  Na praia não há sombras, aqui nesta ilha é uma praia, é a mesma 

coisa, é mesmo dia, está mesmo muito sol, então não pode haver sombra. 

No jardim também é dia mas…não está tão quente nem tão forte, reparem 

que na ilha as pessoas até estão despidas, devia estar muito sol, enquanto 

que no jardim têm mais roupa. Cá p`ra mim era final da tarde, pois a estas 

horas já faz sombras. 

 



 

 

Nós: Escutem com atenção o que vos vamos dizer: na ilha estão lá os 

indígenas, se é que se pode chamar assim, daquela região, este quadro 

representa realmente uma ilha do Tahiti, pois o pintor foi para lá morar. No 

entanto, mesmo que no local onde fica a “Grand Jatte” estivesse um calor 

abrasador, as pessoas nunca poderiam estar despidas como as da ilha. 

Naquela época, as pessoas vestiam-se assim, e não estavam de todo 

chiques, era habitual que se andasse com estas indumentárias, com estes 

chapéus, bengalas, etc. Com isto, não estamos a dizer que estava o 

mesmo calor na ilha e no jardim, não! É só para perceberem porque é que 

uns estão tão despidos, e outros têm até manga comprida. Entendem? 

Respostas: Sim, mas no jardim não está tão claro como na ilha, devia ser final 

de dia, pelo menos é o que eu acho 

 

Nós: Então agora vamos guardar estes dois quadros e vou mostrar-vos outros 

dois. Vamos ver em que é que são diferentes um do outro, e se ambos são 

ou não diferentes destes quadros que vocês viram agora. 

[Guardamos os dois quadros anteriores e mostramos o quadro “La Corde 

Sensible” de Magritte e “Quarto de Arles” de Van Gogh] 

 E então? 

Respostas: Olha o quadro do quarto! 

  Aquele da montanha é tão estranho!  

  Olhem, o do quarto é muito alegre, tem cores vivas porque são cores 

quentes, são fortes, não são suaves, por isso é que o quadro chama 

mesmo muito à atenção! 

  Eu acho que chama a atenção, não é qualquer pintor que põe um 

copo no meio da montanha, este pintor tinha muita imaginação! 

  Ah, mas tem cores tão suaves, o outro é muito mais bonito! 

  Sim, concordo. O da montanha é muito suave, as cores são muito 

claras, não chama tanto a atenção 



 

 

  Mas eu acho o quadro da montanha mais…como é que se diz? Ele 

teve muita imaginação, eu até achava que ele (referindo-se ao pintor) tinha 

visto essa imagem, depois é que fiquei a saber que ele a tinha imaginado. 

Eu gosto do quadro 

  Ele não me dá alegria (referindo-se ao quadro de Magritte), gosto 

mais do quadro do quarto, é mais alegre, eu gosto das cores vivas, são 

mais alegres e bonitas. O do copo é muito estranho, é giro mas muito claro, 

as cores são muito frias 

  Eu também acho! Mas gosto do quadro e acho que o pintor que o 

pintou deve ser um pouco maluco, pois quem é que se lembra de pôr um 

copo numa montanha? 

  Ele não pôs, ele imaginou! (respondendo ao colega anterior) 

 

Nós: Este pintor é Surrealista, e os pintores Surrealistas pintam coisas 

inimagináveis, ou seja, pintam coisas que muitas vezes não são possíveis, 

que não existem, entendem? Surrealista significa para lá da realidade, para 

além daquilo que é de facto real, e este copo enorme, maior do que a 

montanha, não é de facto real, isto nunca existiu, mas Magritte decidiu criar 

esta obra, entendem? 

Respostas: Sim, são pintores que imaginam coisas e pintam 

[silêncio] 

 

Nós: Vocês têm toda a razão, de facto o quadro de Magritte (apontamos para a 

obra em questão) é feito com cores frias, enquanto que o quadro de Van 

Gogh (apontamos para o quadro) é feito com cores quentes. Nós também 

achamos que este (Van Gogh) nos transmite mais alegria, mais calor, 

chama mais a atenção, sem dúvida. Agora vamos guardar estes dois 

quadros e vamos mostrar-vos outros dois, e um deles já vos mostrámos 

hoje, mas…queremos que o vejam de novo e que tirem as vossas 

conclusões, pois agora vamos mostrá-lo com um outro quadro ao lado. 



 

 

[guardamos os dois quadros anteriores e mostramos de novo o quadro “Marie-

Helène” de Arpad Szenes e também o quadro “Jeanne-Habuterne” de Modigliani] 

 

Nós: E então?   

Respostas: Olha o quadro da Maria! Pois…mas tinham-nos mostrado o da Maria 

com o outro também feito a carvão, o tal da Sesta. 

  Eu acho que nos estão a mostrar esses dois quadros juntos porque 

os dois têm a cara de uma pessoa. Mas essa não é a Maria, pois não? 

(aponta para o quadro de Modigliani) 

 

Nós: Não, não é a Maria. Digam-nos lá porque é que acham que vos mostrámos 

estes dois quadros juntos 

Respostas: Então, eu já disse, os dois têm a cara de uma pessoa 

  Sim, mas isso qualquer um de nós sabe (resposta dada à colega 

anterior). Eu vejo que o quadro da Maria é feito a carvão e este é uma 

pintura 

  O que é pintado está todo preenchido, está todo com tinta. O da 

Maria tem apenas as linhas que fizeram a forma da cara dela, não está 

todo coberto 

  Estão as duas tristes, a rir não estão! 

 

Nós: Então agora vamos mostra-vos esta foto, já a trouxemos para vocês verem 

da outra vez.  

[mostramos uma fotografia com um rosto de perfil] 

Respostas: Sim, eu lembro-me 

  É outra forma de ter uma cara 

  Rosto, é assim, lembrei-me! Ah, o da Maria e a fotografia estão de 

lado, o da pintura está de frente. 

  Só uma cara é que está de frente, ou rosto… 

  Um é pintado, o outro é desenhado e o outro é uma fotografia 



 

 

 

Nós: Então digam-nos lá para concluir, se estamos perante retratos ou não? Se 

são retratos de que forma é que estão representados? 

Respostas: Então…um é uma foto, está de perfil e alguém tirou esta foto apenas 

ao rosto, o outro retrato… (silêncio) 

  Eu acho que um é pintado a pincel e com tintas, é uma pintura, 

enquanto que o da Maria é feito a carvão, não houve pincel e foram as 

linhas que lhe deram forma 

  Eu acho que dois deles são obras de arte e a fotografia não, pelo 

menos não tão obra como os quadros. Um retrato é pintado, ela tem até 

um colar e olhos azuis, o outro é desenhado, mas é um retrato na mesma, 

não se vê é a cor dos olhos! 

  Para mim são todos fotos…não, quero dizer retratos da cara, duas 

estão de perfil e uma de frente. Perfil é de lado, não é? 

 

Nós: É sim, quando há um retrato de perfil, esse retrato tem o rosto da pessoa 

de perfil, tal como esta fotografia que vos mostrámos. Então e digam-nos lá 

qual destas 3 imagens que vocês estão a ver, parece ter textura? Alguma 

delas vos parece ser rugosa, saliente em algumas partes, ou nem por isso? 

Respostas: Nem por isso 

[silêncio] 

 

Nós: Porquê? Ah pois é, queremos que nos justifiquem e que todos tentem dar a 

sua visão acerca da textura 

Respostas: Eu acho que estes dois quadros não têm textura e as fotos nunca 

têm! 

  Pois eu acho que a pintura da menina pode ter textura 

  Eu não vejo assim (resposta ao colega anterior) 

  A tinta pode deixar algumas partes mais saídas, agora o desenho 

nunca tem textura, é feito a carvão! 



 

 

  Eu também acho que a pintura pode ter aqui umas partes mais 

salientes que outras, pode ter textura, enquanto que a foto e o desenho 

não podem 

  Ah, o retrato que está pintado não é o original, se calhar por isso não 

se vê se é mais liso ou se tem umas saliências ou não, se calhar no 

original conseguia-se ver! 

  Achas que podiam vir para aqui com as obras de arte todas? Achas? 

Não vês que as obras são muito valiosas e estão presas nos museus, 

senão roubavam-nas! (resposta dada ao colega anterior) 

  Eu não disse isso, eu só disse que se víssemos a obra ao vivo, se 

calhar conseguíamos ver certas coisas melhores, foi só isso! 

[pequena discussão interrompida por nós] 

 

Nós: Agora vamos mostrar-vos uma última obra de arte, até porque já aqui 

estamos há demasiado tempo. Vocês são uns quidos, e sabem uma coisa? 

São verdadeiros artistas, e ajudaram-nos mesmo muito nestes últimos 

tempos, nunca nos esqueceremos destas sessões que fizemos com vocês, 

nunca mesmo! Bem, vamos mostrar-vos a última obra de que há pouco vos 

falámos. Conseguem saber qual é a obra que ainda não vos mostrámos 

hoje? Vejam lá se se lembram? 

[silêncio] 

Respostas: Não me lembro, já não vimos todos? 

 

Nós: Não, falta uma obra de arte que vocês também gostaram muito e que é 

diferente das outras…é uma obra de arte mas não é um quadro 

Respostas: É a escultura (quase todos responderam ao mesmo tempo) 

 

Nós: Muito bem amores, vocês são o máximo. Então vejamos… [mostramos a 

escultura de Bottero], é uma obra de arte, isso já se sabe, mas não é uma 

pintura pois não? 



 

 

Respostas: Não (quase todo o grupo respondeu ao mesmo tempo) 

  É uma escultura, não é uma pintura, mas é também uma obra de 

arte muito famosa. Ali na Gulbenkian também há esculturas na rua, no 

jardim, os quadros não podem ficar na rua, podiam roubá-los e 

estragavam-se com a chuva 

 

Nós: Então se os quadros ficassem na rua, podiam roubá-los, e não podem 

roubar as esculturas que estão na rua? 

Respostas: Não, são muito pesadas 

  Então não vêem que são de pedra? 

 
Nós: Então uma escultura só é escultura se for de pedra, é isso? 

Respostas: Não, claro que não, até pode ser de barro ou então de madeira 

  Eu se calhar não expliquei bem, eu quero dizer que não as roubam 

porque são de pedra e de outros materiais muito pesados, não as 

conseguem levar, acho eu! 

 

Nós: Então vamos lá tentar perceber quais são as características principais das 

esculturas. Quem se lembra? 

Respostas: Têm todas 3 dimensões 

  Podemos senti-las, têm uma forma 

  São bonitas e grandes 

  Pesam muito, pelo menos as que estão na rua, senão roubavam-

nas! 

  São altas…quer dizer, podem ser baixas, têm sempre uma forma 

que se vê e se pode sentir, basta apalpá-las, sente-se com as mãos, 

enquanto que os quadros não! 

 

Nós: Olhem lá para isto que nós trouxemos para vocês verem (mostramos um 

boneco articulado em madeira, tal como já o tínhamos feito na sessão em 



 

 

que abordámos somente esta escultura e falámos sobre as características 

típicas das esculturas) 

Respostas: É um boneco de madeira 

  Pode ser uma escultura de madeira, só que as esculturas normais 

não se mexem, e esse boneco é articulado 

  O boneco é uma escultura magra, a da obra de arte é gorda 

  Ah, eu acho que o boneco deve ser muito mais leve que a escultura 

gorda, ela até está na rua, no meio de um jardim! Esse boneco é pequeno, 

não é tão grande nem tão pesado como o que está aqui na obra de arte 

(referindo-se à representação em fotocópia de tamanho grande) 

 

Nós: Então vocês já falaram de inúmeras características das esculturas. Vocês 

falaram em 3 dimensões, volume, no peso que as esculturas têm, no 

espaço que ocupam e que se pode tocar, agarrar. Então e esta escultura 

de Bottero que aqui está representada em papel, parece-vos ser lisa ou 

rugosa? 

Respostas: Eu acho que é lisa 

  Ela tem partes mais saídas que outras, tem as pernas muito gordas 

e as mamas muito salientes, mas a pele não é rugosa, parece ser muito 

lisa 

  Esta eu até concordo, mas há outras com rugas 

 

Nós: Conheces algumas esculturas rugosas, é isso? E vocês? 

Respostas: Conheço, há esculturas que não parecem tão lisas e brilhantes como 

esta, há um homem na Gulbenkian, parece mais velho e é enrugado 

  Isso é porque é velho e esta senhora é nova! (resposta dada ao 

colega anterior) 

  Não, não é isso, aliás também tem mais rugas, mas a escultura não 

é tão lisa quanto esta 

 



 

 

Nós: Olhem meus amores, muito obrigado por tudo, pela vossa participação 

nestas sessões, sem vocês não conseguiríamos fazer este nosso trabalho 

da escola 

Respostas: A vossa professora ralhava-vos, assim já não se zanga 

 

Nós: É mais ou menos isso. Nós tínhamos mesmo que estar com vocês este 

tempo todo em que vos pusemos em contacto com várias obras de arte. 

Todos vocês vão receber um diploma por terem participado tão 

activamente nestas 9 sessões em que estivemos juntos. Obrigado mesmo! 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo L  
Diploma dado às crianças que participaram nesta investigação 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

Anexo M 
Diploma dado às educadoras dos grupos de controlo e de investigação (exemplo 

de um deles) 
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