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Resumo 
 

O tema da tese, A Educação Visual no Ensino Básico: Um Estudo de 
Educação Comparada, teve como objectivo compreender quais os desafios da 
Educação Artística para o século XXI. Para isso a metodologia adoptada foi a análise 
comparada dos Currículos de Educação Visual e Plástica referentes ao Ensino Básico 
(primário) de quatro países europeus: Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia. Através 
da comparação das categorias: objectivos e estratégias, conteúdos e competências da 
Educação Visual, referenciados nos currículos nacionais dos países pretendeu-se 
verificar quais as semelhanças e diferenças entre eles e analisá-las com base em 
perspectivas teóricas do passado e actuais de modo a verificar a sua adequação (com o 
foco no caso português) às necessidades sociais do presente futuro próximo. E como a 
Educação Artística não se dissocia da educação geral, foi realizado um enquadramento 
geográfico, histórico e das políticas educativas de cada um dos países em estudo. No 
final auferimos que os Currículos dos países nórdicos estão mais próximos do que são 
as exigências da sociedade contemporânea, enquanto que os dos países latinos ainda 
se encontram muito enraizados em práticas tradicionais. Esperamos que esta 
investigação aponte algumas pistas para melhorar a construção do currículo português e 
de alertar os professores de Educação Visual e Plástica para as novas realidades. 
 

Palavras-chave: Currículo, Educação Artística, Educação Visual, História da Educação 

Artística e Educação Comparada. 

 

 

 

Abstract 

 

The subject of the thesis, The Visual Education in Basic Instruction: A Study 
of Compared Education, it had the objective to understand which are the challenges of 
the Artistic Education for 21st C entury. For this the methodology adopted was the 
comparative analysis of the Curriculum of Visual and Plastic Education referring to Basic 
Instruction (primary) of four European countries: Portugal, Spain, England and Finland. 
Through the comparison of the categories: objectives and strategies, abilities and 
contents of the Visual Education, referenced in the national curriculum of the countries. 
What we intended to do was verify the similarities and differences between them in order  
to analyze them on the basis of perspective theoreticians of the past and actual to verify 
its adequacy (with the focus in the Portuguese case) to the social necessities of the 
present and near future. As the Artistic Education isn’t separated of the general 
education, was carried through a geographic, historical framing and of the educative 
politics of each one of the countries in study. In the end we achieve that the Curriculum 
of the Nordic countries are near to what are the requirements of the society 
contemporary, whereas of the Latin countries still meet very rooted in practical traditional. 
We wait that this inquiry points some tracks to improve the construction of the future 
Portuguese curriculum and to alert the professors of Visual and Plastic Education for the 
new realities.  
 

Key-words: Curriculum, Arts Education, Visual Education, History of Art Education and 

Comparative Education.  
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Abertura 
 

 

Justificação e Relevância do tema 

 

A escolha do tema Educação Visual e Plástica no Ensino Básico: Um Estudo 

de Educação Comparada surge de uma necessidade de actualização profissional 

conjuntamente com a vontade de aprofundamento dos conhecimentos sobre Educação 

Artística e as suas práticas, nomeadamente no que concerne às áreas Visual e Plástica. 

Pensamos ser uma temática pertinente devido à escassez de investigações no 

âmbito da Educação Artística e dos Currículos de Artes Visuais. Num mundo em que 

passamos grande parte do tempo a comparar diversos aspectos (económico, político, 

condições de emprego, etc.) com os países vizinhos da União Europeia, consideramos 

ser adequada a realização de uma investigação mais especializada e num ramo onde 

são raros os estudos, chegando mesmo a ser inexistentes no nosso país. 

Para nós, a Educação Artística é uma área de extrema importância no que 

respeita à Educação Geral, permite o desenvolvimento do indivíduo nos seus mais 

diversos aspectos (cognitivo, sensorial e motor) e possibilita a aquisição das 

competências necessárias, através das suas dinâmicas de pesquisa crítica e criativa e 

de elaboração de produtos visuais, para crescer como cidadão responsável, participativo 

e cooperativo. 

António Damásio (2006), afirmou, por ocasião da abertura do Congresso Mundial 

de Educação Artística da UNESCO que, “as matemáticas e as ciências não são 

suficientes para formar cidadãos”, há que existir uma integração de todas as áreas, 

humanísticas, matemáticas, ciências e artes para o desenvolvimento hólistico dos 

indivíduos. Vários especialistas na matéria, salientam três áreas prioritárias para a 

Educação do século XXI, são elas: Criatividade, Literacia e Numeracia. São diversos os 

teóricos que reconhecem a importância das artes como peças fundamentais na 

Educação de entre eles João Fróis (2005), Michael Parsons (2004), Arthur Efland 

(2004), entre muitos outros que poderíamos enumerar. Contribuíram para a Educação 

Artística portuguesa nomes como Betânio de Almeida (1976), Arquimedes Santos (1989) 

ou João dos Santos (1985).  

A importância das artes, no desenvolvimento do indivíduo, está demonstrada por 

diversos autores, tais como, Ken Robinson (2001) “a educação académica (…) dá 

prioridade às ideias que são melhor expressas em palavras e números. Mas algumas 

das nossas mais importantes capacidades não podem ser expressas destas formas e 

algumas das nossas capacidades criativas não prosperam nestes modelos de todo. (…) 
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Uma imagem dá o padrão todo das ideias em simultâneo. Nestas formas podemos 

expressar pensamentos que não se encaixam na estrutura das palavras” (Robinson, 

2001: 122) ou Howard Gardener (1999) “as crianças estão a ser expropriadas quando 

não são expostas a estas formas de pensamento sobre as artes. De facto, se deixarmos 

que as crianças adquiram entendimento por conta própria, todo o domínio das artes 

pode permanecer para elas tão distante quanto uma estrela, tão misterioso como um 

falante de uma língua morta” (Gardner e Winner, 1999: 101).  

As artes contribuem para uma aprendizagem significativa, são um meio de 

desenvolver a inteligência, através da criatividade, desenvolvem capacidades de 

adaptação, capacidades de resolução de problemas, o sentido crítico, a sensibilidade, 

aperfeiçoam a habilidade manual e estimulam a imaginação. 

Desta forma, os indivíduos tornam-se capazes de se compreenderem a si 

próprios, compreenderem o mundo que os rodeia, tornam-se cidadãos responsáveis e 

participativos activamente na sociedade, transformam-se em adultos criativos que não 

ficam passivos à globalização e capazes de fazer face às dificuldades económicas de 

uma forma inovadora. Criando-se assim, um público informado, com identidade, reflexão 

e coesão social fortalecidas. 

Cientificamente o processo cognitivo, que é um processo rápido e adaptável, 

está conectado com o processo emocional, que é de desenvolvimento mais lento, o ser 

humano é um complexo destes dois processos. As artes, como é de senso comum, 

transmitem emoções, conflitos e resolução de conflitos, contribuindo em grande parte 

para o desenvolvimento do processo emocional. Este processo é necessário para o 

desenvolvimento da cidadania e da moral tão necessárias para a convivência em 

sociedade. Através da reflexão crítica, as artes, são uma maneira de conduzir este 

exercício moral. 

Deste modo temos de pensar a Educação Artística em termos do que queremos 

que os nossos alunos sejam, e não do que queremos que eles aprendam. Desejamos 

que os nossos alunos sejam alunos de sucesso, indivíduos confiantes, indivíduos 

contributivos e cidadãos responsáveis. 

 

Apresentação do Problema  

 

 Numa preocupação crescente com a Educação das crianças como cidadãos do 

futuro importa realçar a importância das artes nesse processo, bem como compreender 

quais as necessidades da sociedade de forma a aplicar as práticas educativas mais 

adequadas à vida real. Assim, a nossa questão de partida foi: Quais os desafios para a 

Educação Artística, nomeadamente da Educação Visual e Plástica, para o século 

XXI? Foi essencial compreender quais as orientações actuais e verificar a sua 
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adequação ou não às necessidades da sociedade e dos indivíduos, no que respeita às 

orientações portuguesas. Para este efeito foram seleccionados quatro países europeus: 

Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia. Portugal por ser o país de origem desta 

investigação e o país onde se pretende causar algum impacto na área da Educação 

Artística, para que esta ganhe mais força no Currículo do Ensino Básico; Espanha pela 

sua proximidade cultural e geográfica, Reino Unido pelo seu historial no que respeita à 

Educação Artística e Finlândia devido ao facto de ser um país com indicadores de 

desenvolvimento educacional elevados. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo Português prevê a Educação Artística 

como uma componente globalizante do indivíduo, no entanto, a realidade educativa do 

nosso país demonstra que a Educação Artística é utilizada em muitos casos como 

motivação ou recompensa, muitas vezes não é realizada no 1º ciclo porque alguns 

professores consideram que estas actividades geram indisciplina. Existe uma grande 

desvalorização por parte dos pais e ainda nos deparamos com a falta de articulação 

entre as áreas artísticas e entre estas e as restantes áreas do Currículo. 

Na prática a Educação Artística deverá ter em conta a imensa e variada 

diversidade do mundo pós-moderno. Devendo o Currículo das áreas artísticas 

contemplar a herança cultural, a cultura visual da actualidade e ter espaço aberto para a 

opinião dos alunos sobre o mundo que os rodeia. 

Neste tipo de Currículo o papel do professor é fundamental para ajudar o aluno a 

explorar as imagens através de uma estratégia de análise crítica, devendo o             

ensino-aprendizagem concentrar-se em projectos que promovam a pesquisa e a 

reflexão sobre temáticas, desenvolvendo competências de adaptação, criatividade e 

habilidade comunicativa. 

Em Portugal deparamo-nos com a Educação Artística num ponto de situação, 

que consideramos crítico, visto que, por exemplo, corre o risco de desaparecer do 

currículo do 1ºciclo devido a decisões políticas tomadas sem qualquer estudo, que 

pretendem relegar as actividades artísticas para um plano de actividades extra-               

-curriculares. Este facto é consequência da não atribuição do devido valor pelos mais 

diversos agentes que intervêm na Educação, tais como políticos, encarregados de 

educação, alunos e comunidade educativa no geral. A aposta centra-se nas áreas da 

matemática, ciências e línguas; as artes ainda apresentam uma conotação elitista, de 

exclusivo acesso aos prodígios e aos indivíduos economicamente favorecidos. 

 

Objectivo e Metodologia  

 

Esta investigação tem como objectivo o estudo comparado de currículos e 

competências a adquirir pelos alunos, nas disciplinas relacionadas com a Educação 



 11 

Artística, mais especificamente com as áreas Visual e Plástica. Foi seleccionada a faixa 

etária dos 6 aos 12 anos de idade (correspondentes do 1º ao 6º ano de escolaridade), 

com vista a investigar quais as prioridades, no que respeita a estas áreas na escola, no 

âmbito da Educação infantil e pré-adolescente. A escolha desta faixa etária teve a ver 

com a actividade profissional exercida, de forma a melhorar a nossa prestação junto das 

crianças e adolescentes com os quais trabalhamos diariamente. 

Pretendeu-se encontrar respostas para diversas questões relacionadas com a 

questão de partida e assumiu-se como objecto de estudo a averiguação das linhas 

estruturantes dos currículos actuais do ensino Visual e Plástico no Ensino Básico        

(1º e 2º ciclos), comparando-as com as linhas de outros modelos teóricos de Ensino 

Visual e Plástico europeus, reflectindo sobre a realidade portuguesa. 

 

- Que tipo de orientações curriculares são dadas aos professores? 

- Quais as principais semelhanças e diferenças no que respeita às actuais 

orientações pedagógicas em Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia? 

- Que tipo de currículo, integrado ou disciplinar? 

- O currículo centrado na capacidade técnica ou na capacidade reflexiva? 

- Qual o papel das Tecnologias da Informação e Comunicação no 

Currículo artístico? 

- Estará o Currículo português adaptado às necessidades da sociedade 

e dos indivíduos do século XXI? 

 
Algumas hipóteses: 

 

- O Currículo deve ser integrado face à constate necessidade de 

adaptação dos indivíduos à actual dinâmica da sociedade. 

- A Educação Visual é mais valorizada no contexto global escolar dos 

países Espanha, Inglaterra e Finlândia, no sentido de que o conteúdo 

dos currículos está direccionado para as necessidades da actualidade. 

- Não são necessárias novas orientações no Currículo Nacional 

Português de Educação Visual e Plástica português, o que é 

necessário é uma melhor formação dos professores em exercício face 

à complexidade da sociedade e necessária adaptação. 

 

A metodologia utilizada passou pela análise d e  diversos documentos 

correspondentes aos Sistemas de Ensino e Currículos da Educação Artística dos países 

Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia, e pela leitura e reflexão de textos de diversos 

autores de referência, alguns anteriormente mencionados, sobre investigações com a 

temática da Educação Artística ou temáticas próximas.  
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Para cruzar todos estes dados foi utilizado o método da Educação Comparada1, 

que consistiu num processo ordenado e rigoroso de comparação de análise de conteúdo 

procurando encontrar as principais semelhanças e diferenças entre os Sistemas de 

Ensino, bem como dos Currículos das disciplinas artísticas. Posteriormente reflectimos 

sobre esses dados, gerando novo conhecimento que, permitiu lançar alguns desafios 

que contribuem para um olhar sobre a Educação Artística/Visual em Portugal. António 

Nóvoa (1995) cit. por André Tolentino realça que a “comparação [pode] significar não a 

simples operação mental universal para determinar as semelhanças e as diferenças 

entre categorias em apreciação, mas uma prática científica social” (Tolentino, 2007: 50). 

A Educação Comparada não é uma ciência exacta, tal como todas as ciências 

sociais e humanas, o que não a descaracteriza, a origem dos seus conhecimentos é rica 

e verdadeira. Jürgen Schriewer afirma que “(…) a comparação está estritamente unida e 

entrelaçada com afirmações hipotéticas ou com a conceptualização de problemas que 

se formulam sobre teorias mais integradas” (Schriewer, 1993: 198), diz ainda que esta 

relação de mediação permite a elaboração de teorias, da sua comprovação e crítica. 

Esta investigação caracteriza-se como tendo duas finalidades: finalidade teórica 

(investigação puramente intelectual que poderá ou não ser posta em prática) e finalidade 

prática (investigação que surge de um problema pedagógico português, onde a 

investigadora exerce, com vista a procurar uma solução directa para a sua prática, ou 

ainda, aspirar criar algum impacto nas decisões politicas no que respeita à planificação 

educativa do país). 

Gary Theisen e Don Adams (1993) alertam para o facto de que a comparação é 

uma actividade usual do ser humano, que assentam em diversos critérios, no entanto, a 

Comparação como investigação formal deve ser planeada, focada num problema, 

derivada da teoria (ou com o intuito de a construir) e deve ser levada a cabo por uma 

metodologia científica. Assim, apontam quatro categorias de investigação Comparada: 

(1) Pesquisa Analítica – compreensão de como se relacionam as variáveis ao longo das 

questões/examinar componentes, (2) Pesquisa Descritiva – Descrição de fenómenos ou 

condições/descrição de relações entre variáveis, (3) Pesquisa Avaliativa – julgamento do 

valor, mérito, validade de um programa ou técnica e (4) Pesquisa Exploratória – gerar 

hipóteses e funções com potencialidades para aprofundar. Nesta perspectiva inserimos 

a presente investigação na categoria da Pesquisa Avaliativa pois pretendemos verificar 

se os Currículos são válidos para as exigências da sociedade actual. 

Outros conceitos relevantes para o início desta investigação são o conceito de 

Currículo, que não é um termo de fácil definição, pois existem várias asserções desta 

palavra ao longo dos tempos. Ficará aqui uma definição, embora no corpo do trabalho 

                                                 
1 Entende-se como Educação Comparada “a ciência que estuda os sistemas educativos mediante o método comparativo, 
com a finalidade de contribuir para a sua melhoria” (Velloso e Pedró, 1991: 98). 
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este termo será objecto de uma investigação mais exaustiva. Entendemos que o  

Currículo “é algo que transportamos sobre o nosso dorso, desde que iniciámos a 

escolarização e nos tornámos cidadãos de uma cultura tão intersectada pela instrução e 

profissão; o currículo define-nos, de forma progressiva e oculta, relativamente aos 

itinerários educativos que fazem parte do nosso quotidiano” (Pacheco, 2005: 7).  

A Educação Visual, outro conceito essencial para a nossa investigação, e que 

segundo a definição do Ministério da Educação “constitui-se como uma área do saber 

que se situa no interface da comunicação e da cultura dos indivíduos tornando-se 

necessária à organização de situações de aprendizagem, formais e não formais, para a 

apreensão dos elementos disponíveis no Universo Visual.” Tem como objectivos 

 
“desenvolver o poder de discriminação em relação às formas e cores, sentir a 
composição de uma obra, tornar-se capaz de identificar, de analisar criticamente o 
que está representado e de agir plasticamente são modos de estruturar o 
pensamento inerentes à intencionalidade da Educação Visual como educação do 
olhar e do ver. (Ministério da Educação, 2001: 155)” 
 

E a Educação Plástica que consiste na 
 

“manipulação e experiência com os materiais, com as formas e com as cores 
permite que, a partir de descobertas sensoriais, as crianças desenvolvam formas 
pessoais de expressar o seu mundo interior e de representar a realidade. A 
exploração livre dos meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para 
despertar a imaginação e a criatividade dos alunos, como lhes possibilita o 
desenvolvimento da destreza manual e a descoberta e organização progressiva de 
volumes e superfícies. (Ministério da Educação, 2001: 95)” 
 

O estudo foi limitado na quantidade de países e no espaço temporal, visto que 

apesar de ser uma investigação extremamente interessante, se iria tornar demasiado 

ambiciosa e bastante exaustiva no tempo concedido para a realização desta 

dissertação. Assim, a investigação situa-se no espaço temporal da actualidade, tendo 

em conta as influências do passado, no que concerne aos países d a  investigação 

Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia tendo como assuntos principais os Sistemas 

Educativos e os Currículos de Educação Visual, Plástica e Tecnológica. 

 

Organização da Tese 

 

A tese está organizada em três partes (quatro capítulos), na primeira parte, no 

primeiro capítulo damos a conhecer a contextualização geográfica e politico-educativa 

de Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia, e realizamos uma análise comparada dos 

aspectos gerais e dos sistemas educativos2; na segunda parte, o segundo capítulo 

pretende dar uma visão da evolução da Educação Artística ao longo dos tempos, 

                                                 
2 Entende-se por Sistema Educativo “o conjunto de instituições educativas, (…) uma delas, (…) uma das partes, sectores 
e níveis desta e também com os problemas que podem surgir no seu interior” (Velloso e Pedró, 1991: 100-101). 
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contextualizando e servindo de base para compreendermos as opções actuais no que 

respeita aos currículos de Educação Visual e Plástica e na terceira parte, o terceiro 

capítulo centra-se nas concepções sobre Currículo e Educação Visual e o  quarto 

capítulo faz uma apresentação aos Currículos Gerais e aos Currículos de Educação 

Visual e Plástica dos quatro países, bem como uma análise comparativa dos currículos 

de Educação nas áreas Visual e Plástica, numa perspectiva alargada face às realidades 

que estão relacionadas com a Educação Artística. Por fim, apresentamos um conjunto 

de desafios para a Educação Artística do século XXI. 

 

Mapa Conceptual da Tese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  mapa acima apresentado representa as relações estabelecidas entre os 

pontos fulcrais da tese. Esta desenvolve-se a partir da análise dos Sistemas Educativos 

e dos Currículos de Educação Visual e Plástica dos quatro países estudados. Com base 

nos dados recolhidos realizaram-se duas comparações: uma entre os quatro Sistemas 

Educativos e uma segunda entre os quatro Currículos de Educação Visual e Plástica. 

Estas comparações dão origem aos Desafios para a Educação Artística no Século XXI. 

Toda esta análise foi feita com base na História da Educação Artística e em diversas 

Teorias da Actualidade. 

SISTEMAS  
EDUCATIVOS 

EDUCAÇÃO COMPARADA 

INGLATERRA 

PORTUGAL 

ESPANHA 

FINLÂNDIA 

CURRÍCULOS DE 
EDUCAÇÃO VISUAL E 

PLÁSTICA 

DESAFIOS PARA A 
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA NO 

SÉCULO XXI 
HISTÓRIA DA  

EDUCAÇÃO ARTISTICA E 
TEORIAS DA 

ACTUALIDADE 
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Capítulo 1 

 

Caracterização dos Países 

 

Neste primeiro capítulo pretendemos realizar uma breve apresentação dos 

Países e dos respectivos Sistemas Educativos seleccionados para esta investigação. 

Assim sendo, nas próximas páginas podemos encontrar um pouco da história e 

geografia de Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia; bem como uma descrição 

sumária da Orgânica das Politicas Educativas e do Sistema Educativo de cada um dos 

países. 

É ainda apresentada uma descrição mais pormenorizada da educação pré-          

-primária e da educação primária. Desde já gostaríamos de esclarecer a justificação da 

utilização destes dois termos, visto que no país de onde a investigação é originária, 

Portugal, estes dois termos caíram em desuso (actuais termos Pré-escolar, 1º Ciclo e 2º 

Ciclo). A opção de utilização desta terminologia prende-se com o facto de ser a 

terminologia aplicada nos restantes países seleccionados, e que facilita a leitura numa 

investigação deste tipo, Educação Comparada. 

Cada país tem naturalmente as suas especificidades culturais e tradicionais que 

em conjunto com a sua história influenciam o desenvolvimento da sua sociedade. Visto 

se tratarem todos de países da Europa, tendem a aproximar as suas orientações      

politico-governativas, nomeadamente no que diz respeito à educação. 

Podemos dividir os países investigados em dois grupos tendo em conta as 

especificidades climáticas e culturais. Portugal e Espanha, situados no sul da Europa, 

estão localizados geograficamente na Península Ibérica e partilham de uma história 

comum e de um clima idêntico. Num segundo grupo, os países situados a norte da 

Europa Inglaterra e Finlândia, com características geográficas e climatéricas 

aproximadas. Estes factores demonstram ter alguma influência, por exemplo no que diz 

respeito ao número de dias de aulas por ano lectivo. Os países a sul da Europa têm um 

ano lectivo menor (cerca de dez dias) em relação aos países do norte da Europa.  

Um outro aspecto que poderá ser influenciado por estes factores é o dos 

resultados escolares, podemos facilmente verificar no programa PISA (Programme for 

International Assessement) da OCDE (Organisation for Economic Co-operation and 

Development), que os alunos dos países do norte da Europa aqui investigados, 

nomeadamente a Finlândia, se encontram melhor cotados do que os países do sul da 

Europa, estando mesmo nos primeiros lugares do ranking. 

Após a apresentação efectuada, e utilizando o método comparativo, analisamos 

estes e outros aspectos referentes aos Sistemas Educativos destes quatro países, e 

com um olhar crítico sobre Portugal. 
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Portugal 

 

Caracterização do país3 

 

Portugal fica situado na Península Ibérica (parte ocidental) a sudoeste da 

Europa. A sua área é composta por três unidades territoriais: Portugal Continental, 

Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira. Medindo uma área total 

de 91851 km2, sendo que 2352 km2 constituem os Açores e 795 km2 a Madeira. Portugal 

Continental faz fronteira a norte e a este com Espanha, e é banhado pelo Oceano 

Atlântico a sul e a oeste.  

Portugal continental está dividido em dezoito distritos e a capital é Lisboa. Tem 

uma população de 10 355 824 de habitantes (2001), distribuída de forma desigual, a 

maior parte da população reside na zona litoral, principalmente nas cidades de Lisboa e 

Porto. No interior do país assistimos ao fenómeno da desertificação. Existe um aumento 

da população, uma taxa de natalidade cada vez menor e uma esperança de vida maior, 

o que leva a um envelhecimento do país. Por outro lado a imigração tem vindo a 

aumentar, principalmente com os povos africanos (vindos dos países de língua oficial 

portuguesa), brasileiros e do leste da Europa. A religião com maior expressão é a 

religião católica, com cerca de 89% de crentes. 

 No que respeita à geografia, Portugal Continental tem um relevo muito 

acidentado a norte do Rio Tejo, sendo o pico de maior altura a Serra da Estrela com 

1991m. A sul do Rio Tejo o relevo é bastante diferente, caracteriza-se por uma certa 

ondulação onde predominam as planícies, característica idêntica ao relevo que podemos 

encontrar em toda a costa litoral. A paisagem natural de Portugal é caracterizado por 

diversos rios e a sua vegetação é mediterrânica. O clima é temperado mediterrânico, a 

norte do país, devido à influência marítima, deparamo-nos com um clima húmido, onde 

se atingem temperaturas bastante frias no Inverno e suaves no verão. À medida que nos 

afastamos do litoral e nos deslocamos para o interior, aumenta a secura e a amplitude 

térmica.  

 O relevo dos arquipélagos da Madeira e dos Açores, é acidentado e bastante 

montanhoso no centro das ilhas, o pico mais alto de Portugal situa-se na Ilha do Pico no 

arquipélago dos Açores e tem uma altitude de 2351m.  

 O país é governado por uma República Constitucional, constituído por um regime 

parlamentar multipartidário, os principais órgãos de soberania são: o Presidente da 

República, a Assembleia da República e o Governo; que entre si e em conjunto com 

outros órgãos, tais como: o Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas e o Supremo 

                                                 
3 Fontes: Portugal in Diciopédia 2004, 2003; Portugal in Eurydice, 2003; Portugal in Mini-Enciclopédia, 
1993. 
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Tribunal Administrativo, asseguram o desempenho dos poderes legislativo, executivo e 

judicial.  

 A economia portuguesa tem por base o sector terciário, essencialmente comércio 

e serviços (42%), este sector emprega mais de metade da população activa. Uma fatia 

importante deste sector é o turismo, principalmente na região do Algarve. O segundo 

sector com maior expressividade é a indústria (35%), que se dedica sobretudo à 

produção de têxteis e confecções, calçado, celulose e a cortiça para exportação. Existe 

ainda um investimento no ramo da indústria automóvel no estrangeiro. O investimento 

em países estrangeiros tem vindo a sofrer um decréscimo, dada à forte concorrência de 

outros países europeus. A taxa de desemprego em 2000 era de 4%.  

Em relação ao sector primário (23%), este atravessa diversas dificuldades, que 

se prendem com: falta de modernização, fraca preparação técnica da mão-de-obra e 

ausência de espírito empresarial por parte dos agricultores. Este panorama reflecte 

baixos níveis de produtividade e de rentabilidade agro-pecuária. Destacam-se no 

entanto os sectores: vinícola, frutícola, hortícola e a pecuária, que tendem a inverter esta 

tendência. A pesca é outro sector que está a atravessar igualmente grandes 

dificuldades, muito em parte devido à dependência de terceiros para exercer a sua 

actividade em pleno. Portugal importa combustíveis e outros produtos minerais, 

alimentares e químicos, papel e madeiras. 

Nos arquipélagos, a economia baseia-se igualmente no sector terciário. Nos 

Açores destacam-se ainda a pecuária e a pesca no sector primário e os produtos 

alimentares lacticínios e conservas, no sector industrial. A Madeira tem a sua economia 

centrada no turismo, realçando-se no sector primário, as produções agrícolas de 

banana, cana-de-açúcar e vinho, bem como produções artesanais em vime e bordados. 

 A grande riqueza do país é o seu património natural, cultural e arquitectónico, 

neste último destaca-se o estilo arquitectónico manuelino, uma variante do gótico, única 

e própria do nosso país. Na literatura há a salientar a obra épica escrita por Luís de 

Camões Os Lusíadas, obra que reflecte o sentimento de nacionalismo, destacam-se 

ainda duas figuras literárias: Fernando Pessoa considerado o grande génio da literatura 

portuguesa e José Saramago, vencedor do prémio Nobel da literatura em 1998, entre 

inúmeros escritores de renome, portugueses. O estilo musical característico é o fado, 

considerado como a canção nacional, neste género musical que retrata muito o povo 

português há a realçar dois grandes nomes Amália Rodrigues e Carlos Paredes. 

Historicamente, existem em Portugal vestígios de povoações humanas desde o 

paleolítico superior. O norte de Portugal foi habitado por celtas na idade do ferro, 

enquanto que os povos fenícios, gregos e cartagineses visitaram o sul do país. Entre 

218 a.C. e 19 a.C. o território foi ocupado pelos romanos. No século V os suevos 

ocuparam o norte e os visigodos ocupavam o restante. Em 711 chegaram os árabes. 
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O país surgiu com a oferta de uma porção de terreno, o condado portucalense, a 

D. Henrique de Borgonha em 1095, pelos seus feitos no combate a muçulmanos. Em 

1143, D. Afonso Henriques é reconhecido Rei e lançou-se à conquista de novos 

territórios lutando contra cristãos e mouros, esta conquista durou vários reinados e 

terminou em 1249 aquando da conquista do Algarve. No reinado de D. Afonso III 

definiram-se as fronteiras, sendo Portugal o país mais antigo da Europa. Durante os 

reinados seguintes teve lugar a organização interna do país. 

No século XV inicia-se a expansão ultramarina portuguesa no reinado de           

D. João I, sucederam-se várias descobertas, o máximo poderio foi alcançado no reinado 

de D. Manuel I. Portugal tinha um vasto império na América, África e Extremo Oriente, 

os portugueses dominavam os mares e as rotas comerciais. Já no reinado de D. João III 

o país entra numa época de decadência, chegando mesmo a perder a independência 

para os espanhóis em 1580. Os espanhóis reinaram em Portugal durante sessenta 

anos. Em 1640, Portugal recupera a sua independência e aclama D. João IV rei. 

Sucederam-se vários monarcas, no reinado de D. João VI, em 1822 o Brasil proclama a 

sua independência. Após um período de Guerra Civil que assolou o país é conseguida a 

estabilidade em meados do século XIX. 

Em 1910, é proclamada a República, período agitado com dificuldades 

económicas, instabilidade política e penosa participação na I Guerra Mundial. Em 1926, 

com um golpe militar impõe-se a Ditadura, que é consolidada por António Salazar e que 

durou quarenta e oito anos. A Ditadura terminou com a Revolução de 25 de Abril de 

1974, data na qual se implantou um regime democrático que restabeleceu os direitos 

fundamentais dos cidadãos. Nesta época termina igualmente a Guerra Colonial que 

durava desde 1961, é concedida a independência às colónias de Angola, Moçambique, 

Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Com a consolidação do regime democrático, 

Portugal, tem vindo a tentar progredir de forma a recuperar do atraso desde o declínio 

do império ultramarino no século XIX, agravado por décadas de Ditadura. Um passo 

para esse progresso foi a adesão à Comunidade Económica Europeia em 1986. Mais 

tarde, Macau passou para administração chinesa (1999), Timor-Leste, também 

administrado por Portugal, tornou-se independente após ocupação indonésia durante 

duas décadas. 

 

Legislação e orgânica do Sistema Educativo4 

 

No que respeita à educação, a primeira república marcou um importante período 

de avanço na legislação da educação primária e infantil, aplicando grandes esforços 

                                                 
4 Fontes: VALENTE, M. O. - Portugal: System of Education in The International Encyclopedia of 
Education, 1985; Portugal in Eurydice, 2003. 
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para o aumento da literacia através de escolas móveis e da implementação da formação 

de professores. Uma atenção inferior foi dada ao secundário. 

Na época de Ditadura, Salazar não se ocupou da educação das massas, e os 

níveis de literacia mantiveram-se nos 30% nos anos sessenta (séc. XX), o currículo 

escolar era decidido a nível central, era prescrito um curso silábico e um manual únicos 

para cada nível de ensino e para cada assunto. Nesta época os pais decidiam para que 

escola os seus filhos de 10/11 anos deveriam ir (liceu ou escolas técnicas) dependendo 

da classe social, em vez de se basearem nas motivações e destrezas dos educandos. A 

partir da década de sessenta (séc. XX) a tendência era para que o Sistema Educativo 

contribuísse para o crescimento económico e se tornasse um meio de igualdade de 

oportunidades, foi neste contexto que surgiu pelo Ministro da Educação uma sugestão 

de reforma em 1971, cujas bases foram aprovadas em 1973, no entanto não chegou a 

ser totalmente implementada devido à revolução de 1974. Após a Revolução, Portugal 

experienciou um intenso período de actividade cívica. O regime parlamentar foi 

restaurado e a imprensa recuperou a sua liberdade. A ideologia tornou-o novamente 

uma questão importante na vida da escola. As campanhas de literacia espalharam-se 

por todo o lado, a educação obrigatória alargou-se até ao 9.º ano. Havendo uma 

tentativa de acabar com a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual como 

forma de construir uma sociedade socialista democrática que culminou na Constituição 

de 1976. Após 1976, a anterior explosão criativa deu lugar ao controlo, limitação e a 

uma regressão na aventura educacional. A ênfase foi dada à preparação de técnicos, 

em vez da preparação de crianças e jovens para a construção de uma nova sociedade. 

Os princípios educativos do Sistema Educativo português têm por base 

assegurar e facilitar o direito à educação e garantir a igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares. O Estado é o responsável pelo cumprimento destes 

princípios. 

A Lei de Bases do Sistema Educativo surge no ano de 1986 (Lei n.º 46/86 de 14 

de Outubro) e é revista por um decreto-lei em 1997, que “estabelece as linhas gerais de 

reorganização do Sistema Educativo português, enunciando princípios organizativos 

determinantes das finalidades do sistema”. São finalidades: “contribuir para a defesa da 

identidade nacional e respeito pela cultura portuguesa, bem como para a realização do 

educando; assegurar o direito à diferença; desenvolver a capacidade para o trabalho 

com base numa sólida formação geral e específica; descentralizar e diversificar as 

estruturas e acções educativas; contribuir para a correcção das assimetrias de 

desenvolvimento regional e local; assegurar uma escolaridade de segunda 

oportunidade, bem como a igualdade de oportunidades para ambos os sexos; 

desenvolver a prática e o espírito democráticos, através da adopção de estruturas e 

processos participativos” (Portugal, 2003: 6). 
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Durante décadas não se realizou uma reforma global na educação em Portugal, 

a té  à  Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE) de 1986, que veio reformular 

estruturas e planos curriculares, programas e métodos de avaliação, apoios e 

complementos educativos, recursos humanos, administração e gestão dos sistemas 

escolares. Inclui definitivamente a educação pré-escolar no quadro geral do Sistema 

Educativo, que levou a um plano de expansão desta rede em 1995, definiu um regime 

de apoio financeiro (criação, manutenção) e elaboraram-se critérios para a instalação e 

funcionamento destes estabelecimentos. Foi o início de uma série de reestruturações no 

âmbito da rede pré-escolar que se prolongaram até 1999, dando origem a diversos 

programas e legislações. 

Com a publicação da LBSE surgiram igualmente diversas reformas nos ensinos 

obrigatório e pós-obrigatório, a escolaridade obrigatória (Ensino Básico) é alargada a 

nove anos (três ciclos de ensino), o ensino pós-obrigatório (Ensino Secundário) passa a 

uma duração de três anos com duas vertentes: prosseguimento de estudos superiores e 

cursos orientados para a vida activa. Em 1998, fica definida a nova organização 

curricular para a escolaridade básica e secundária, é publicada legislação no sentido da 

autonomia, administração e gestão das escolas (Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio). 

Os apoios e complementos educativos são regulamentados em 1990, neste mesmo ano 

são compiladas as disposições gerais da profissão docente (Estatuto da Carreira dos 

Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário), em 1992 

surge um novo sistema de avaliação dos alunos, reajustado em 1994, e  é criada 

legislação para a criação de currículos alternativos ao ensino regular em 1996, entre 

outros diplomas. 

Principais estratégias/ medidas educativas da década de 90: a consagração da 

escolaridade obrigatória para 9 anos (fundamentada, desde 1986, pela LBSE); a criação 

e alargamento dos serviços de Psicologia e Orientação Educativa; uma nova concepção 

curricular do ensino secundário e um novo quadro regulador do ensino superior 

(salientando-se a autonomia das instituições e a expansão do ensino superior 

politécnico particular e cooperativo, bem como a revisão do sistema de acesso a este 

nível de ensino); a c r iação de Territórios Educativos de Intervenção Prioritária; 

desenvolvimento da Rede de Educação Pré-Escolar; a criação de um novo Regime de 

Autonomia, Administração e Gestão das escolas; a Educação e Formação de Adultos; a 

concepção e aplicação de programas Interministeriais (vocacionados para o combate do 

abandono escolar precoce); a Educação para a Cidadania (que inclui as dimensões da 

convivência intercultural e da defesa do meio ambiente).  

No final do século XX e início do século XXI começou uma nova reforma 

educativa com a publicação do Decreto-Lei 6/2001 de 18 de Janeiro, reforma esta 

baseada no ensino ao longo da vida e na articulação entre os três ciclos, e que atribui 
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uma maior importância à aquisição de competências, atitudes e valores por parte dos 

alunos. Neste processo os professores têm um papel fundamental, estes deverão 

trabalhar em cooperação e de uma forma interdisciplinar atendendo às necessidades 

específicas dos alunos e tendo em conta o contexto que os rodeia. Surgem três novas 

áreas curriculares não disciplinares: Área de Projecto, Formação Cívica e Estudo 

Acompanhado, surge igualmente a obrigatoriedade do ensino experimental das 

Ciências, o aprofundamento das línguas modernas, o desenvolvimento da Educação 

Artística, da educação para a cidadania e como tema central é dada uma maior atenção 

à Língua Materna e à Matemática como núcleos centrais do Currículo.  

Na actualidade, período conturbado economicamente e envolto em reformas nos 

mais diversos campos da sociedade portuguesa, a educação não escapa a essas 

reformas, tais como a alteração ao Estatuto da Carreira Docente (Decreto-Lei 

n.º15/2007 de 19 de Janeiro), perspectivas de alteração: do regime de autonomia das 

escolas, das habilitações profissionais para a docência e alteração da estrutura do 

Ensino Básico com a junção do 1º e 2º ciclos de ensino, passando a haver um 

professor--tutor, coadjuvado por mais três professores das áreas artística e desportiva, 

desde o 1º ano ao 6º ano de escolaridade, modelo que se aproxima da maior parte dos 

modelos de países europeus. 

O principal responsável pela organização e administração da educação é o 

Ministério da Educação para o ensino não superior e para o ensino superior o Ministério 

da Ciência e Ensino Superior. É da competência do Ministério da Educação a definição 

da política educativa para o país, devendo “promover o desenvolvimento e a 

modernização do Sistema Educativo, reforçando o elo entre educação e pesquisa, 

ciência, tecnologia e cultura, de forma a preservar e melhorar a língua portuguesa, bem 

como promover o desenvolvimento de uma política integrada de desporto” (Portugal, 

2003: 9), para cumprir com esta função o Ministério da Educação conta com duas 

secretarias de Estado e diversos Serviços Centrais e Regionais.  

A administração local é realizada pelas Direcções Regionais que coordenam, 

orientam e apoiam os estabelecimentos de educação pré-escolar, básico e secundário 

na sua área respectiva. Como já foi mencionado anteriormente os estabelecimentos de 

ensino (agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas) têm igualmente autonomia 

para tomar certas decisões administrativas no que respeita aos aspectos: estratégicos, 

pedagógicos, administrativos, financeiros e organizacionais. Estas decisões são 

tomadas de acordo com os instrumentos construídos pelo agrupamento de escolas ou 

escola não agrupada: Projecto Educativo, Plano Anual de Actividades e Regulamento 

Interno. A administração e gestão do agrupamento de escolas ou da escola não 

agrupada é realizada pelos seguintes órgãos: Assembleia de Escola, Direcção 

Executiva, Conselho Pedagógico e Conselho Administrativo.  
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O órgão responsável pela supervisão pedagógica, administrativo-financeira e 

técnico-legal dos estabelecimentos de ensino não superior é a Inspecção-geral da 

Educação.  

O ensino público é financiado na sua grande maioria pelo governo (Ministério da 

Educação e Ministério da Ciência e do Ensino Superior), as autarquias locais têm 

algumas responsabilidades a este nível, nomeadamente no que respeita à construção, 

manutenção, equipamento e algumas despesas logísticas dos edifícios escolares do 

ensino Pré-Primário e do primário. Acrescentando a estas responsabilidades, as 

autarquias locais, têm ainda uma verba destinada aos transportes escolares e a 

actividades extra-curriculares.  

 

“O ensino obrigatório é gratuito no que diz respeito ao pagamento de matrículas, 

atendimento escolar e passagem de certificados. Em alguns casos, os 

estudantes beneficiam de apoio para livros, material escolar, transporte, 

refeições e alojamento. No entanto, os estudantes e respectivas famílias nos 

ensinos secundário e superior são responsáveis por uma importante fatia no que 

toca à contribuição financeira para o ensino, através do pagamento das 

matrículas e de honorários pagos a professores, bem como da aquisição de 

livros” (Portugal, 2003: 12).  

 

No ensino superior é o estudante e a sua família que suportam todas as 

despesas, tanto no ensino secundário como no ensino superior as famílias com baixos 

rendimentos têm direito a apoios do estado. 

 

Estrutura do Sistema Educativo5 

 

O Sistema de Ensino Português ( quadro 1) está dividido em Educação Pré-          

-Primária, Ensino Básico Obrigatório, Ensino Secundário e Ensino Superior. 

A Educação Pré-Primária destina-se a crianças com idades entre os três e os 

seis anos, ou seja, antes de ingressarem no Ensino Básico. O Ensino Básico por sua 

vez está dividido em três ciclos de ensino: 1º Ciclo (duração de quatro anos) para as 

idades compreendidas entre os seis e os dez anos de idade, 2º Ciclo (duração de dois 

anos) para crianças com idades entre os dez e os doze anos e o 3º Ciclo (duração de 

três anos) e que abrange a faixa etária entre os doze e os quinze anos de idade. A          

inter-relação entre estes três ciclos passa por uma articulação sequencial, na qual cada 

ciclo aprofunda e completa os conhecimentos do anterior.  

                                                 
5 Fontes: VALENTE, M. O. - Portugal: System of Education in The International Encyclopedia of 
Education, 1985; Portugal in Eurydice, 2003. 
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Com a reordenação da rede escolar implementada a partir de 1997, as escolas 

passaram a estar agrupadas, quando até à data as escolas do primeiro ciclo 

funcionavam isoladas ligadas a uma delegação escolar (que geria um conjunto de 

escolas), e os níveis de ensino do segundo e terceiro ciclo funcionavam num mesmo 

edifício e partilhando uma mesma gestão. Com a medida do agrupamento de escolas e 

com a publicação da legislação do sistema de autonomia administração e gestão escolar 

(Decreto-Lei n.º 115-A/98) as escolas passaram a estar tipificadas da seguinte forma: 

Escola não agrupada do 1º Ciclo com Jardim Infantil; Agrupamento de escolas, que 

envolve a gestão de uma série de escolas próximas a uma sede, sendo esta composta 

pela escola do 2º e 3º ciclos, que agrega escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância e 

Escola Básica Integrada, que engloba num só espaço desde o Jardim Infantil ao 3º Ciclo 

de ensino.  

Segue-se o Ensino Secundário (duração de três anos) com duas vertentes: uma 

que visa o prosseguimento de estudos superiores e uma outra técnico-profissional que 

tem como fundamento o ingresso na vida activa, este nível de ensino não é obrigatório e 

destina-se a adolescentes com idades compreendidas entre os quinze e os dezoito anos 

de idade. 

O Ensino Superior divide-se em dois: o Universitário e o Politécnico, os cursos no 

ensino universitário têm uma duração de cerca de cinco a seis anos e a formação é 

essencialmente teórico-cientifica nas áreas em estudo, tendo por vezes uma 

especialização ou um estágio profissional no último ano, o ensino politécnico (entre três 

a quatro anos) para além da componente teórica tem uma grande componente prática 

que visa à inserção dos alunos na vida activa. Encontra-se em reestruturação de forma 

a seguir os critérios do Processo de Bolonha. 

 

Educação Pré-Primária6 

 

A educação Pré-Primária está sob a alçada de dois ministérios: o Ministério da 

Educação e o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e está legislada na Lei 

de Bases do Sistema Educativo e pela Lei-quadro da Educação Pré-Escolar. Estas 

orientações estipulam os objectivos para este grau de ensino e que assentam: na 

contribuição para a formação das crianças através do estimulo das suas capacidades, 

na contribuição para a estabilidade afectiva, social e intelectual das mesmas, no 

desenvolvimento das suas capacidades motoras, na implementação de hábitos de 

higiene e saúde e ainda na verificação de inadaptações ou deficiências para uma melhor  

orientação e adaptação futuras. Pretende-se que todos estes objectivos sejam 

desenvolvidos em cooperação com a família. 
                                                 
6
 Fonte: Portugal in Eurydice, 2003. 
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Quadro 1: Sistema Educativo Português 

Fonte: Portal oficial do Ministério da Educação, 2006 
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A oferta da Pré-Primária nos estabelecimentos de ensino públicos é gratuita e 

facultativa para as crianças entre os três e os seis anos de idade. Esta oferta ainda não 

está disponível em grande escala, por isso nos critérios de selecção das crianças é dada 

prioridade aos alunos que residem na freguesia ou na qual os pais trabalhem. Existem 

três tipos de estabelecimentos para acolher as crianças destas idades: os 

estabelecimentos da rede pública, os estabelecimentos da rede privada e os 

estabelecimentos da rede privada de solidariedade social; podemos observar a 

distribuição dos recursos na tabela 1. Estes últimos recebem crianças provenientes de 

famílias carenciadas e na sua grande maioria possuem creches que recebem crianças 

desde os três meses de idade.  

 

Tabela 1: Número de estabelecimentos, educadores e crianças referentes ao ensino 

público e privado 

 

 Estabelecimentos Educadores Crianças 

Público 4167 7308 112621 Ministério da 

Educação Privado 853 2675 43034 

Público 86 365 5294 Outros 

Ministérios Privado 1171 4002 74259 

Fonte: Portugal in Eurydice, 2003. 

 

A rede Pré-Primária pública funciona em edifícios distintos ou agregados a outros 

edifícios, geralmente escolas do ensino primário (1º Ciclo). O horário é flexível de forma 

a ir de encontro às necessidades das famílias; no caso dos estabelecimentos sob a 

tutela do Ministério da Educação o horário é de cinco horas diárias, dividido em dois 

períodos, cinco dias por semana, este horário pode ainda ser completado com 

actividades extra-curriculares de âmbito sócio-educativo. No que respeita aos critérios 

para a formação dos grupos, estes são definidos em sede de Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas ao qual o Jardim de Infância (nome atribuído aos 

estabelecimentos de educação Pré-Primária) pertence, tendo em conta as orientações 

gerais existentes: organização preferencial por idades, máximo de vinte e cinco alunos 

para crianças com quatro ou mais anos e vinte alunos para crianças com três anos de 

idade.  

No que respeita ao currículo e à metodologia dos Jardins de Infância estes 

seguem objectivos bem definidos. As áreas trabalhadas são as expressões (motora, 

dramática, plástica e visual), aprendizagem da língua materna e da matemática. A 

metodologia é aplicada a nível individual e em grupo na realização de actividades 

artísticas (pintura, modelação …), ouvir contos, jogar ao “faz de conta”, etc, por vezes 
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são ainda realizadas actividades de iniciação à leitura e à escrita. Pretende-se com 

estas actividades desenvolver a autonomia, a criatividade e a sociabilidade da criança.  

A avaliação deste nível de ensino realiza-se no decorrer do ano lectivo e no final 

de cada período. O educador verifica se foram cumpridos os objectivos bem como os 

progressos respeitantes ao desenvolvimento e aquisição de competências por parte das 

crianças. Tendo em conta esta avaliação o educador reformula o seu plano de 

actividades de forma a promover da maneira mais adequada o desenvolvimento 

emocional, social, psicomotor, perceptivo, cognitivo e moral de cada criança.  

Ao concluírem seis anos de idade as crianças transitam para o Ensino Básico, 

excepcionalmente, e nos casos de alunos com necessidades educativas especiais, 

poderá ser recomendada a sua permanência na educação pré-escolar por mais algum 

tempo.  

A formação dos profissionais da Educação Infantil faz-se ao longo de 4 a 5 anos 

com a obtenção do grau de licenciado. Para além da formação inicial os educadores são 

obrigados a uma formação contínua de 25 horas por ano. O horário destes profissionais 

da educação é de 35 horas semanais (25 lectivas e 10 não lectivas – período utilizado 

para preparação de actividades, formação contínua, …). 

Por cada sala ou duas salas existe um auxiliar de acção educativa a colaborar 

com o educador, este funcionário tem no mínimo, como habilitação, a escolaridade 

obrigatória. 

 

Educação Primária7 

 

O primeiro ciclo do Ensino Básico corresponde a uma fatia de quatro anos do 

ensino obrigatório, por uma questão de conveniência da investigação vai ser incluído 

neste capítulo também a descrição do segundo ciclo, de modo a que estes dois ciclos de 

ensino façam correspondência coma faixa etária dos restantes países em estudo. Como 

tal, quando nos referirmos à educação primária, neste capítulo, estamo-nos a referir a 

estes dois ciclos de ensino. Podemos ver na tabela 2 a distribuição dos recursos pelos 

dois ciclos de ensino. 

As crianças iniciam os seus estudos aos seis anos de idade no 1º ano do 

primeiro ciclo do Ensino Básico, que como já vimos tem a duração de nove anos e é 

obrigatório. A transição entre ciclos ocorre segundo o aproveitamento dos alunos no 

ciclo anterior. A frequência é  obrigatória no Ensino Básico e poderá ser realizada em 

escolas públicas, privadas ou cooperativas.  

 

 

                                                 
7 Fonte: Portugal in Eurydice, 2003. 
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Tabela 2: Número de estabelecimentos, docentes e alunos do ensino primário 

 

 

 

Fonte: Portugal in Eurydice, 2003. 

 

Como também já foi mencionado anteriormente, o Ensino Básico público é 

gratuito, o que envolve o não pagamento de propinas de admissão, de matrícula ou 

frequência, taxas de seguro escolar, boletim escolar, orientação vocacional e apoio 

psicológico, saúde e acção social. Existem apoios por parte do estado para as famílias 

mais carenciadas, que incluem apoios nas refeições escolares, nos transportes 

escolares, alojamento, manuais e outros materiais escolares. Este apoio pode ainda ser 

aplicável a estas famílias que tenham filhos no ensino particular e cooperativo.  

De acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo são objectivos do Ensino 

Básico: “assegurar uma formação geral a todos os alunos; assegurar a inter-relação 

entre o conhecimento teórico e prático, a cultura escolar e a cultura do quotidiano; 

proporcionar o desenvolvimento físico e motor, encorajar as actividades manuais e 

promover a Educação Artística; ensinar uma primeira língua estrangeira e iniciar uma 

segunda; proporcionar a aquisição de conhecimentos básicos que permitam aos alunos 

prosseguir os seus estudos ou serem admitidos em cursos de formação profissional; 

desenvolver o conhecimento e o apreço pelos valores específicos da identidade, língua, 

história e cultura portuguesa; desenvolver atitudes autónomas; proporcionar às crianças 

com necessidades educativas específicas condições adequadas ao seu 

desenvolvimento; e criar condições de promoção do sucesso escolar e educativo de 

todos os alunos” (Portugal, 2003: 18). 

No que diz respeito ao primeiro ciclo do Ensino Básico as escolas públicas, 

privadas e cooperativas aceitam ambos os sexos, à excepção de raras escolas 

particulares que recebem alunos de um só sexo. As turmas são constituídas segundo 

critérios psico-pedagógicos.  

Pretende-se que este nível de ensino seja globalizante e leccionado por um 

professor, que poderá ser coadjuvado em áreas específicas por outros docentes. 

Pretende-se igualmente desenvolver competências na linguagem oral e na iniciação e 

progressivo domínio da leitura e da escrita, nas noções essenciais da aritmética e no 

cálculo, no meio físico e social, nas expressões plástica, dramática, musical e motora. O 

horário lectivo é gerido pelo professor tendo em consideração o grupo de alunos e as 

normas estabelecidas pela escola. A duração semanal é de 25 horas distribuídas de 

Nível do Ensino 

Básico 

N.º de 

estabelecimentos 

N.º de Docentes N.º de Alunos 

1º Ciclo 8582 35603 464697 

2º Ciclo 1324 33783 251360 

Total 9906 69386 716057 
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duas formas flexíveis: exemplo mais comum das 9h – 15h30 (1h para almoço e um 

intervalo) chamado horário normal ou então nas escolas em que as condições físicas 

não o permitam existe um horário duplo, no qual as aulas funcionam no turno da manhã 

ou no turno da tarde, exemplos das 8h às 13h e das 13h15 às 18h15 (ambas com um 

intervalo).  

Recentemente foi implementado um Despacho n.º 19575/2006 que estipula o 

número de horas semanais para cada área disciplinar. O currículo escolar compreende 

as áreas de: Língua Portuguesa (7 horas, inclui 1 hora de leitura), Matemática (6 horas), 

Estudo do meio (5 horas, inclui 2h30 de ensino experimental), Expressão Físico-Motora, 

Expressão Plástica, Expressão Dramática e Expressão Musical (5 horas para todas as 

expressões e áreas curriculares não disciplinares). Incorpora ainda três áreas 

curriculares não disciplinares: Área de Projecto, Formação Cívica e Estudo 

Acompanhado. É facultativa ainda a frequência da disciplina de Educação Moral e 

Religiosa.  

No presente ano lectivo (2006/07) foi implementada a escola a tempo inteiro, que 

visa ajudar as famílias que não têm onde deixar os seus filhos após ou antes das aulas, 

este projecto é disponibilizado gratuitamente e incorpora uma série de actividades 

diferenciadas, tais como o ensino do inglês, da música, da actividade física e desportiva, 

entre outros. O seu desenvolvimento é recente no entanto está a gerar alguma 

controvérsia no modo como está a ser executado. 

No segundo ciclo pretende-se formar os alunos nas áreas: humanística, artística, 

desportiva, científica e tecnológica, bem como promover a sua educação moral e cívica. 

Espera-se que os alunos fiquem habilitados para uma melhor assimilação, interpretação 

crítica e criativa da informação, possibilitando desta forma a aquisição de métodos, 

instrumentos de trabalho e de conhecimento facilitadores da sua progressão académica, 

que conduzam ao conhecimento da comunidade onde se encontram inseridos.  

Os alunos do segundo ciclo têm um horário entre trinta a trinta e uma horas 

semanais, entre segunda-feira e sexta-feira, que se dividem em aulas de 45 minutos ou 

de 90 minutos. Durante estes tempos é leccionado o Currículo Nacional, que segue um 

plano de estudos obrigatório para todos os alunos, as áreas disciplinares que compõem 

o Currículo são as seguintes: Língua e Estudos Sociais (Língua Portuguesa, História e 

Geografia de Portugal e Língua Estrangeira – Inglês); Ciências Exactas e Naturais 

(Matemática e Ciências da Natureza); Educação Artística e Tecnológica (Educação 

Visual e Tecnológica e Educação Musical); Educação Física e Educação Social e 

Pessoal (Desenvolvimento Pessoal e Social ou Educação Moral e Religiosa, ambas 

facultativas). Fazem ainda parte integrante do Currículo as áreas curriculares não 

disciplinares de: Área de Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica.  
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A constituição de turmas é feita preferencialmente atendendo às idades dos 

alunos e continuidade da turma do ano anterior, salvo indicações contrárias dos 

professores dessa turma. O número de alunos que compõem cada turma pode variar 

entre os vinte e quatro e os trinta alunos. As turmas que integrem alunos com 

necessidades educativas especiais não devem ultrapassar os vinte alunos. A 

metodologia de ensino difere da do primeiro ciclo, visto que segue um sistema 

pluridocente, isto é, um professor diferente para leccionar cada área.  

O ano lectivo entra em funcionamento na segunda quinzena de Setembro e 

termina no final de Junho, e divide-se em três períodos lectivos com avaliações no final 

de cada um. As férias escolares duram cerca de dez semanas no período do verão. 

Durante o ano escolar existem ainda interrupções para os feriados comemorativos: Natal 

(duas semanas), Carnaval (três dias) e Páscoa (duas semanas).  

A avaliação na educação primária é realizada pelo professor da turma (1ºCiclo) 

ou pelo conjunto dos professores da turma (2º Ciclo), participam também nesta 

avaliação os órgãos da escola, os alunos, os encarregados de educação, quando 

pertinente os serviços de psicologia e orientação, os serviços especializados de apoio 

educativo e outros serviços solicitados pelos órgãos pedagógico e executivo do 

estabelecimento. Esta avaliação é realizada de forma contínua e sistemática ao longo do 

ano lectivo (avaliação formativa), que é transposta numa avaliação sumativa no final de 

cada período e no final de cada ciclo. Existem ainda dois outros modelos de avaliação: a 

avaliação auferida e a avaliação especializada, a primeira refere-se a uma avaliação 

realizada a nível nacional, sem efeitos na progressão dos alunos, que tem por objectivo 

auferir o cumprimento dos objectivos mínimos do Currículo Nacional, a segunda aplica-

se aos alunos com necessidades educativas especiais.  

A formação dos professores do primeiro e segundo ciclos do Ensino Básico tem 

a duração de quatro anos ao fim dos quais é conferindo o grau de Licenciado, esta 

formação compreende as áreas: académica, pedagógica e prática de ensino. Os 

professores do ensino público são colocados nas escolas por concurso nacional, 

atendendo à sua qualificação e experiência e são funcionários do estado.  
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Espanha 

 

Caracterização do país8 

 

A Espanha é um país situado no sudeste da Europa, geograficamente abrange a 

maior parte da Península Ibérica, fazem parte igualmente da Espanha as Ilhas Baleares, 

situadas no Mar Mediterrânico e as Ilhas Canárias situadas no Oceano Atlântico, bem 

como os enclaves Ceuta e Melilha situados no norte de África. Faz fronteira com os 

países de Portugal, França e Andorra. A sua área total é de 505 990 Km2 sendo o 

segundo em área na Europa, se excluirmos a Rússia, e uma população com cerca de  

41 116 842 habitantes (2001) quinto na Europa, sem contar com a Rússia.  

A capital, Madrid, tem cerca de 2 867 000 habitantes. É um país formado por 

dezoito comunidades autónomas: Andaluzia, Aragão, Astúrias, Cantábria, Castela e 

Leão, Castela-La Mancha, Catalunha, Estremadura, Galiza, Madrid, Múrcia, Navarra, 

País Basco, Rioja, Valência, Ilhas Baleares e Ilhas Canárias.  

Goza de um clima mediterrânico e temperado, existe uma grande amplitude 

térmica no que respeita às temperaturas e uma fraca precipitação.  

Este é um país onde a economia tem por base os serviços, a indústria e a 

agricultura, sendo considerado um país desenvolvido. A indústria do turismo espanhol é 

uma das mais evoluídas. Tem como principais parceiros comerciais a França, a 

Alemanha, a Itália e o Reino Unido.  

Estima-se que a população espanhola esteja a decrescer em número de 

habitantes, as taxas de natalidade e mortalidade situam-se ambas nos 9%.  

Apesar da língua oficial ser o Castelhano também são faladas, nas respectivas 

regiões, o catalão (16% da População), o galego (6% da População) e o Basco (2% da 

População). A religião mais manifestada é a católica.  

Derivado à sua história e localização geográfica, a Espanha foi desde cedo um 

local de cruzamento entre vários grupos étnicos. Passou por uma fase de contenção 

após a perca das colónias, por um período de isolamento em meados do ano 1900 na 

década de cinquenta (séc.XX), a Espanha iniciou a sua recuperação da Guerra Civil e 

do bloqueio internacional, começando aos poucos o seu crescimento económico, entrou 

numa época de modernização e reintegração no mundo ocidental nos anos setenta 

(século XX). Nesta altura, a Espanha passou de uma longa Ditadura (1975) para uma 

Democracia moderna. Nos anos oitenta (séc.XX), quando atravessava uma crise 

económica, a Espanha, passou de um poder centralizado para um sistema de 

                                                 
8 Fontes: Espanha in Diciopédia 2004, 2003; España in  Eurydice, 2003; Espanha in Mini-Enciclopédia, 
1993; HINOJAL, I. - Spain: System of Education in The International Encyclopedia of Education, 1985. 
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autonomia regional, e estabeleceu relações com os outros países, integrando-se na 

Comunidade Europeia em 1986.  

Desde 1978, aquando da implementação da Constituição, que a Espanha tem 

um sistema governativo composto por um Estado social e democrático, e é governada 

por uma monarquia parlamentária. O poder legislativo é ditado pelo Parlamento 

Espanhol que se divide em duas partes: o Congresso e o Senado. O poder executivo, 

por sua vez, é aplicado pelo Governo do Estado.  

Estas mudanças derivaram de outras menos visíveis, mudanças de valores, 

atitudes e comportamentos do povo espanhol.  

A sociedade espanhola depara-se com problemas de elevado desemprego 

(11,09%) e aumento da criminalidade. Por outro lado, é dos países europeus que melhor 

a tem conservado a sua identidade. 

 

Legislação e orgânica do Sistema Educativo9 

 

A lei geral da educação aprovada em 1970, cujo objectivo principal era estender 

a educação à população em geral, estabeleceu o Sistema Educativo como unitário, 

global e flexível. Valorizou-se bastante a educação em Espanha, inclusivamente com a 

utilização de campanhas, o Sistema Educativo foi comparado com sistemas dos países 

mais desenvolvidos. Esta lei demorou uma década a ser implementada, com alguns 

contratempos pelo meio, a implementação de reformas inovadoras foi muitas vezes 

impedida. Foram feitas variadas legislações que culminaram numa contra-reforma.  

Só em 1975 se abriu um amplo debate sobre educação, tendo-lhe sido dada 

grande importância nos textos das regiões autónomas. Em 1980, iniciaram-se uma série 

de reformas necessárias à situação político-social do país. Em 1990, foi promulgada 

uma lei referente ao Sistema Educativo que continha na sua proposta atingir um grau de 

alta qualidade de ensino e escolaridade básica de oito anos, foi implementada de forma 

gradual. 

Como o poder do Estado é descentralizado pela Administração Central e pelas 

Regiões Autónomas, o Sistema Educativo espanhol passou por um processo de 

transferência (entre 1980 e 1999) de funções, serviços e recursos para as Comunidades 

Autónomas. As competências são distribuídas pelo Estado, pelas Comunidades 

Autónomas, pelas Administrações Locais e pelos Centros de Docentes.  

Estão consagrados na Constituição Espanhola os princípios legislativos básicos 

para a educação. Um desses princípios, entre outros, é o direito fundamental à 

Educação, que deverá ser garantido pelos poderes públicos. As leis que regulamentam 
                                                 
9 Fontes: España in Eurydice, 2003; HINOJAL, I. - Spain: System of Education in The International 
Encyclopedia of Education, 1985; GIL, G. – Spain in International Encyclopedia of National Systems of 
Education, 1995. 
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as questões gerais ligadas à educação, para além da Constituição, são: a Lei Orgânica 

nº 8/1985, que regula o direito à educação, Lei Orgânica nº 1/1990 que organiza o 

Sistema Educativo e Lei Orgânica nº 9/1995 da participação, da avaliação e governação 

dos centros de docentes.  

Nos últimos anos têm-se assistido a algumas reformas, nomeadamente na 

legislação das universidades (2001), na legislação das qualificações e formação 

profissional (2002) e na legislação da qualidade da educação (2002). Nesta última, estão 

consagrados “cinco princípios: estímulo da valorização do esforço e da exigência 

pessoal, intensificação dos processos de avaliação dos alunos, reforço do sistema de 

igualdade de oportunidades, reconhecimento e estimulação do trabalho dos professores 

e atribuição de maior autonomia aos centros de docentes” (España, 2003: 8-9). 

No que respeita às responsabilidades atribuídas a cada organismo verifica-se 

que, o Ministério da Educação, Cultura e Desporto, organismo do estado encarregue 

desta pasta, tem como deveres, entre outros: a promulgação das normas básicas 

respeitantes ao direito constitucional da educação (estabelecimento do Sistema 

Educativo, requisitos mínimos dos Centros Educativos, conteúdos mínimos do currículo, 

regulação dos títulos académicos e profissionais, os requisitos mínimos para o ensino da 

língua castelhana) e dispõe de um serviço de Alta Inspecção. 

Os deveres das Comunidades Autónomas passam por desenvolver 

competências normativas respeitantes à implementação do Sistema Educativo na sua 

região, ou seja, desenvolvem e regulamentam as normas gerais do Estado. As 

Comunidades Autónomas desenham a sua política educativa, administram as funções 

dos centros educativos, têm poder para criá-los, autorizá-los e administrá-los, bem como 

a gerir o seu pessoal, a sua construção, a sua manutenção e os seus equipamentos.  

Cada região desenvolve, também a partir das orientações estatais, os 

programas, o regulamento dos níveis, modalidades, graus e especialidades, 

investigação na área pedagógica. Regula ainda a composição e funções do Conselho 

Escolar que existe na sua região.  

Às autoridades locais compete, apesar de não existir uma estrutura comum, a 

construção, conservação, reparação, vigilância e manutenção dos centros educativos 

(educação infantil e primária) e também a fiscalização do cumprimento da escolaridade 

obrigatória, dos serviços educativos, da oferta de serviços e das actividades 

complementares.  

Os Centros Educativos públicos e particulares cooperativos, que podemos ter 

uma noção no que compete ao número de recursos na tabela 3, têm autonomia na 

gestão organizativa e pedagógica, que deverá ser reconhecia no Projecto Educativo. 

Este projecto é elaborado em sede de Conselho Escolar, composto pelo Director, Chefe 

de Estudos, um representante da autarquia, e um número variável (conforme o tamanho 
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do centro) de representantes dos professores, alunos, famílias e pessoal administrativo. 

Metade dos membros deste órgão são eleitos de dois em dois anos pela Comunidade 

Educativa.  

 

Tabela 3: Número de centros, unidades, professores e alunos do ensino primário 

 

 Número 

de 

centros 

Número de 

unidades ou 

grupos 

 

Professores 

 

Alunos 

Centros privados 5 810 92 404 142 129 2 216 786 

Centros públicos 15 417 217 574 399 045 4 614 203 

Total 21 227 309 978 541 174 6 830 989 

Fonte: España in Eurydice, 2003. 

 

São igualmente responsabilidades do Conselho Escolar criar directrizes não só 

para a elaboração do Projecto Educativo, como também lhes compete a sua aprovação 

e avaliação, elege de entre os seus membros o Director, aprova o regulamento interno 

(normas de funcionamento do centro), promove a renovação das instalações e 

equipamentos escolares, aprova e avalia a programação anual das actividades incluindo 

as complementares e extra-curriculares e analisa e examina os dados da avaliação da 

Administração Educativa.  

A qualidade é garantida pela Alta Inspecção, pertencente ao Ministério da 

Educação, Cultura e Desporto, conta com organismos próprios necessários à realização 

das suas funções, que passam por verificar se o que está a ser implementado 

pedagogicamente, administrativamente e economicamente está de acordo com as 

orientações legislativas do Estado. Cada Comunidade Autónoma tem uma dependência 

da Inspecção que faz uma assessoria à Comunidade educativa e aos seus órgãos e 

controla e avalia o Sistema Educativo de modo a que os objectivos mínimos sejam 

alcançados de forma satisfatória.  

O financiamento da educação pública e particular cooperativa é custeado na sua 

maioria pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto e pelas Administrações 

Educativas das Regiões Autónomas, esta verba cobre os salários do pessoal docente e 

não docente, despesas de manutenção e ajudas de custo aos alunos e famílias mais 

carenciadas.  

 

Estrutura do Sistema Educativo 

 

O Sistema Educativo espanhol (quadro 2) está estruturado da seguinte forma: 

Educação Pré-escolar/Infantil dividida em dois ciclos de três anos cada, 1ºCiclo (0-2 
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anos de idade) e 2ºCiclo (3-5 anos de idade), este último ciclo é gratuito nos locais 

públicos e privados com apoio do Estado. Após esta fase segue-se a Educação 

Obrigatória que é constituída pela Educação Primária (6-12 anos de idade), dividida em 

três ciclos com dois anos cada (1.º Ciclo 6/8 2.º Ciclo 8/10 3.º Ciclo 10/12 e pela 

Educação Secundária (13-16 anos de idade), dividida em quatro cursos, a passagem 

entre estes dois níveis de ensino é automática. A Educação Secundária Pós-Obrigatória 

Geral e Profissional tem a duração de um ano; a Formação Profissional Inicial e 

Formação Alternativa, igualmente com a duração de um ano, existe como alternativa à 

anterior. O Ensino Superior, Universitário tem a duração de seis anos, o Ensino Artístico 

Superior tem a duração de quatro anos e a Formação Profissional de Grau Superior tem 

a duração de dois anos (no que respeita ao ensino superior teremos de ter em conta que 

está a ser reestruturado por toda a Europa face ao Processo de Bolonha) e Educação e 

Formação Contínua de Pessoas Adultas.  

 

Educação Pré-Primária10 

 

Como referido anteriormente este nível de ensino encontra-se estruturado em 

dois ciclos, nenhum dos dois é obrigatório, pretende-se desenvolver os seguintes 

aspectos da criança: físico, intelectual, afectivo, social e moral; o 1ºCiclo tem ainda 

como especial atenção os domínios educativo e assistencial. O governo providencia um 

número de espaços suficiente para as solicitações das famílias, são também integradas, 

nos espaços que na medida do possível reúnam as condições necessárias, as crianças 

com necessidades educativas especiais.  

Os espaços para a educação pré-escolar estão incluídos nos espaços das 

escolas primárias públicas. É um serviço gratuito, cabendo às famílias as despesas com 

as refeições, o transporte e o material escolar, sempre que necessário a família tem 

direito a ajudas do Estado. Cada centro pode ter um ou outro ciclo ou ainda ambos e 

deve cumprir sempre os requisitos básicos estabelecidos, tais como o número máximo 

de crianças por idade: oito para menores de 1 ano; treze para crianças entre o 1 e os 2 

anos; vinte para crianças dos 2 aos 3 anos e vinte e cinco para crianças dos 3 aos 6 

anos. O ano escolar tem 180 dias e é estabelecido pela Comunidade Autónoma. O 

horário é de 35 horas semanais, podendo ser alargado para as famílias que necessitem, 

neste caso, não pode exceder as 9 horas diárias.  

Os conteúdos curriculares deste nível de aprendizagem estão organizados em 

três áreas essenciais: identidade e autonomia pessoal; meio físico e social e 

comunicação e representação, adequados a cada faixa etária. A Lei de bases espanhola 

promove ainda, para as crianças entre os 3 e os 6 anos de idade, a iniciação à leitura, à  

                                                 
10 Fonte: España in Eurydice, 2003. 
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Quadro 2: Sistema Educativo Espanhol 

 

Fonte: Portal oficial do Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2006. 
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escrita e às actividades numéricas e a introdução a uma língua estrangeira. A 

metodologia é vista numa perspectiva globalizante e respeitadora das necessidades 

características destas idades, privilegiando experiências, actividades e jogos 

desenvolvidos num ambiente de afecto e confiança, promovendo assim aprendizagens.  

A formação inicial dos professores é de nível superior e tem a duração de três 

anos (Bacharelato), inclui uma formação prática e teórica, esta formação é o requisitado 

para leccionar a Educação Infantil dos 0 aos 3 anos de idade. Para que os docentes 

possam leccionar dos 3 aos 6 anos de idade, terão de se especializar e obter um grau 

de mestre dentro da oferta que existe nas seguintes áreas: Educação Infantil, Educação 

Primária, Língua Estrangeira, Educação Física, Educação Musical, Educação Especial e 

Audição e Linguagem. É também um dever e uma obrigação a frequência periódica de 

acções de formação contínua, nos centros próprios ou nas universidades. As 

Administrações Educativas providenciam esta formação de forma gratuita. 

 

Educação Primária11 

 

A Educação Primária é parte englobante dos dez anos de Educação Obrigatória 

(dos 6 aos 16 anos de idade), da qual também faz parte a Educação Secundária. Esta 

etapa, como já referimos anteriormente, está dividida em três ciclos de dois anos cada, 

organizados por idades: dos 6 aos 8; dos 8 aos 10 e dos 10 aos 12 anos de idade. 

Neste nível de ensino pretende-se que todas as crianças tenham as mesmas 

oportunidades para adquirirem os conceitos culturais básicos e as aprendizagens 

comuns de expressão oral, expressão escrita, de leitura e de cálculo. É também 

objectivo que as crianças se tornem progressivamente mais autónomas e que adquiram 

hábitos de convivência, trabalho e estudo. Aquando de algumas alterações na Lei de 

Bases, foi salientada a importância da inclusão no currículo de actividades que 

estimulem o interesse e o hábito de leitura.  

No que respeita às instalações e manutenção dos edifícios escolares estes são 

da responsabilidade dos municípios. São ainda questões organizativas a 

obrigatoriedade do cumprimento, por todas as escolas, dos requisitos mínimos 

estabelecidos pelo Ministério da Educação, Cultura e Desporto; a obrigatoriedade de 

cada escola providenciar os três ciclos de estudos, uma turma por ano, vinte e cinco 

alunos por turma, as turmas serem elaboradas por idades e cada ciclo corresponde a 

uma unidade temporal responsável por um professor-tutor, coadjuvado por professores 

especializados nas áreas de música, educação física e língua estrangeira (inglês).  

O currículo está elaborado em torno de seis áreas do conhecimento (Ciências, 

Geografia e História; Educação Artística; Educação Física; Língua e literatura 

                                                 
11 Fonte: España in Eurydice, 2003. 
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castelhana; Matemática; Língua estrangeira e ainda Língua e literatura oficial de outras 

regiões, e Sociedade, Cultura e Religião - de oferta obrigatória, mas de frequência 

voluntária) e é composto pelas competências mínimas, que incluem os objectivos, os 

conteúdos específicos de cada área, os critérios de avaliação e o número de horas para 

cada área, definidas pelo Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que podemos 

observar na tabela 4. Posteriormente cada Comunidade Autónoma em conjunto com os 

Centros Educativos adapta e desenvolve este Currículo, que depois é reajustado pelos 

professores consoante o grupo de alunos que têm.  

As aulas funcionam cinco dias por semana, reunindo vinte e cinco aulas 

semanais com a duração de cinquenta e cinco minutos cada. A metodologia, como já foi 

mencionado, deverá ser globalizante, integradora e interdisciplinar para o reforço das 

áreas do conhecimento. Apesar do ensino ser igual para todos, nos casos em que 

determinados alunos não sejam capazes de atingir objectivos programados, deverão 

accionar-se mecanismos de apoio, “reforço adicional”, que acompanhe o ritmo desses 

alunos, e caso seja necessária far-se-á uma adaptação curricular. Aconselham-se 

actividades lúdicas para atingir o princípio de “aprender a aprender”. 

 

Tabela 4: Número de horas anuais por disciplina nos três ciclos 

 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Ciências, Geografia e História 175h 170h 170h 

Educação Artística 140h 105h 105h 

Educação Física 140h 105h 105h 

Língua e literatura castelhana 350h 275h 275h 

Matemática 175h 170h 170h 

Língua estrangeira a) 170h 170h 

Língua e literatura oficial de outras regiões b) b) b) 

Sociedade, Cultura e Religião 105h 105h 105h 

 

a) A língua estrangeira só é obrigatória a partir do segundo ciclo. 

b) O número de horas para esta área não deverá exceder 10% para além dos 55% 

estipulados para o número global de horas das áreas obrigatórias. 

Fonte: Espanha in Eurydice, 2003. 

 

Não existe um sistema de avaliação nacional ou regional. O  Currículo Nacional 

engloba os objectivos mínimos a atingir. Na educação primária a avaliação é contínua e 

tem em conta o progresso do aluno nas distintas áreas. A progressão do aluno é 

responsabilidade do professor. Se o aluno progredir para o ciclo seguinte com negativa 

a alguma área receberá apoios educativos. A progressão dos alunos é decidida por uma 
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comissão de avaliação tendo em conta a maturação do aluno, as possibilidades de 

recuperação e o percurso em anos anteriores. Cada ano só se pode repetir uma vez.  

A formação dos professores é idêntica à dos professores da Educação Infantil 

dos 3 aos 6 anos de idade, ou seja, é de nível superior e tem a duração de três anos 

(Bacharelato), inclui uma formação prática e teórica seguida de especialização (grau de 

mestre) dentro da oferta que existe nas seguintes áreas: Educação Infantil, Educação 

Primária, Língua Estrangeira, Educação Física, Educação Musical, Educação Especial e 

Audição e Linguagem. É também um dever e uma obrigação a frequência periódica de 

acções de formação contínua, tal como os professores da Educação infantil, nos centros 

próprios ou nas universidades. As Administrações Educativas providenciam esta 

formação de forma gratuita. 
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 Inglaterra 

  

Caracterização do país12 

 

A Inglaterra fica situada na ilha da Grã-bretanha, na qual se localizam também os 

países Escócia (a norte) e País de Gales (a oeste). Pertence ao Reino Unido do qual 

fazem parte, para além dos países já mencionados, a Irlanda do Norte e inúmeras 

pequenas ilhas. A Inglaterra ocupa uma área de 130 440 km2 (cerca de dois terços da 

ilha), dentro dos 244 100 Km2 que tem toda a ilha (Grã-bretanha e Irlanda do Norte). A 

ilha está rodeada pelo Oceano Atlântico, tendo a leste o Mar do Norte e a sul o Canal da 

Mancha. A capital da Inglaterra é Londres e tem 7 417 700 habitantes (2003). A 

população do país é de aproximadamente 52 000 000 habitantes.  

O relevo da Inglaterra a sudoeste é bastante acidentado, não atingindo alturas 

superiores a 800m, na zona oriental encontramos um relevo oposto, isto é, plano. O 

clima considera-se temperado marítimo, chovendo e nevando com frequência.  

As maiores indústrias são as do ferro, do aço e dos veículos automóveis. 

Realçam-se as cidades de Manchester e de Liverpool como sendo as mais importantes 

no ramo industrial. Culturalmente a Inglaterra é conhecida pela sua tradição literária, não 

deixando também de se salientar a sua arquitectura e pintura. Duas das suas 

Universidades, Cambridge e Oxford, são bastante conceituadas internacionalmente. A 

economia do país está estritamente relacionada com a economia do Reino Unido, sendo 

uma das regiões mais desenvolvidas do mundo contando com um importante centro 

mundial de comércio e finanças. A Alemanha, os Estados Unidos da América, a França 

e a Holanda são os principais parceiros comerciais. 

De entre os diversos sectores destacam-se no sector agrícola as culturas de 

trigo, beterraba açucareira, cevada (4º produtor mundial) e produtos hortícolas; bem 

como a criação de gado (ovinos e bovinos). No sector industrial realça-se a exploração 

de petróleo (5º produtor mundial) e gás natural (6º produtor mundial) no Mar do Norte e 

ainda as indústrias eléctrica, alimentar, de equipamento e transporte, química, de 

maquinaria, têxtil e editorial. Destacam-se ainda, no sector terciário o comércio, os 

serviços financeiros e o turismo.  

Historicamente os primeiros povos a habitar a Grã-bretanha foram os celtas, que 

ali estiveram até à chegada dos romanos com Júlio César no século I a.C., estes últimos 

permaneceram nestas terras até ao ano de 407. Mais tarde vieram os povos germânicos 

(anglo-saxões) que obrigaram os Bretões a movimentarem-se para o País de Gales e 

para a Bretanha (França), não tendo força para derrotar os escoceses. Os povos anglo- 

                                                 
12 Fontes: Reino Unido in Diciopédia 2004, 2003; Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte in 
Mini-Enciclopédia, 1993. 
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-saxónicos reinaram nestas terras até ao século VII data da chegada dos cristãos. Os 

cristãos por sua vez foram derrotados pelos Normandos no ano 1066, liderados por 

Guilherme da Normandia. O território dos Normandos até à data de 1453 compreendia 

toda a extensão desde o Rio Sena (França) até à Irlanda. As instituições liberais que 

ainda existem nos nossos dias foram instauradas nesta época, no ano de 1215, as 

Magna Certa. Foram também nesta época implementados: um governo central e um 

estado feudal. O inglês foi estabelecido como língua oficial no reinado de Eduardo I 

entre 1275 e 1307.  

Em 1535, reinava Henrique VIII, que após lhe ter sido negado o divórcio separou 

o reino da Igreja Católica, fundando a Igreja Anglicana, tornando-se o chefe soberano 

britânico (Inglaterra e Gales). Já o reinado de D. Isabel I (1558-1608) ficou conhecido 

como o reinado que deu início à expansão colonial inglesa, considerando-se mesmo que 

nesta altura a Inglaterra era uma potência marítima. Após batalhas com os franceses, os 

espanhóis e os holandeses, a Inglaterra viu alargadas as suas posses na América.  

A Escócia foi unida à Inglaterra no ano 1604, no reinado de Jaime VI, 

aparecendo aqui a designação de Reino Unido da Grã-bretanha e Irlanda. Entre os 

séculos XVII e XIX assistiu-se a um aumento exponencial das colónias inglesas, a 

monarquia e o sistema parlamentar entraram em guerra, saiu vitoriosa a monarquia 

(1622), onde a coroa, a partir de 1689, só poderia ser usado por protestantes. Na 

segunda metade de século XVIII teve início a revolução industrial, com a máquina a 

vapor. Neste mesmo século o Reino Unido teve intervenção em todos os conflitos 

europeus, e no século XIX já era a primeira potência mundial. 

Uma a uma, cada colónia foi ganhando a sua independência, mas sempre 

mantendo relações fortes com a Grã-bretanha, chegando mesmo todas elas a formar a 

Comunidade Britânica. No ano de 1973, o Reino Unido alia-se à Comunidade 

Económica Europeia. 

Nos dias de hoje o Governo é uma Monarquia Constitucional, na qual o chefe de 

Estado é a Rainha Isabel II, e o chefe do governo é o primeiro-ministro. O País de Gales 

e a Inglaterra encontram-se unidos política e administrativamente. A unidade e o espírito 

nacionalista dos ingleses advêm da monarquia e da família real. 

 

Legislação e orgânica do Sistema Educativo13 

 

Tal como em outros países a Inglaterra teve a igreja a controlar a educação 

durante muitos anos. Em 1870 houve uma mudança, a escolaridade básica passou a ser 

para todos, criaram-se Conselhos Escolares localmente que complementavam a oferta 
                                                 
13 Fontes: BOOTH, C. - United Kingdom: System of Education i n  The International Encyclopedia of 
Education, 1985; United Kingdom i n  Eurydice, 2003; HALLS, W. - United Kingdom i n  International 
Encyclopedia of National Systems of Education, 1995. 
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educativa da igreja, houve igualmente um investimento maior por parte do governo. No 

ano de 1902, os conselhos anteriormente criados foram substituídos pelas Autoridades 

Educativas Locais que ainda hoje são as responsáveis pela educação. Em 1944 

alargou-se a escolaridade secundária a todos os cidadãos, dois anos depois a idade 

escolar aumenta para dezasseis anos. 

Nesse mesmo acto educativo de 1944, estão definidas as finalidades educativas 

que ainda hoje são tidas em conta para a educação, são elas: as crianças devem ser 

educadas de acordo com a idade, capacidades e aptidões e desenvolver os seguintes 

aspectos espiritual, moral e físico de acordo com os desejos dos pais.  

Chegado o ano de 1980 o país encarou um forte descontentamento com a 

educação, tanto políticos como a população em geral consideravam que os standards 

não eram suficientes e que a escola pouco significava para os jovens. Fizeram-se várias 

reformas apoiadas em diversos relatórios durante os anos oitenta do século XX, a 

responsabilidade da educação passou para a Secretaria de Estado do Governo, a 

educação secundária passou a ter um carácter mais vocacional, entre outros. Estas 

reformas tinham em vista um Sistema Educativo mais participativo e que 

correspondesse a uma maior empregabilidade e recuperação económica. 

Das reformas já anteriormente mencionadas é de realçar o Acto de 1988, o qual 

veio introduzir pela primeira vez um Currículo Nacional. Este acto passou também uma 

maior responsabilidade financeira e administrativa para as escolas. De igual forma o 

Acto de 1992, trouxe uma maior autonomia para os sectores secundário e superior, 

retirando o mesmo às autoridades locais. A legislação em vigor foi compilada, sem 

alterar os seus efeitos, no Acto de 1996.  

A educação está legislada em diversos actos do parlamento, estes actos têm 

efeitos na Inglaterra e no País de Gales, os mesmos actos podem ser regulamentados 

pelo o ministro numas ocasiões e por outras autoridades noutras ocasiões. Esta 

regulamentação na Inglaterra compete essencialmente ao Secretário de Estado da 

Educação e no País de Gales à Assembleia Nacional de Gales. 

Posteriormente foram publicados os actos de 1998, 2000 e 2002 para dar 

cumprimento à agenda educativa prevista para 2003 pelo governo. Esta agenda teve 

como objectivos o aumento dos standards educativos, a redução da exclusão social e 

um investimento na aprendizagem ao longo da vida, através de um aumento de 

oportunidades.  

Numa espécie de resumo a Administração do Sistema Educativo inglês é 

realizado por diferentes autores: o Governo Nacional, as Autarquias Locais e as próprias 

Instituições. No que diz respeito à administração realizada pelo governo esta passa por 

traçar e implementar a política educativa e financiar a formação e a educação. Um dos 

órgãos governamentais é a Autoridade das Qualificações e do Currículo, que tal como a 
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sua designação indica, é responsável pelos assuntos do currículo, dos alunos e pelas 

qualificações dadas pelas instituições. Este órgão providencia ainda materiais de 

suporte (opcionais) para os professores. 

Quanto às Autoridades Locais, no que respeita à educação, têm como funções a 

oferta e organização dos serviços educativos. É eleito um director de educação, que 

assistido por uma equipa profissional, assegura um número suficiente de escolas 

(escolaridade obrigatória e pré-escolar), gere os fundos de manutenção dos edifícios e 

verifica os standards educativos para posteriores melhorias. Esta equipa encarrega-se 

ainda de assegurar o acesso escolar às crianças com necessidades educativas 

especiais, disponibilizar serviços de psicologia, saúde, assistência regular na escola, 

define o calendário escolar, emprega algum pessoal, trata da alimentação e do 

transporte das crianças. 

As autarquias entregam uma grande parte do financiamento (fundos do governo 

e investimento das próprias autarquias) às escolas, que através dos seus responsáveis 

gerem o orçamento da escola para: ordenados dos professores, equipamentos, livros e 

outros materiais escolares, reparações e manutenção. As escolas podem ainda ter as 

suas fontes de receita através de donativos ou aluguer dos espaços escolares. 

 

Estrutura do Sistema Educativo14 

 

Na Inglaterra, a Educação infantil tem em conta as crianças até aos cinco anos 

de idade, as crianças com estas idades frequentam creches, estabelecimentos de 

voluntários ou ainda amas que poderão ser financiados pelo estado.  

O Sistema Educativo inglês tem uma escolaridade básica obrigatória e gratuita 

que compreende as idades dos cinco aos dezasseis anos. Até aos dezanove anos de 

idade os alunos em alguns casos poderão também usufruir de escolaridade gratuita. 

Posteriormente, no ensino superior, os alunos já têm de pagar algumas despesas, tendo 

em conta as condições económicas da família. A escolaridade gratuita inclui o ensino, os 

livros e o transporte para crianças que não seja possível a sua deslocação a pé. 

O Ensino Básico obrigatório divide-se em: ensino primário e ensino secundário 

(quadro 3). O ensino primário compreende dois ciclos de ensino, o primeiro corresponde 

às idades entre os cinco e os sete anos e o segundo entre os sete anos e os onze anos. 

No que respeita ao ensino secundário este também se decompõe em dois ciclos, o 

terceiro entre os onze e os catorze anos e o quarto entre os catorze e os dezasseis 

anos. Existe ainda mais um ano opcional após os dezasseis anos considerado pós-

                                                 
14 Fontes: BOOTH, C. - United Kingdom: System of Education i n  The International Encyclopedia of 
Education, 1985; United Kingdom in Eurydice, 2003; HALLS, W. - United Kingdom i n  International 
Encyclopedia of National Systems of Education, 1995; portal oficial do British Council Português, 2007. 



 44 

Quadro 3: Sistema Educativo Inglês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Portal oficial do British Council Portugês, 2007. 
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-escolaridade obrigatória, este ano poderá ser considerado o ano zero, ou seja, um ano 

de preparação para o ensino superior. Em algumas localidades da Inglaterra o sistema 

de ensino obrigatório está dividido em três estádios em vez dos quatro aqui descritos.  

Após a conclusão do ensino obrigatório os alunos podem optar por seguir uma 

via profissionalizante/vocacional ou o ensino superior (quadro 3). No ensino superior 

existem diversas ofertas de licenciaturas, estudos pós-graduados, mestrados e 

doutoramentos.  

No que respeita à administração das escolas (escolaridade obrigatória), como 

anteriormente descrito, verificamos que a administração é partilhada por Autarquias 

Locais e pelas próprias Instituições, salientam-se como funções: empregar professores, 

construir escolas, adquirir livros e equipamentos. As escolas financiadas pelas 

autoridades locais são nomeadas de comunitárias, e constituem dois terços da 

totalidade das escolas, as outras escolas intitulam-se de voluntárias e são na sua 

maioria implementadas pela igreja embora também recebam fundos das autarquias 

locais. 

É atribuído ao ensino superior, por parte dos órgãos governamentais, uma 

grande responsabilidade, visto que o considera essencial para: o desenvolvimento do 

conhecimento, para a aplicação do conhecimento nos problemas contemporâneos, para 

a formação de pessoas altamente qualificadas e para a actualização empresarial, 

tecnológica e cientifica ao longo da vida. 

Os pais são livres de colocar os seus filhos na escola que entenderem, no 

entanto, se existirem excesso de inscrições as escolas deverão definir os critérios de 

admissão, como por exemplo proximidade da residência, irmãos a frequentar o 

estabelecimento, crianças com necessidades educativas especiais, entre outras. As 

escolas controladas pelas igrejas dão preferência de admissão a alunos membros de 

uma determinada religião ou crença. Algumas escolas secundárias utilizam também 

como critérios de admissão as capacidades académicas em determinadas áreas, 

medidas em testes de admissão.  

Tem ainda uma elevada importância para o ensino o fenómeno da imigração, 

dado que se verifica uma grande concentração de imigrantes principalmente nos 

grandes centros urbanos. Existe uma preocupação local com as crianças imigrantes ou 

filhas de imigrantes, estando sinalizadas à partida como tendo necessidades educativas 

especiais, em grande medida devido à língua e cultura próprias da sua nacionalidade, 

ou nacionalidade dos pais. 

As escolas primárias têm em média um corpo de alunos que se situa entre os 

cem e os quinhentos alunos, enquanto que as escolas secundárias podem chegar a 

valores entre os quatrocentos e os mil e quinhentos alunos. Existem um órgão 

administrativo em todas as escolas, este órgão é composto por pessoal docente, 
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pessoal não docente, representantes da comunidade empresarial local, pais e 

representantes da Autarquia Local. Em algumas escolas podemos encontrar 

associações de pais e professores, estas associações são um espaço de discussão e de 

organização de actividades. Em muitas escolas existe ainda uma ligação às empresas 

locais, que teve início com um programa nacional, onde são parceiros: as empresas e as 

escolas. 

 

Educação Pré-Primária15 

 

A Educação Pré-Primária é facultativa e compreende as idades entre os três e os 

cinco anos, em 1998 o governo desenvolveu estratégias nacionais para estas idades 

que tinham como objectivo alargar e melhorar a qualidade da oferta. No acto educativo 

de 2002, ressalta-se a importância desta faixa etária, para o desenvolvimento da criança 

no que respeita à aquisição de conhecimento com vista à entrada na escola. Existem 

diversas ofertas para a Pré-Primária: podem estar junto dos edifícios da primária tendo 

um funcionamento das 9h às 15h e encerram nas férias escolares, ou podem estar 

separados das primárias, tanto instituições públicas como privadas têm um horário das 

7h30 às 16h e estão abertas todo o ano. 

No que respeita à orgânica de trabalho deste nível de ensino, as turmas são 

constituídas por idades ou com alunos de idades diferentes, é o professor e a sua 

equipa que tomam essa decisão. Existem definições curriculares para estas idades que 

passam pelo desenvolvimento pessoal, social e emocional das crianças. Com vista a 

este desenvolvimento trabalham-se os conteúdos da comunicação, linguagem, literacia, 

matemática, conhecimento e compreensão do mundo e ainda o desenvolvimento físico e 

criativo. 

A formação dos professores é uma formação geral de grau superior. São 

indivíduos altamente qualificados nos cursos de professor ou de assistente infantil. Nos 

cursos de professor existe um período de treino de três anos antes de iniciar a sua 

actividade profissional. Os professores deste nível de ensino, apesar da sua formação 

generalista, podem ser acompanhados por professores especialistas em educação física 

e música. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Fontes: United Kingdom in Eurydice, 2003. 
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Educação Primária16 

 

 A Educação primária, como foi anteriormente referido, divide-se em dois ciclos ou 

estádios de ensino: o primeiro para idades entre os cinco e os sete anos e o segundo 

para idades entre os oito e os onze anos. O ano escolar, para as crianças do ensino 

primário, tem a duração de 195 dias entre 1 de Setembro e 31 de Agosto, é dividido em 

três períodos lectivos (Outono, Primavera e Verão), o horário do dia escolar inicia-se às 

9h e termina cerca das 15h30/16h, funcionando cinco dias por semana. As férias 

escolares são definidas pelas Autarquias Locais ou pelas escolas, estas pausas     

situam-se nas épocas festivas do Natal e Páscoa e têm uma duração de duas a três 

semanas. Podemos verificar na tabela 5 o número de recursos humanos existentes. 

 

Tabela 5: Número de escolas, alunos e professores do ensino primário 

 

N.º de escolas primárias 

2001/02 

N.º de alunos (em milhões) 

2001/02 

N.º de Professores (em milhões) 

2000/01 

 

17 985 

 

 

4 363,3 

 

152,7 

Fonte: United Kingdom in Eurydice, 2003. 

 

 O governo define o número mínimo de aulas recomendadas por semana, para o 

primeiro ciclo (dos 5 aos 7 anos) é de vinte e uma horas, já para o segundo ciclo (dos 8 

aos 11) esse número passa a vinte e três horas e meia. No entanto a maior parte das 

escolas tem uma oferta superior a estes números.  

As turmas são organizadas por idades, exceptuando algumas escolas no interior 

do país que podem ter diferentes idades no mesmo grupo, no final de cada ano lectivo 

os alunos normalmente progridem. O número máximo de alunos por turma só está 

regulado para o primeiro ciclo, no qual são permitidos até trinta alunos. É usual a 

heterogeneidade nas turmas, no entanto podemos verificar que em algumas escolas de 

maior dimensão por vezes os alunos são agrupados de acordo com as suas 

capacidades em determinado assunto, esta prática dá pelo nome de setting. 

 Os conteúdos curriculares leccionados são os constantes no Currículo Nacional 

em todas as escolas, é ainda de oferta facultativa a disciplina de educação religiosa ou 

de outros cultos. São disciplinas da escola primária a Língua Inglesa, a Matemática, as 

Ciências, o Design e a Tecnologia, a Tecnologia da Informação e Comunicação, a 

História, a Geografia, Arte e Design, a Música e a Educação Física. Para além destas 

                                                 
16

 Fontes: HALLS, W. - United Kingdom in International Encyclopedia of National Systems of Education, 
1995; United Kingdom in Eurydice, 2003. 
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disciplinas obrigatórias, são ainda trabalhados assuntos relacionados com Cidadania e 

Educação Pessoal e Social. Embora a base do ensino seja o Currículo Nacional, cada 

escola poderá enfatizar as matérias que estão mais próximas das circunstâncias e 

necessidades locais. 

 Não existe uma divisão horária entre as diferentes matérias disciplinares, os 

professores normalmente organizam as suas aulas de forma integrada, ou seja, a partir 

de uma temática leccionam todas as áreas disciplinares. Para além desta metodologia 

foram implementados nas escolas dois programas nacionais, a “hora da leitura” em 

Setembro de 1988 e a “hora da matemática” em 1999, estes programas foram lançados 

com orientações bem definidas. Foram igualmente dadas orientações, pelo governo, 

sobre os trabalhos de casa, é recomendado que os alunos do primeiro ciclo não 

excedam uma hora por semana, enquanto que as recomendações para o segundo ciclo 

são de trinta minutos diários. 

É da responsabilidade do professor titular assegurar oportunidades diferenciadas 

de forma a chegar a todos os alunos, como tal, os métodos e os materiais são definidos 

pelo próprio após consultar o director da escola e os colegas especialistas de cada área. 

No que diz respeito aos alunos com necessidades educativas especiais, é da 

responsabilidade das autarquias e da escola identificar estes alunos e disponibilizar os 

meios necessários ao seu sucesso. Aos alunos com necessidades especiais é 

leccionado igualmente o Currículo Nacional embora por vezes com algumas 

adaptações, ou em casos muito específicos não ser aplicado de todo. De entre os 

materiais escolares é dada primazia aos meios audiovisuais e às tecnologias de 

informação e comunicação. 

No ano lectivo 2003/04 iniciou-se uma metodologia que consiste na iniciação dos 

alunos em competências linguísticas e matemáticas, bem como em competências 

pessoais e sociais. Esta iniciação ocorre durante as primeiras sete semanas de aulas, 

neste período os professores realizam uma avaliação diagnostica que lhes permite 

planificar as actividades vindouras de acordo com as necessidades das crianças. 

 Existe um professor titular para leccionar todas as matérias do currículo e que dá 

continuidade ao trabalho realizado com os alunos acompanhando-os nos seus 

progressos. A avaliação dos alunos tem em conta os progressos que realizam de acordo 

com os padrõs nacionais, primordialmente nas matérias da Língua Inglesa, Matemática 

e Ciências. Esta avaliação consiste numa apreciação por parte do professor nos 

domínios da oralidade, escrita, trabalho prático, trabalhos de casa e testes, são 

acrescentados à avaliação do professor os resultados dos testes e tarefas realizados a 

nível nacional. 

No primeiro ciclo os alunos realizam testes e tarefas de inglês e de matemática, 

estes testes são marcados pelo professor e avaliados por uma entidade externa à 
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escola. No segundo ciclo para além dos testes e tarefas de inglês e de matemática os 

alunos realizam também avaliação a ciências, neste ciclo os testes são marcados e 

avaliados pela entidade externa. Espera-se dos alunos do primeiro ciclo nível dois, e dos 

do segundo ciclo nível quatro, numa escala de um a oito. Os resultados destas 

avaliações são publicados na escola e tem o objectivo de servir como ponto de partida 

para a melhoria do ensino no ano seguinte. 

A formação dos professores passa por uma qualificação especializada através de 

um grau específico (Qualified Teacher Status) que é adquirido quando completarem o 

curso (duração de quatro anos) e o treino inicial de professores. Esta formação tem um 

carácter generalista e especializam-se num assunto e numa faixa etária (dos três aos 

oito anos; dos três aos onze anos; dos sete aos onze anos; dos sete aos catorze anos; 

dos onze aos dezasseis/dezoito anos ou dos catorze aos dezanove anos). Para que 

possam leccionar no ensino público, os professores desde Setembro de 2000, têm de 

estar registados no Conselho Geral de Ensino. Para formação contínua os professores 

dispõem de três dias ao longo do ano.  
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Finlândia 

 

Caracterização do país17 

 

A Finlândia, em conjunto com a Dinamarca, a Suécia, a Noruega e a Islândia 

formam o conhecido grupo Escandinavo. Estes cinco países têm mantido relações 

próximas ao longo da história, partilham uma herança cultural escandinava, utilizam 

todos o mesmo tipo de sistema parlamentar e compartilham ideias sobre direitos civis e 

bem-estar social. A Finlândia é um país que se identifica com a cultura ocidental 

influenciada pela cultura Russa. 

A Finlândia localiza-se no norte da Europa, tendo uma área total de 338 145Km2, 

As suas fronteiras são o norte com a Noruega, o noroeste com a Suécia e o leste com a 

Rússia. É ainda banhada por dois Golfos: a sul pelo Golfo da Finlândia e a oeste pelo 

Golfo do Bátrio. 

No que respeita às características geofísicas, a Finlândia tem um relevo plano 

acidentado (de sul para norte), onde o seu ponto mais elevado é o monte Haltitatuni 

(Halti) que tem uma altitude de 1328m e fica situado na Cordilheira Skandit, junto às 

fronteiras com a Noruega e Suécia. A paisagem finlandesa é composta por diversas 

florestas, que cobre dois terços do país; inúmeros lagos pouco profundos (cerca de 

188000) ocupam dez por cento da área do país, daí que também se apelide a Filândia 

como o “país dos mil lagos”, sendo o maior lago o Saimoia (quarto maior da Europa); 

vários rios, de entre eles o Kemijoki-kilinen com 552Km2 e áreas pantanosas ( a sua 

proporção é maior do que em qualquer outro país do mundo). 

As temperaturas abrangem uma grande amplitude térmica, que se situa entre os 

-30ºC no Inverno e os 27ºC no Verão, a precipitação tem níveis muito baixos. Na zona 

norte ocorre, durante o verão (Maio a Julho), o fenómeno “sol da meia-noite”, período de 

tempo em que não há noite; na zona sul o dia mais longo tem dezanove horas e o mais 

curto seis horas. 

A Finlândia com cerca de 5,2 milhões de habitantes, é o segundo país menos 

densamente povoado da Europa. A capital é Helsínquia e tem uma população com 

cerca de 560 mil habitantes. A taxa de natalidade situa-se nos 11% e a de mortalidade 

nos 10%. A religião com maior expressão é a Luterana Evangélica. Existem duas 

Línguas oficiais, o finlandês falado por 93% da população e o sueco falado por 6% da 

população.  

                                                 
17 Fontes: Finlândia in Diciopédia 2004, 2003; Finland in Eurydice, 2003; ELOVAINIO, P. et al -  Factos 
sobre a Finlândia, 2002; LEMU, K. - Finland in The International Encyclopedia of Education, 1985; LOPES, 
Rita – Finlândia: um exemplo de um sistema de ensino nórdico. http://www.ipv.pt/millenium/20_esf1.htm , 2006 
 

http://www.ipv.pt/millenium/20_esf1.htm , 2006
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O país está dividido em seis províncias administradas pelo estado e em 448 

municípios governados pelas Autoridades Locais, faz igualmente parte do país a Região 

Autónoma das Ilhas Aland. A Finlândia é governada por uma República Parlamentar, 

baseada num sistema político multipartidário. O poder legislativos cabe ao Parlamento, 

que é eleito a cada quatro anos e o poder executivo é da responsabilidade do 

Presidente da República eleito a cada seis anos. A Finlândia aderiu à Comunidade 

Europeia no ano 1995, estabilizando assim o seu mercado, distanciando-se da Rússia e 

assumindo-se como parte da Europa Ocidental. 

No que respeita à economia, a Finlândia, em cerca de dez anos, tornou-se numa 

das cinco maiores economias mundiais, este grande sucesso deu-se em grande parte 

às tecnologias da informação (as quais ajudou a inventar) e à educação, considerada a 

mais sólida do mundo. É uma economia mista e liberal, ou seja, é dada uma grande 

liberdade às empresas privadas. O Estado controla a energia e os transportes. 

As principais indústrias são a da madeira (principal recurso natural), do metal, da 

alimentação, da fabricação de maquinaria pesada, da construção naval e dos produtos 

químicos. A indústria que mais se tem desenvolvido é a da electrónica, principalmente 

com a Nokia. Tem como principais parceiros comerciais a Alemanha, a Suécia, o Reino 

Unido e os Estados Unidos da América. A taxa de desemprego em 2001 era de 9%. 

O território finlandês é habitado há cerca de 9000 anos, os seus primeiros 

habitantes foram os lapões, que viviam na zona norte. Cerca de 3000 anos depois 

instalaram-se na zona sul os Urgo-finess. 

Durante os séculos VIII e XI a Finlândia foi bastante influenciada pela Suécia, 

esta influência aumentou bastante no século XII, nesta época a Suécia, com a 

autorização do papa, conquistou o território finlandês. Esta conquista tinha como 

objectivo o impedimento da propagação da igreja ortodoxa russa. 

A rivalidade entre a Suécia e a Rússia aumentou no século XVIII, levando a 

Rússia a ocupar a Finlândia. Estes dois últimos países, Rússia e Finlândia, fizeram um 

acordo, no qual a Finlândia estabelecia as suas leis mas era governada por um czar 

russo. Neste período houve um grande desenvolvimento económico. 

A língua sueca, durante a ocupação deste país, sobrepôs-se à língua finlandesa, 

tendo surgido uma forte reacção, por parte dos homens das artes, em defesa da língua 

finlandesa, recolheram diversas obras (antigas músicas, poemas e cartas) que foram 

compiladas pelo sábio Elias Lönnorot, no ano de 1835, na obra épica Kalevala. 

No ano de 1889, o acordo com a Rússia terminou, e iniciou-se um processo de 

russificação, o que fez intensificar uma forte aspiração pela independência. A Revolução 

finlandesa iniciou-se com a I Guerra Mundial, que abriu o caminho para a independência 

reconhecida Lenine. Durante a II Guerra Mundial a Finlândia atingiu uma grande 

estabilidade, que se verificou com o facto de um presidente ter sido eleito 

sucessivamente entre 1956 e 1981 o que permitiu um grande desenvolvimento e deram 

origem a rápidas transformações sociais, culturais e políticas. 
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Legislação e orgânica do Sistema Educativo18 

 

A legislação educativa cabe ao Ministério da Educação, no que respeita às 

questões sobre desenvolvimento educativo, conteúdos, resultados e métodos o 

organismo responsável por estas pastas é o Conselho Nacional de Educação. A 

educação na Finlândia está consagrada como um dos pilares na Constituição da 

República, e é gratuita e obrigatória para todos desde 1919, esta altura coincidiu com o 

período pós-guerra no qual, para além da oferta de oportunidades para todos os 

cidadãos, se elevou também o nível de qualidade da educação. Actualmente o ensino 

gratuito vai desde o ensino básico ao ensino universitário, e engloba no ensino em geral, 

diversos materiais didácticos, os livros, uma refeição quente a meio do dia, assistência à 

saúde na escola e transporte para aqueles alunos que habitam em locais mais distantes. 

O Ministério da Educação gere também as pastas da cultura, religião e juventude 

e desporto. O Conselho Nacional de Educação trabalha em estreita relação com o 

Ministério da Educação, e é responsável pela educação obrigatória, pela educação 

secundária e pela educação de adultos não universitária. Os resultados do trabalho 

elaborado dentro do Sistema Educativo são analisados através de estatísticas e 

avaliações diversas. Estas informações por si só têm impacto no modo como se ensina. 

A avaliação externa do Sistema Educativo finlandês é realizado por um Conselho de 

Avaliação (nomeado por quatro anos) que trabalha com o Ministério da Educação e com 

o Conselho Nacional da Educação, ambos intervêm nesta avaliação.  

A política educativa finlandesa está baseada na criação de infra-estruturas, na 

distinta consideração dada aos conteúdos e metodologias e ainda no controlo dos 

padrões educacionais e de igualdade, tudo para melhorar a qualidade do ensino. De 

cinco em cinco anos o governo aprova as linhas de orientação para a educação e 

politica de investigação na Finlândia.  

Os responsáveis pela educação na Finlândia dão particular importância ao 

aumento da flexibilidade e da variedade de escolha na educação, que ao mesmo tempo 

atenda às expectativas dos alunos e às necessidades da sociedade. A 

internacionalização é um dos principais objectivos, de forma a criar uma estrutura 

educativa e um ambiente de estudo simples e claro, para a execução deste objectivo o 

governo finlandês tem à disposição diversos cursos totalmente leccionados em inglês. 

Existe um incentivo à cooperação por parte das autoridades entre 

estabelecimentos e entre estes e a comunidade circundante. O povo finlandês atribui 

uma elevada importância à educação, sendo considerada como um privilégio conferido 

pela sociedade e um sinónimo de qualidade, deste modo são bastante valorizados os 
                                                 
18 Fontes: Finlândia in Diciopédia 2004, 2003; Finland – Eurydice, 2003; ELOVAINIO, P. et al -  Factos 
sobre a Finlândia, 2002; LEMU, K. – Finland in The International Encyclopedia of Education, 1985; portal 
oficial do Ministério da Educação da Finlândia, 2006. 
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serviços educativos e “reconhecidos pelos finlandeses como o motor que impulsiona 

todos os outros” serviços (Lobo, 2006: 22). 

 A organização, criação e manutenção das infra-estruturas de todos os níveis de 

ensino (excepto o universitário) é da responsabilidade dos municípios e das 

organizações privadas. O estado financia cerca de 57% dos custos enquanto que os 

municípios entram com 43% dos gastos com a educação obrigatória e secundária. 

Todas as universidades finlandesas são públicas e financiadas pelo Estado. 

 No que respeita à metodologia de ensino, os professores são livres de utilizarem 

os métodos que entenderem mais adequados, no entanto o responsável pela qualidade 

do ensino no estabelecimento escolar é o reitor, pelo que a verificação da qualidade de 

ensino na escola passa por discussões anuais onde é realizada uma avaliação dos 

objectivos atingidos, dentro daqueles que foram definidos e delinear novos objectivos 

para o ano lectivo seguinte.  

A avaliação dos alunos é realizada através da evolução que demonstram no 

decorrer das actividades escolares, estas últimas são da responsabilidade dos docentes, 

para passar de ano o aluno tem de obter resultados positivos a todas as disciplinas. Esta 

progressão, e também a retenção, são decididas pelo reitor em conjunto com os 

professores do aluno. Os docentes não são avaliados directamente e são parte 

imprescindível na avaliação da instituição. 

Nos anos noventa do século XX, a Finlândia iniciou uma reforma no Sistema 

Educativo, esta reforma atribuiu um maior poder de decisão aos meios de Administração 

Local e às Instituições. Desde Dezembro do ano de 2001 está a decorrer uma reforma 

curricular, a sua implementação previa-se concluída em Agosto de 2006. Esta reforma 

teve como objectivos a redistribuição das horas pelas disciplinas, aumentando o número 

de horas para as línguas, ciências e matemática, não alterando o compto global e a 

introdução da disciplina de educação para a saúde.  

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), através 

do seu programa especial que avalia os conhecimentos e competências dos estudantes, 

o PISA (Program for International Students Assessement), concluiu que no ano 2000, de 

entre os estudantes de quinze anos de vinte e oito países, os finlandeses se 

encontravam em lugares de topo na tabela nos domínios da literacia em leitura (1º), 

literacia em matemática (4º) e literacia em ciências (3º). Uma das razões da eficiência a 

este nível da escola finlandesa prende-se com o facto de ser um dos países que mais 

investe na educação ao longo da vida. Um desses exemplos é o facto de todas as 

universidades finlandesas terem um centro de formação contínua. A frequência destas 

acções de formação é valorizada pelos empregadores, mesmo que estas pessoas não 

tenham um grau académico universitário. 
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Estrutura do Sistema Educativo19 

 

Antes da entrada na escolaridade básica está implementado um sistema         

pré-escolar para as crianças com 6 anos de idade, é gratuito e de oferta obrigatória por 

parte das Autoridades Locais, cerca de 96% das crianças frequentam esta oferta.  

A escolaridade básica abrange a faixa etária dos sete anos de idade aos 

dezasseis anos de idade, com mais um ano de opção para o alunos que não pretendem 

prosseguir para os estudos secundário e universitário. Está dividido em dois ciclos, o 

primeiro tem uma duração de seis anos e é leccionado por um professor generalista, e o 

segundo ciclo que tem a duração de três anos e é leccionado por diversos professores 

consoante as áreas do conhecimento. Embora seja optativo, 90% dos alunos prossegue 

estudos para os ensinos secundário (54%) ou vocacional (36%).  

 O ensino superior está dividido em dois ciclos de estudos, um primeiro com uma 

duração entre três anos e meio e quatro anos, intitulado grau académico inferior 

(bacharelato) e um segundo ciclo de estudos com uma duração entre um ano e um ano 

e meio com a designação de grau académico superior (mestrado). É considerada muito 

difícil a entrada na universidade, a selecção é feita tendo como pressupostos a média 

entre o aproveitamento escolar e a classificação dos exames. O quadro 4 mostra o 

esquema de todo o Sistema Educativo finlandês.  

O Currículo é elaborado pelo Conselho Nacional de Educação e contempla os 

objectivos, as disciplinas e a avaliação dos alunos, bem como o número de horas 

semanais para os diversos anos de escolaridade que podemos verificar na tabela 6. As 

autoridades municipais responsáveis pela educação têm o poder de redesenhar o 

currículo tendo em conta as exigências locais.  

 

Tabela 6: Número de horas semanais e duração de cada aula nos vários anos de 

escolaridade 

 

Ano de escolaridade Número de horas 

semanais 

Duração de cada 

aula 

1 º e 2º 19 45 min. 

3º e 4º 23 45 min. 

5º e 6º 24 45 min. 

7º, 8º e 9º 30 45 min. 

 

Fonte: LOBO, A. Finlândia: Escola pública é sinónimo de qualidade in A Página da Educação, 2006. 

 

                                                 
19 Fontes: ELOVAINIO, P. et al -  Factos sobre a Finlândia, 2002; portal oficial do Ministério da Educação 
da Finlândia, 2006; LOBO, A. Finlândia: Escola pública é sinónimo de qualidade in A Página da Educação, 2006. 
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Quadro 4: Sistema Educativo Finlandês 

Fonte: Portal oficial do Ministério da Educação Finlandês, 2006. 

 



 56 

Educação Pré-Primária20 

 

Para as crianças que ainda não tenham idade para ingressar na escola, existem 

três locais diferentes para ficarem enquanto os pais vão trabalhar: os centros de dia, os 

centros de dia familiares e a Pré-Primária. Os dois primeiros destinam-se às crianças 

com idades inferiores a seis anos e a Pré-Primária para crianças com seis anos de 

idade. Os centros de dia podem funcionar em part-time (máximo 5 horas por dia) ou full- 

-time (máximo 10 horas por dia), estão abertos cinco dias por semana, mas também 

poderão estar abertos seis ou sete dias por semana, o horário de funcionamento mais 

usual é das 6h30 às 17h30. Os centos de dia familiares funcionam em casas privadas 

com um ambiente familiar e com pequenos grupos (máximo permitido quatro crianças).  

As actividades nos centros de dia são organizadas por grupos etários, menores 

de três anos e entre os três e os seis anos, segundo recomendações do Ministério da 

Educação estes grupos não devem exceder os treze alunos.  

A Pré-Primária foi instituída obrigatoriamente no ano 2000, desde aí que todas as 

autarquias têm de providenciar esta oferta. Normalmente funcionam nas escolas básicas 

e têm um regulamento e estatutos próprios. Tem a duração de 700 horas por ano, os 

alunos só podem permanecer nestes locais no máximo cinco horas por dia, e o número 

máximo de alunos deverá ser de vinte. Se existirem alunos com necessidades 

educativas especiais, haverá mais um professor dentro da sala, que deverá ter uma 

especialização.  

O Currículo para esta faixa etária, seis anos, foi implementado em 2002 e é 

baseado em princípios de integração, estes princípios estão relacionados com a vida 

mais próxima da criança e com a expansão da sua visão do mundo. Os conteúdos 

abordados são a linguagem e interacção, a matemática, a ética e a filosofia, natureza e 

meio ambiente, saúde, desenvolvimento físico e motor e as artes e a cultura. 

A metodologia aplicada a este nível passa por jogos de grupo e orientação 

individual, trabalhando a interacção entre pares e entre o professor e a criança. As 

actividades devem ser diversificadas, desafiantes e terem uma finalidade de modo a 

desenvolver: a imaginação, a curiosidade, o interesse e a motivação para a 

aprendizagem, através de uma forma lúdica. 

A formação superior dos professores responsáveis por estas idades divide-se em 

dois grupos: os professores da Pré-Primária (curso de cinco anos) e os professores do 

jardim infantil (curso de três anos), estes podem realizar uma formação suplementar em 

pedagogia para ficarem habilitados a ensinar à Pré-Primária. Tem também a obrigação 

de frequentar formação contínua todos os anos. 

                                                 
20 Fonte: Finland in Eurydice, 2003. 



 57 

Educação Primária21 

 

Como já foi referenciando anteriormente, o Ensino Básico obrigatório na 

Finlândia tem a duração de nove anos. Durante este período de tempo pretende-se 

promover a igualdade de oportunidades para todos os alunos, de modo a que estes 

possam crescer e desenvolver-se como cidadão responsáveis. A educação básica 

oferece as ferramentas, isto é, o conhecimento e as condições para desenvolver 

competências para a vida. Podemos verificar na tabela 7 o número de recursos 

existentes, dividido pelas escolas das respectivas línguas maternas. 

 

Tabela 7: Número de escolas, alunos e professores do ensino primário 

 

Língua materna 

(2001) 

Escolas 

(2001) 

Alunos 

(2001) 

Professores 

(1999) 

Finlandês 3 619 557 527 40 685 

Sueco 328 36 016 2 882 

Outra  6 2 184 - 

Total  3 953 595 727 43 567 

Fonte: Finland in Eurydice, 2003. 

 

A educação primária corresponde a seis destes nove anos de escolaridade 

obrigatória, durante este período os alunos são acompanhados por um professor 

generalista. O critério da elaboração das turmas é a idade, apenas em meios mais 

pequenos é que existem turmas constituídas com alunos de diferentes idades. A escola 

funciona cinco dias por semana, 190 dias por ano, com início a meio do mês de Agosto.  

A distribuição horária é feita pelo governo (tabela 8), o currículo implementado é 

aquele que foi decidido localmente pela autarquia e pela escola, adaptado a partir do 

Currículo Nacional e tendo em conta que durante estes seis anos todos os alunos 

deverão abordar os mesmos conteúdos, embora cada escola possa evidenciar alguns 

assuntos. O Currículo Nacional desperta a atenção para que os métodos de ensino 

promovam a motivação dos alunos para a aprendizagem, o desenvolvimento de 

competências cognitivas e a aquisição e organização da informação. O professor tem o 

dever de orientar os estudos e promover um bom ambiente de aprendizagem, tendo em 

conta a individualidade de cada aluno e a interacção social entre todos. Ao aluno 

compete ter um papel activo na sua aprendizagem.  

Ao longo do ano lectivo são leccionadas, no mínimo, cento e trinta e duas lições, 

onde os professores são livres de escolher os métodos de ensino, os manuais e o 

material necessário de forma independente, para que os objectivos traçados no 

                                                 
21 Fonte: Finlândia in Eurydice, 2003. 
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Currículo sejam alcançados. Os assuntos do Currículo são integrados não existindo 

divisões de horas para cada área, concentrando-se o ensino nos métodos e 

capacidades dos alunos.  

No que respeita à avaliação dos alunos, os professores finlandeses têm em 

conta dois aspectos, por um lado que o processo de orientação educacional e 

encorajamento é contínuo e tem em consideração as aprendizagens individuais que o 

aluno realizou desde o ponto de partida até atingir os objectivos definidos. Num segundo 

aspecto, os alunos terão de atingir os objectivos traçados, com critérios passíveis de 

serem avaliadas nacionalmente para que no final dos nove anos de escolaridade do 

Ensino Básico obrigatório poderem prosseguir estudos. 

 

Tabela 8: Número de horas semanais por disciplina na educação primária 

 

 Mínimo de horas por semana ao 

longo dos 6 anos de escolaridade 

Língua Materna (Finlandês ou Sueco) 32 

Língua Estrangeira ou Segunda Língua 

Materna 

8 

Língua Opcional 4 

Matemática 22 

Estudos do Meio Ambiente (Biologia, 

Geografia e Formação Cívica) 

15 

Religião ou Ética 8 

História 3 

Artes e Capacidades das quais: 

Música 

Arte 

Trabalhos Manuais 

Educação Física 

 

6 

6 

8 

12 

Fonte: Finland in Eurydice, 2003. 

 

Esta avaliação é feita através de um relatório no final do ano, adicionalmente têm 

vários relatórios intermédios ao longo do ano, no qual é descrita a conduta e trabalho 

escolar dos alunos, bem como os seus conhecimentos e capacidades, e os progressos 

realizados nas diferentes matérias. Nestes seis anos a avaliação pode ser atribuída de 

uma forma descritiva ou numérica. A escala utilizada é a seguinte: 4 – chumbo; 5 – 

adequado; 6 - moderado; 7 - satisfatório; 8 - bom; 9 - muito bom e 10 – excelente. Os 

alunos que terminam a escola com sucesso obtêm um certificado que lhes permite 

prosseguir estudos. Para que os alunos progridam de um ano para outro, necessitam de 
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ter no mínimo adequado a todas as disciplinas, se isto não acontecer ficam retidos, esta 

situação verifica-se muito raramente.  

No que respeita a alunos com necessidades educativas especiais dentro da 

escola existe uma turma com estas características, chegando mesmo a existirem 

escolas especiais.  

Os professores têm o grau académico de mestre em educação, o curso tem a 

duração de cinco anos mais um ano de estágio. Durante este período os docentes 

estudam diversos assuntos especializando-se depois em um ou dois. 
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Comparação dos Sistemas Educativos 

 

Geografia e Politica Educativa 

 

Os quatro países aqui apresentados revelam ser bastante diferentes. No entanto, 

existem algumas semelhanças que aproximam os países mais a sul da Europa (Portugal 

e Espanha), e outras parecenças entre os países a norte da Europa (Inglaterra e 

Finlândia). Deparamo-nos com algumas curiosidades, como por exemplo, o país mais 

pequeno em área (Portugal) e o país maior em área (Espanha) situam-se na península 

ibérica, enquanto que os dados populacionais, no que se refere aos extremos, o menos 

povoado (Finlândia) e o mais povoado (Inglaterra) são os países que ficam mais a norte 

da Europa. No que respeita à influência religiosa, em Portugal e Espanha predomina a 

religião católica, enquanto que nos países a norte predominam outras religiões a 

anglicana (Inglaterra) e a luterana evangelista (Finlândia).  

Em termos governativos estamos perante duas Monarquias (Espanha e 

Inglaterra) e duas Repúblicas (Portugal e Finlândia). Economicamente os sectores mais 

representativos de cada um são: os serviços nos países a sul, salientando-se o 

comércio em Portugal, a indústria e a agricultura na Espanha. A norte é a indústria o 

sector principal, salientando-se ainda a agricultura na Inglaterra. Em termos climáticos 

também existe uma aproximação entre países do sul, sendo que Portugal e Espanha 

gozam de clima temperado mediterrânico e os países do norte têm climas mais frescos 

que são influenciados pelo mar, no caso da Inglaterra e pelo Árctico no caso da 

Finlândia. 

As politicas educativas são referenciadas nas histórias dos respectivos países, 

onde se denotam preocupações crescentes com a educação da população infantil e 

mais recentemente com a educação ao longo da vida, sempre com o objectivo comum 

entre todos os países de proporcionar igualdade de oportunidades a todos os cidadãos. 

Em Portugal, realça-se uma quebra na evolução da educação na época da ditadura. 

Durante os finais do século XX e inícios do século XXI contam-se uma série de reformas 

educativas nos quatro países. Actualmente as preocupações educativas de Portugal 

dizem respeito ao aumento da autonomia e gestão das escolas e à preocupação com os 

níveis elevados das taxas de abandono e insucesso escolares; nos restantes países 

Espanha, Inglaterra e Finlândia as preocupações recaem sobre o aumento da qualidade 

educativa. Estes países contam já com uma grande autonomia dos estabelecimentos 

escolares em conjunto com as Autarquias Locais. 

É de realçar que na Finlândia o povo considera a educação um privilégio, onde 

todos os actores educativos se respeitam mutuamente. Numa conferência 
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internacional22 realizada recentemente no nosso país, Jouni Välijärvi (2006), referia três 

conceitos chave na educação da Finlândia: Potencial, Respeito e Confiança. O potencial 

que todos têm: crianças, pessoas e professores e o respeito e confiança que 

demonstram entre eles. 

 

Sistemas Educativos 

 

Para comparar a  Orgânica dos Sistemas de Ensino destes quatro países, 

realizámos uma tabela na qual consta uma síntese dos principais pontos e que pode ser 

consultada no apêndice 1. Verifica-se que, em Portugal e na Espanha, a percentagem 

de alunos que frequentam o ensino público obrigatório é inferior à percentagem na 

Inglaterra e na Finlândia. O número de alunos que frequenta a escola pública nestes 

dois últimos países fica muito perto dos 100%, enquanto que nos países da Península 

Ibérica observamos que existe uma grande fatia de alunos que frequentam o ensino 

privado, entre os 20% e os 30% sensivelmente (tabela 9).  

 

Tabela 9: Oferta educativa pública e privada de Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia 

 

 

Poderíamos questionar estes valores, será que a escola pública na Inglaterra e na 

Finlândia é de melhor qualidade que a privada? Ou será que as condições da escola 

pública nestes países são tão boas que os Encarregados de Educação não necessitam 

de recorrer aos privados? Estas questões tornam-se pertinentes no contexto do nosso 

país, visto que a escola pública em Portugal começa a ser vista pelo cidadão comum 

                                                 
22 Conferência Internacional: Educação das crianças dos 0 aos 12 anos – Estrutura e Organização de 
Educação de Infância e Básica. Conselho Nacional de Educação, Lisboa, 4 de Dezembro de 2006. 

Infantil Pré-escolar Escolaridade Básica 

obrigatória 

 

Idades Oferta Idades Oferta Idades Oferta 

Portugal 0-3 anos Privada 3-6 anos Pública 

Privada 

6-15 anos Pública (81%) 

Privada 

Espanha 0-3 anos Privada 3-6 anos Pública 

Privada c/apoio do 

estado 

6-16 anos Pública (71,6%) 

Privada 

Inglaterra 3 meses- 

3 anos 

Privada 3-5 anos Governo em cooperação 

com instituições 

privadas e de 

voluntariado ou 

Baybisitting gratuito em 

regime de part-time 

5-16 anos Pública (96%) 

Privada 

Finlândia 0-3 anos Privada 3-7 anos Privada 7- 16 anos  Pública (98%) 

Privada 

Ana Ferreira, 2007 
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como uma instituição que está a perder qualidades, e quem tem capacidades financeiras 

prefere entregar a educação dos seus filhos aos colégios privados, julgando que estes 

providenciam uma melhor qualidade na aprendizagem dos alunos. Será mesmo assim? 

Outros dados que podemos juntar a esta discussão têm a ver com a concepção 

de educação gratuita para cada um dos países. Verificamos que nos países nórdicos 

são contemplados mais itens no que respeita à gratuitidade da educação, 

nomeadamente o acesso, os transportes, a alimentação e alguns materiais escolares. 

Nos países mais a sul da Europa as famílias têm mais encargos com a educação, 

apenas as famílias mais desfavorecidas têm apoios financeiros para a educação dos 

seus filhos. 

 

Os primeiros anos 

 

Actualmente os quatro países demonstram preocupações com a faixa etária 

infantil, crianças com idades desde o nascimento até à entrada na escola, bem como 

com as suas famílias. Visto que as sociedades mudaram bastante nas últimas décadas, 

principalmente o papel da mulher no mundo activo, existe actualmente a necessidade de 

dar resposta às famílias que trabalham e que não têm onde deixar as crianças durante 

esse período do dia. A oferta pública existente nos quatro países, no que respeita à 

primeira infância, é muito pouca ou nula, deixando a educação destas crianças a cargo 

das famílias, institutos privados ou amas. Por outro lado, ao aproximar-se a idade de 

entrada na escola, os quatro países já dispõem de oferta educativa pública facultativa e 

gratuita (Pré-Primária). 

A oferta da Pré-Primária situa-se na faixa etária dos três anos de idade até à 

idade de entrada na escola: Portugal seis anos, Espanha seis anos, Inglaterra cinco 

anos, Finlândia sete anos. As preocupações educativas com estas crianças são 

bastante idênticas nos quatro países, centram-se no desenvolvimento motor, intelectual, 

afectivo, social e moral das mesmas. As metodologias também são aproximadas 

envolvendo actividades individuais e de grupo, de forma a desenvolver a interacção com 

o outro num ambiente de afecto e confiança. Os conteúdos abordados incidem na 

iniciação à linguagem, à matemática, às expressões e à compreensão do mundo que 

rodeia a criança, bem como preocupações com a higiene e saúde. 

Os finlandeses apresentam desde esta altura preocupações com o 

desenvolvimento da imaginação, da criatividade, do interesse e da motivação para a 

aprendizagem. Os quatro países têm ainda em atenção a constituição de grupos, que 

para estas idades deverá ser de pequenos grupos, devido à atenção de que necessitam 

estas crianças. A formação dos profissionais que trabalham com esta faixa etária é em 

todos os países uma formação qualificada de grau superior. 
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Educação Obrigatória (Primária) 

 

As grandes diferenças começam na educação obrigatória, os quatro países 

diferem na forma como organizam os seus sistemas de ensino, nomeadamente na 

divisão por ciclos ou estádios. Na faixa etária a que esta investigação se refere, os 

primeiros seis anos de escolaridade, que correspondem às crianças com idades 

compreendidas entre os seis e os doze anos de idade, aferimos que os alunos dos 

países da Espanha, da Inglaterra e da Finlândia são acompanhados por um professor 

generalista durante todo esse tempo. Em Portugal só nos primeiros quatro anos de 

ensino é que são acompanhados por um professor generalista, entre os dez e os onze 

anos de idade os alunos são acompanhados por diversos professores de diversas áreas 

disciplinares, como se pode ver na tabela 10. 

 

Tabela 10: Tipologia de professor na educação primária  

 

Escolaridade Básica Obrigatória  

Ensino Primário Professor 

Portugal 2 Ciclos: 

Dos 6 aos 10 anos 

Dos 10 aos 12 anos 

 

Generalista 

Por área disciplinar 

Espanha 3 Ciclos: 

Dos 6 aos 8 anos 

Dos 8 aos 10 anos 

Dos 10 aos 12 anos 

 

Generalista 

Generalista 

Generalista 

Inglaterra 2 Ciclos: 

Dos 5 aos 8 anos  

Dos 8 aos 11 anos 

 

Generalista 

Generalista 

Finlândia 1 Ciclo: 

Dos 7aos 12 anos 

 

Generalista 

Ana Ferreira, 2007 

 

O calendário anual, referente à faixa etária em investigação, para a Península 

Ibérica, é de cento e oitenta dias, que difere do calendário da Inglaterra e da Finlândia 

em dez dias a mais. O calendário, o início e o termo do ano escolar, as interrupções 

escolares e as férias, em Portugal são estabelecidas pelo governo, nos restantes países 

é a Comunidade Autónoma (Espanha) ou a Autarquia Local (Inglaterra e Finlândia) que 

os estabelece. 

No que respeita às disciplinas leccionadas, na educação primária, existe uma 

base que se verifica nos quatro países, respeitantes aos grandes núcleos de disciplinas: 

língua materna e estrangeira, matemática, estudos sociais e naturais, artes e educação 



 64 

física (na Inglaterra a língua estrangeira só é iniciada após a educação primária). No 

entanto, encontramos algumas nuances de país para país em áreas não disciplinares, 

isto é, afectas a outras competências a adquirir pelos alunos: em Portugal, Formação 

Cívica, Área de Projecto e Estudo Acompanhado; na Inglaterra Cidadania e Educação 

pessoal e social e na Finlândia, Educação para a Saúde e Aconselhamento Juvenil. 

Todos os países oferecem a opção de uma disciplina religiosa que é de frequência 

facultativa. 

A Inglaterra tem ainda orientações específicas para os trabalhos de casa, uma 

hora por semana para as crianças dos cinco aos oito anos e trinta minutos diários para 

crianças dos oito aos onze anos. Dá ainda primazia à utilização de meios audiovisuais e 

das tecnologias da informação e comunicação. 

O número de alunos por turma não difere muito nos países a sul da Europa, 

situando-se entre os vinte e quatro e os trinta alunos em média, na Inglaterra a partir dos 

oito anos não há limites estabelecidos e na Finlândia não há qualquer limite 

estabelecido. O principal critério de organização de turmas é a idade das crianças. Na 

Inglaterra existe ainda uma prática interessante, o setting que agrupa os alunos por 

capacidades cognitivas em determinadas áreas, de forma a elevar o nível de exigência 

dos alunos. Outras práticas estabelecidas recentemente em Inglaterra são a “hora da 

leitura” e a “hora da matemática”, em Portugal no ano lectivo actual, foram igualmente 

instituídas duas práticas idênticas uma hora de leitura semanal e duas horas e meia de 

ensino experimental das ciências. 

Existe um Currículo Nacional em cada país definido por organizações 

governamentais. Em Portugal, o Currículo pode ser adaptado às circunstâncias de cada 

Estabelecimento de Ensino, na Espanha cada Comunidade Autónoma em conjunto com 

os Centros Educativos adapta e desenvolve este Currículo e na Inglaterra e na Finlândia 

as Escolas e as Autoridades Locais regulamentam o Currículo tendo em conta os 

contextos locais. Concluímos que são todos sistemas flexíveis, no entanto, e no que diz 

respeito a Portugal, verifica-se que esta flexibilização do Currículo não é efectivamente 

realizada, na prática exige-se que os professores cumpram os programas de forma a 

avaliar no final de cada ciclo os conteúdos leccionados e adquiridos pelos alunos a nível 

nacional. 

O sistema de avaliação é diferenciado em cada um dos países, embora todos 

tenham em conta a progressão contínua do aluno. Nos países da Península Ibérica, 

Portugal e Espanha quem decide a progressão dos alunos é o professor titular, e/ou no 

caso dos alunos do 2º Ciclo em Portugal, o Conselho de Turma. Em Inglaterra e na 

Finlândia esta progressão faz-se de forma automática, os alunos com dificuldades 

educativas são acompanhados, refira-se que nestes países os níveis de reprovação são 

extremamente baixos ou nulos.  
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Em Espanha os alunos que transitem com avaliações negativas têm direito a um 

acompanhamento no ano seguinte, apoios educativos. Se compararmos com a 

realidade do nosso país, os alunos que transitam com negativas nem sempre são 

acompanhados no ano seguinte, só são acompanhados obrigatoriamente os alunos que 

beneficiem da legislação do ensino especial. Outra diferença grande entre Portugal e 

Espanha diz respeito ao número de retenções permitidas. Em Espanha os alunos só 

podem ficar retidos uma vez ao longo da escolaridade básica, em Portugal os alunos 

podem ficar retidos “vezes sem conta”. Pensamos que estes dois aspectos são bastante 

relevantes para o sucesso educativo, a progressão e o acompanhamento dos alunos 

com dificuldades. Em todos os países os alunos recebem um certificado quando 

concluem com sucesso o Ensino Básico obrigatório. 

 

Um olhar sobre Portugal 

 

Isabel Alarcão (2006)23 enumera cinco temas de reflexão sobre o nosso Sistema 

Educativo actual: 1) Exiguidade de apoios na faixa etária dos 0 aos 3 anos; 2) 

Desarticulação entre o pré-escolar ou pré-primário e o 1º ciclo; 3) Tensão entre a 

monodocência e a monodocência coadjuvada; 4) Desarticulação entre 1º e 2º ciclo 

(ensino primário) e 5) Falta de identidade do 2º ciclo.  

O primeiro tema, já mencionado anteriormente, realça a necessidade premente 

de dar uma resposta a este problema social, visto que, e por parte do Governo, os 

incentivos à natalidade não existem apesar do decréscimo da mesma no país. Não há 

ajudas aos pais e estes em determinados aspectos poderão até ser penalizados 

profissionalmente quando decidem contribuir para o crescimento da população em 

Portugal, e quem não tem sustento não consegue criar um filho. Ironicamente, uma das 

profissões atingidas é a de professor que trabalhe no ensino público! 

O segundo, o terceiro e o quarto temas estão intimamente ligados, a Lei de 

Bases do Sistema Educativo, não passou do papel. Não foi conseguida uma articulação 

entre ciclos, nem se caminhou no sentido de cooperação entre docentes. Estas 

observações são também efectuadas por José Brites Ferreira (2004), que lhes chama 

“linhas de descontinuidade”, refere ainda que existem algumas “linhas de continuidade” 

entre o 2º e o 3º Ciclos. Este autor, no que respeita à discussão sobre a monodocência 

coadjuvada pronuncia-se referindo que esta medida não passou de uma intenção, tal 

como as áreas interdisciplinares, que passaram a pluridisciplinares na reforma de 1989 

e mais tarde a disciplinas com os programas publicados em 1991. 

                                                 
23 in Conferência Internacional: Educação das crianças dos 0 aos 12 anos – Estrutura e Organização de 
Educação de Infância e Básica. Lisboa, 2006. 
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Como proposta para colmatar a desarticulação entre o 1º e o 2º ciclos, e que a 

passagem de um professor generalista para vários docentes especialistas seja gradual, 

Alarcão (2006), apresenta um esquema (tabela 11) de transição de modelo de ensino 

entre anos de escolaridade: 

 

Tabela 11: Modelo de ensino de Isabel Alarcão para a transição entre anos de escolaridade 

 

Intervenientes 1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 

  Professor generalista     

Especialista 

  

  

  

 
Fonte: Conferência Internacional: Educação das crianças dos 0 aos 12 anos – Estrutura e Organização de Educação de 
Infância e Básica. Lisboa, 2006. 

 

Esta poderia ser uma solução para colmatar os problemas de integração com 

que nos deparamos na passagem entre os dois ciclos. Uma outra solução foi adoptada 

pelos finlandeses e que, segundo Jouni Välijärvi (2006), tem dado bons resultados, na 

Finlândia os professores do ensino primário, como forma de precaver uma passagem 

brusca entre o ensino primário e o ensino secundário, podem ser chamados à escola do 

ensino secundário e vice versa. Reforça ainda a ideia que o importante é que os 

professores acompanhem os seus alunos o máximo de tempo possível. 

Em Espanha, e segundo Alejandro Ferrer (2006), orador na Conferência 

Internacional: Educação das crianças dos 0 aos 12 anos – Estrutura e Organização de 

Educação de Infância e Básica, o Sistema Educativo actual está bastante enraizado na 

sociedade e não há razões para o pôr em causa. A educação primária, como já se viu, 

está a cargo das regiões autónomas, que a partir das orientações nacionais constroem o 

seu currículo.   

José Brites Ferreira (2004) realça o facto de que “a Lei de Bases do Sistema 

Educativo se limitou a reproduzir a tradição, sem atender, por exemplo, ao exame da 

OCDE. Na altura, e a propósito do prolongamento da escolaridade obrigatória, o Ministro 

da tutela, "concordava com o parecer dos examinadores, segundo o qual a estrutura 

definitiva deveria ser a de um ciclo de 6 anos seguido por um ciclo de três anos" 

(Ferreira, 2004: 35). 

Ou seja, concorda mas não aplica, é o que se chama uma resposta politicamente 

correcta, pelo lado inverso podemos facilmente constatar que os restantes países aqui 

investigados seguiram essa orientação, dado que todos compreendem nos seus 

sistemas de ensino, seis anos de educação primária. 

No início do século XXI, surge nova reforma com a publicação do              

Decreto-Lei nº 6/2001, que desta vez tende a seguir as orientações exteriores, com o 
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lema “educação e formação ao longo da vida”. Diversas alterações foram realizadas, 

pretende-se passar de um ensino por objectivos para um ensino para aquisição de 

competências, efectivar a articulação entre ciclos, bem como, assegurar uma melhor 

qualidade das aprendizagens. 

Este rompimento com a anterior reforma esbarra com uma já longa tradição de 

todos os níveis de ensino. A reforma iniciada, não passou de boas intenções, pois não 

lhe foi dada continuidade pelo governo que se seguiu. O que resultou num choque entre 

documentos de trabalho, de um lado as competências essências (Currículo Nacional do 

Ensino Básico) do outro os programas da reforma anterior. Uma outra novidade foram 

as chamadas áreas curriculares não disciplinares, que pretendem ser transversais ao 

Currículo, mas passados seis anos da sua implementação são consideradas mais 

disciplinas, às quais pais e alunos não atribuem qualquer importância, visto que o 

Governo faz propaganda à Língua Portuguesa e à Matemática.  

A isto chamamos a introdução de novas regras a meio do jogo, não dando 

conhecimento aos jogadores dessas mesmas regras. A maioria dos docentes mais 

experientes “viu-se a braços” com três novas áreas do currículo impostas e para as 

quais não detinham formação. Legislou-se sem ter em atenção as repercussões na 

prática. O que valeu à tutela é que os docentes são profissionais “elásticos” 

extremamente flexíveis e facilmente adaptáveis às novas realidades. 

Consideramos que o Currículo Nacional do Ensino Básico é um bom instrumento 

de trabalho, mas que esteve durante algum tempo após a sua publicação desconhecido 

para muitos dos professores, espera-se destas mudanças resultados frutuosos e para 

isso há que abrir espaços de informação, formação, discussão e reflexão para os 

professores se poderem envolver e fazerem parte das mudanças, e não sirvam apenas 

como meros executores da lei. Citando José Brites Ferreira (2004), “tudo se tem 

passado como se primeiro estivesse o currículo, depois as escolas, ficando o professor 

para mais tarde, para quando não se sabe” (Ferreira, 2004: 41). 

A Lei de Bases do Sistema Educativo português, publicada em 1986, surge após 

algumas propostas que não passaram de intenções e de cerca de mil e quinhentas 

contribuições dos mais diversos organismos e particulares. António Nóvoa alerta-nos 

para uma história que se diz de sucesso, mas que no fundo só demonstra uma 

“insatisfação quantitativa”. “Não tentemos tapar o sol com a peneira”, como diz o ditado 

popular, o Sistema Educativo com nove anos de obrigatoriedade não resolveu os 

problemas de Portugal, foi simplesmente uma medida politica que levou mais alguns a 

permanecerem mais algum tempo na escola. 

Não queremos ser pessimistas, a verdade é que, tal como António Nóvoa afirma 

“a escola de hoje é infinitamente melhor do que a escola de ontem. É mais aberta, mais 

inteligente, mais sensível à diferença. Mas não chega” (Nóvoa, 2005: 15). E realmente 
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não chega! Muito caminho já foi desbravado, muitas coisas mudaram para melhor, 

existe um melhor acesso e frequência do Ensino Básico, mas o investimento realizado 

não foi o suficiente para atingirmos a qualidade, e esta depende do investimento nos 

recursos físicos e humanos. 

A realidade a que assistimos é de que a nossa escola não é atractiva, e apesar 

dos alunos a frequentarem, existe um grande desinteresse e um elevado abandono 

precoce. As reflexões em Portugal têm de ter um olhar visionário para o futuro e não 

medidas tomadas avulso a curto prazo. As nossas tradições continuam muito enraizadas 

e muito estáticas. Enquanto que os países aqui investigados se direccionam para um 

ensino vocacional, de cariz mais tecnológico e profissionalizante, em Portugal 

continuamos a investir num ensino “liceal” que pouco diz aos nossos alunos. 

Esta é uma tradição da qual ainda não nos conseguimos desgarrar, desde o 

Estado Novo, época onde se deu uma distinta divisão entre o ensino liceal e o ensino 

técnico, e na qual se desvalorizava o ensino técnico, que era para os alunos 

considerados “inferiores mentalmente”, esta ideia continua a pairar sobre as cabeças de 

muitas pessoas. Se observarmos os restantes países (Espanha, Inglaterra e Finlândia) 

onde o ensino técnico é valorizado e considerado essencial, poderemos supor que têm 

recursos humanos mais qualificados e que isso se reflecte na economia dos países. A 

Finlândia dá ainda um especial relevo à experiência profissional após o ensino 

secundário, revelando ainda uma boa cooperação entre empresas e escolas. Em 

Portugal temos alguns exemplos destas boas práticas, mas que na maioria das vezes 

não recebem os incentivos merecidos e poucas empresas se disponibilizam a trabalhar 

com jovens. 

O  X V I I  Governo de Portugal, lançou recentemente o p rograma Novas 

Oportunidades, que pretende qualificar as pessoas que não tiveram/ou não 

aproveitaram essa oportunidade em tempo devido. Não dizemos que é um projecto 

inútil, por outro lado, é uma medida louvável. No entanto, parece-nos que continuamos a 

fomentar projectos de “remendos”, em vez de, ou ao mesmo tempo, se investir a sério 

na educação básica. Se não investirmos de baixo para cima, vamos continuar a 

“remendar” as nossas opções eternamente. 

Os diversos titulares da pasta da Educação ao longo dos anos tentam sempre 

mostrar trabalho, mas ao invés de estarem sempre a mudar o sistema, deveriam 

melhorá-lo e adaptá-lo tendo em conta uma reflexão séria sobre como as orientações 

estão a ser aplicadas e aceites na prática. O que presenciamos são uma série de 

medidas legislativas isoladas, que os governantes esperam que sejam aplicadas pela 

“boa vontade dos professores”, sem que estes sejam implicados na reflexão anterior à 

sua aplicação. 
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Também não há um sério investimento em investigação na área da educação. 

Todas as medidas governativas tomadas deveriam ter por base investigações contínuas 

e aprofundadas do estado da educação, realizadas por profissionais e investigadores da 

Educação. Não é razoável importar práticas observadas no estrangeiro sem haver um 

estudo prévio da adequação das mesmas à nossa realidade. 

Em 1986, José Salvado Sampaio escrevia o seguinte: “a escola tem de se voltar 

para o sucesso e para o incremento de igualdade de oportunidades, o que não se 

efectiva por meios administrativos, mas através de um êxito escolar que resulte de 

melhores condições de docência e de promoção dos sectores sociais mais penalizados” 

(Sampaio, 2006: 3). Esta frase com a qual não podemos deixar de concordar, não é o 

actual retrato do nosso país, e realce-se que já passaram mais de dez anos. O actual 

Governo escolheu o caminho precisamente oposto, ou seja a desvalorização da 

profissão do professor. 

Ora, não é com a despromoção da carreira docente nem com a degradação das 

condições de trabalho que se traçam caminhos para o futuro, basta olharmos à nossa 

volta onde países próximos do nosso (Espanha e França) lançam campanhas de 

agradecimento e incentivo aos professores. Não podemos continuar a aplicar medidas 

meramente administrativas, se queremos bons resultados há que implicar em todo o 

processo educativo desde a reflexão das práticas à elaboração de projectos e medidas a 

implementar nas nossas escolas, porque é lá que efectivamente tudo se desenvolve. 

Mais uma vez parece o regresso ao passado, mais concretamente ao Estado Novo, 

muitos professores chegam mesmo a afirmar que estarmos pior do que nessa época, ou 

seja, também no Estado Novo se assistiu a uma desvalorização do estatuto de 

professor, a degradação do seu nível salarial, à proibição de criar associações de 

professores e à desqualificação das instituições de formação. A docência passara a 

“missão em vez de profissão”. 

Ainda há repercussões desta data nos dias de hoje, quantas vezes não ouvimos 

dizer que “qualquer um dá aulas”, nomeadamente quando se referem aos professores 

do Ensino Básico. Hoje, como naquela época, assistimos novamente à desvalorização 

desta profissão, o que nos leva a crer que não aprendemos com os nossos erros, pois 

estas medidas não resultaram em sucesso, muito pelo contrário…Não deveríamos 

caminhar para uma máxima, referida por Jouni Välijärvi (2006), da sociedade finlandesa: 

“professores a base fundamental de todo o sistema”. 

Em tempos, o reitor do Liceu Pedro Nunes, referia três aspectos que respeitantes 

à profissão docente no período da expansão escolar (1960-1980): “1.º Uma actividade 

altamente qualificada que é a própria transformação das pessoas e dos discípulos; 2.º 

Função social mestra, básica, primeira e fundamental mas que é relegada para um 
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aleatório frouxo ou mesmo contestado merecimento; 3.º Uma profissão valendo pelo 

dobro e remunerada pela metade” (Nóvoa, 2005: 93). 

Qualquer uma destas afirmações poderia ser dita nos dias de hoje, o que nos 

leva à interrogação mais uma vez: não aprendemos nada com o passado?  

A educação não é só os alunos, os professores ou os sistemas de ensino, é tudo 

junto! É como uma grande máquina alimentada por diversas fontes, e que avaria se 

alguma delas falha na sua alimentação, despoletando um fracasso educativo, que mais 

tarde se torna num processo difícil de inverter! 

Países como a Inglaterra ou a Finlândia, e mais recentemente a Espanha, 

iniciaram processos de descentralização do poder, existe uma orientação nacional que, 

posteriormente, é trabalhada a um nível mais próximo das populações (Autarquias 

Locais em conjunto com as escolas - Inglaterra e Finlândia, ou Regiões Autónomas – 

Espanha). Desta forma, a implementação de medidas educativas fica a cargo de 

responsáveis com uma maior noção das necessidades daquelas famílias, e que se 

envolvem em discussões com profissionais de diversas áreas, onde todos contribuem 

para uma sociedade melhor e onde a escola é considerado um meio privilegiado para 

essa melhoria.  

Parafraseando António Nóvoa (2005), “politicamente, ela [a escola portuguesa] 

está fechada em perspectivas centristas que, no caso português, juntam a visão 

modernizadora da “engenharia do planeamento” à visão tradicional do “humanismo 

cristão”, assegurando a continuidade ministerial desde Veiga Simão (1970), se não 

mesmo desde Leite Pinto (1455)” (Nóvoa, 2005: 15). A aplicar tais medidas em Portugal, 

teríamos de preparar as autarquias e incluir obrigatoriamente no seu quadro 

profissionais da educação. Porque se continuamos numa politica de legislação no papel 

sem envolver os intervenientes, as práticas não mudam. 

Falemos de outros agentes educativos igualmente importantes, as famílias. 

Citando Júlio Pedrosa (2006) “falta reflexão (…) sobre responsabilidades das famílias e 

como esta se traduz com as escolas e com os professores” (Martins, 2006: 4), o poder 

central afirma que os professores têm de envolver mais a comunidade na escola. Como 

poderão os docentes realizar esta tarefa se o próprio Governo denigre a sua imagem? 

As famílias, quando se dirigem à escola, fazem-no muitas vezes para atacar os 

professores (verbalmente e/ou fisicamente), por motivos por vezes tão inóspitos como o 

facto do professor ter mudado o aluno de lugar dentro da sala de aula. Desta forma as 

famílias promovem muitas vezes a indisciplina na escola, pois quando se dirigem à 

mesma ou nas suas conversas com os filhos em casa passam a imagem de que o 

professor é um “malandro” nem se dignando por vezes a ouvir o que os docentes têm 

para lhe dizer. 
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Mais uma vez insistimos na premissa: há que unir esforços em vez de dispersar 

recursos; se queremos uma sociedade com um futuro promissor temos de criar o 

“espaço público de educação” como lhe chama Nóvoa (2005), um espaço que integra 

várias instâncias, bem como as famílias tendo como centro a escola. 

A escola é hoje um “depósito” de crianças, onde as famílias só se preocupam 

com o facto de existir alguém que tome conta dos seus filhos enquanto trabalham, mas 

esta não é uma questão recente, já em 1919, João de Barros cit. por Nóvoa dizia ter um 

sonho, “o dia em que os pais portugueses não queiram apenas ver os filhos aprovados 

no fim do ano, mas vê-los sabedores, enérgicos e saudáveis” (Nóvoa, 2005: 55). A  

Espanha, tal como descreve Ferrér (2006), enfrenta problemas idênticos aos dos 

portugueses, nomeadamente o baixo nível educacional das famílias e a desvalorização 

da educação por parte destas. Se compararmos este tipo de atitude com a atitude da 

sociedade finlandesa, no que respeita às famílias versus escolas/professores, 

consideramos ser um dos factores, directamente relacionado com os resultados 

escolares. 

Existe algum pensamento de que escola gostaríamos de ter, no entanto esse 

conhecimento está disperso, verifica-se uma falta de trabalho cooperativo e de diálogo, 

vivemos isolados no nosso mundo e muitas vezes a tentarmos “trepar por cima dos 

outros”, para ver quem fica com os louros. Ora nenhuma destas atitudes interessa. Só 

vamos melhorar no dia em que trabalharmos para construir o bem comum, não deixando 

de sermos nós próprios. 

Continuamos cegos sem ver o que é evidente. E “é evidente que só pela 

educação se conseguirá a regeneração, e o progresso, e a modernização, e a 

industrialização, e o desenvolvimento do país. Evidentemente” (Nóvoa, 2005: 14). 

Recentemente, aquando das comemorações dos vinte anos da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, tomou lugar, uma grande iniciativa intitulada Debate Nacional da 

Educação, onde mais uma vez se reflectiu o país que temos. Esta iniciativa “passou ao 

lado” de muitos professores, e não foi de todo um debate amplamente divulgado e muito 

menos houve incentivos para que os professores nele participassem. O debate, como já 

vem sendo habitual neste tipo de iniciativas, restringiu-se a algumas personalidades e a 

alguns curiosos mais atentos, verificando-se mais uma vez a falta de envolvimento dos 

actores educativos em processos de reflexão e de projecções para o futuro da educação 

nacional. 

Consideramos que este tipo de atitude conduz ao que se tem verificado ao longo 

dos anos, quando se realizam reformas a partir do poder central, uma “desatenção” e 

um “desfasamento” no que diz respeito às práticas pedagógicas em cada época, e onde 

se matem uma “incapacidade” para acabar com a “lógica burocrática” e de estimular a 

inovação e a avaliação diária do trabalho realizado nas escolas. 
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Desde os anos setenta, do século passado, que a palavra “atraso” nos persegue 

“na relação com o país e com o mundo” (Nóvoa, 2005). Enquanto que, em pouco tempo, 

a palavra inovação ficou intimamente ligada com a Finlândia. Que visão tiveram os 

políticos deste país, que transformaram em pouco mais de uma década, um país que 

atravessava sérias dificuldades num país considerado uma potência mundial? E que 

falta de visão tiveram os nossos políticos para nos encontrarmos onde estamos hoje, na 

famosa cauda da Europa? 

No que respeita à exigência educativa, estudos demonstram que os países mais 

a sul da Europa, nomeadamente Portugal e Espanha, adoptaram modelos mais pobres, 

enquanto que nos países nórdicos predominam modelos educativos mais exigentes. 

José Pedro Dionísio (2007), complementando a afirmação anterior, fala das 

principais barreiras comportamentais à inovação: 

 

“i) postura de facilidade e de facilitismo que concretiza a educação de muitos 

dos nossos jovens, que crescem ao ritmo da satisfação total dos seus desejos e 

caprichos e a quem nada é negado. Como consequência na fase adulta, têm 

uma atitude geral de apatia perante a vida e de desinteresse pela realidade que 

os rodeia, para além da sua envolvente mais directa. ii) Esta cultura de 

facilitismo concretiza-se por uma protecção exagerada por parte dos pais, o que 

provoca uma grande dependência dos jovens, falta de espírito de iniciativa e 

medo de errar.” (Oliveira, 2007: 4) 

 

Podemos concluir, com base nos dados desta investigação, que diversos 

factores influenciam os sistemas educativos dos quatro países, por exemplo o clima e a 

cultura do norte da Europa levam a que o ano escolar seja mais longo e mais exigente 

em termos qualitativos do que nos países a sul da Europa. A confiança que é atribuída 

aos docentes na Finlândia poderá ter efeitos nos resultados escolares de sucesso, se 

compararmos em Portugal onde as famílias não valorizam os docentes nem o seu 

trabalho, onde o Ministério da Educação só aumenta a burocracia nas escolas e 

desvaloriza a profissão docente, podemos concluir que este poderá ser um factor de 

desmotivação para os professores que são obrigados a passar mais tempo a preencher 

papéis do que a dar aulas, que vêem o governo valorizar os cargos de chefia em 

detrimento das aulas, que se sentem pressionados por uma avaliação que tem em conta 

itens que estão fora do seu controlo, quando os seus companheiros na Finlândia têm a 

total confiança da sociedade e o que é avaliado são as escolas e os seus resultados. 
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Capítulo 2 

 

Evolução da Educação Artística 

 

Pretendemos com este capítulo dar uma visão ampla da evolução da Educação 

Artística ao longo dos tempos, nomeadamente da Educação Visual e Plástica, para uma 

melhor compreensão dos Currículos artísticos actuais. Em primeiro lugar, os recursos 

utilizados para construir este capítulo foram as obras de Arthur Efland (A History of Art 

Education: Intelectual and Social Currents in Teaching the Visual Arts); Stuart 

Macdonald (The History and Philosophy of Art Education); José Maria Quintana 

Cabanas (Pedagogia Estética) e João Pedro Fróis (As Artes Visuais na Educação: 

Perspectiva Histórica). E para enquadrar o tema, Macdonald (2004) afirma que a  

Educação Artística é um assunto específico que se desenvolve a partir do tema geral 

Educação e não da História da Arte. 

Tanto quanto se tem conhecimento, que desde o aparecimento das artes que 

cada cultura desenvolveu estratégias para educar artistas e públicos. A sua admissão 

como assunto escolar derivou de esforços de várias correntes sociais. O ensino actual 

das artes visuais é reflexo dos valores e crenças do passado, os indivíduos que 

controlavam o ensino das artes eram poderosos socialmente e tiveram ao longo da 

história uma enorme intervenção na definição das políticas educativas de cada época. 

Na visão destes indivíduos o ensino artístico não era considerado algo luxuoso, era 

encarado como tendo uma função de intervenção futura em assuntos sociais, morais e 

económicos. 

Uma das grandes marcas deixadas pelo passado do ensino das artes é a sua 

colagem frequente a uma actividade elitista. Se estudarmos a evolução do ensino da 

arte, verificamos que em tempos este ensino era destinado a alguns indivíduos 

privilegiados ou talentosos, noutras épocas as artes visuais apenas eram realizadas por 

escravos ou filhos de artesãos. Consoante a importância social dada às artes visuais 

assim era condicionado o acesso à sua instrução, tal como na educação em geral. 

Desde as artes visuais serem ensinadas por grupos ligados a um culto através de 

rituais, até à aprendizagem feita com muito trabalho de aprendizes, que eram parte 

integrante de grupos restritos. 

  A organização do ensino das artes esteve sempre ligada a diversas instituições, 

que estão relacionadas com os três meios de controlo das artes: patronato, educação e 

censura. O patronato organiza os recursos da produção da arte (matérias e humanos), 

este teve sempre um papel preponderante na promoção da qualidade dos artistas; a 

educação ocupa-se da formação teórica e prática de artistas e consumidores e a 

censura condiciona o conteúdo das obras de arte e o acesso às mesmas. Estes três 
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meios de controlo estão interligados e em todas as sociedades estão sob a alçada do 

poder social. 

A definição de patrono foi alterada no decorrer do tempo, no Renascimento, “as 

pessoas eram designadas para patrocinar, comissariar, proteger ou suportar os artistas, 

agora refere-se a alguém cujas funções são de um membro da audiência das artes” 

(Efland, 1990: 3 ) . Quanto mais variadas forem as fontes do patronato, maior é a 

probabilidade de existirem múltiplos métodos de ensino das artes. Foi a partir do 

Renascimento que começou a surgir esta diversidade, nessa altura para conseguir que 

um artista reconhecido prestasse os seus serviços, era frequente existir competição 

entre patronos. Os métodos de ensino da arte renascentistas desenvolveram um 

sistema de regras formal, transformado numa base de feitura da arte que perdurou 

durante muito tempo. A partir dos séculos XIX e XX o patronato, acompanhado de um 

crescimento de fortunas pessoais e filantropia privada, aumentou no seio da classe 

média. Foi nesta altura que a acessibilidade à Educação Artística também se expandiu. 

 No que respeita às instituições, e começando pela Idade Média, o ensino das 

artes era controlado no princípio pelo clero, e no final pelas corporações artesanais. A 

partir dos séculos XVI e XVII era a corte que sustentava as academias de arte. Ao 

entrarmos no século XIX, e com a universalidade da literacia, a arte, foi introduzida na 

educação pública através de um processo difícil. “Esta introdução foi vista como um 

privilégio conferido pela escola aos jovens, mas este estatuto tinha os seus custos, o 

que levou a remover as artes das necessidades do estado. Há que compreender esta 

vulnerabilidade que se mantém até aos dias de hoje” (Efland, 1990: 2). Actualmente o 

ensino da arte é realizado por uma larga oferta de instituições formais e não formais, 

para amadores e profissionais, desde a escolaridade obrigatória, passando pelos 

museus até às escolas profissionais, entre muitas outras. 

 Uma sociedade pode revelar-se e caracterizar-se através das artes que promove 

e dos moldes nos quais são ensinadas. Esta identificação poderá ser realizada através 

de diversos elementos tais como: o tipo de acesso às artes (restrito, alargado), os 

métodos de ensino utilizados (mestres, livre-expressão) e quem os implementa 

(corporações, academias, escolas públicas), as ligações entre as ideias culturais do 

passado e do presente, o tipo de relações entre patronato, censura e educação e os 

papéis ocupados na estrutura social (os mestres, os aprendizes, os principiantes, os 

artistas, os génios, os artesãos, os patronos, os consumidores, os amadores, os 

profissionais, os críticos, os coleccionadores, os filantropologos e os membros da 

audiência). 

 As sociedades utilizam determinadas formas de arte para disseminar os valores 

pretendidos (política cultural). Encontramos ao longo da história diversos exemplos que 

ilustram esta afirmação, como por exemplo a forma como a arte foi utilizada na Idade 



 76 

Média para propagar a fé ou a forma com foi aplicada na construção do Palácio de 

Versailhes para engrandecer o rei Louis XIV. Nos dias de hoje a arte é utilizada para 

propagandas publicitárias.  

Para controlar a politica cultural, as sociedades criaram sistemas institucionais 

ligados à Educação Artística, exemplos disso são: “as corporações da Idade Média, o 

sistema de academias dos séculos XVII e XVIII, e mais recentemente as escolas 

privadas e públicas, museus…Cada uma destas instituições tem uma determinada 

pedagogia para o ensino da arte” (Efland, 1990: 5-6). 

 

Tópicos sobre a História da Educação Artística 

 

Da Grécia ao Neoclassicismo 

 

 A História da Educação Artística ocidental começa, segundo Efland (1990), na 

antiga Grécia com os grandes filósofos Aristóteles e Platão, eles deixaram-nos escritos 

sobre as suas visões da educação e da importância das artes na mesma.  

Para estes dois filósofos, a educação e as artes eram dois assuntos de extrema 

importância que tinham implicações na sustentação da comunidade. O papel das artes, 

neste contexto, não era apenas o aspecto estético tinham igualmente uma função 

didáctica que alimentava a cultura. 

Nesta época os conhecimentos das técnicas artísticas eram essencialmente 

transmitidos entre gerações de trabalhadores comuns (tecelães, oleiros, pintores e 

cravadores), estas técnica não eram consideradas pertinentes na educação das 

crianças de elevado estatuto social. O currículo, se assim o podemos chamar, destas 

crianças era composto por literatura, ginástica e música. O desenho, disciplina que 

surgiu no século 4 a.C. em Sicyon, era considerado por Aristóteles como uma disciplina 

extra e tinha como função o “julgamento da beleza”. A metodologia adoptada era o 

desenho de modelos ao vivo. 

Aristóteles via os artistas como pessoas com capacidades manuais especiais, 

que representavam verdadeiramente a natureza, para ele o ensino artístico significava 

mais do que a mera transmissão de conhecimentos técnicos entre mestre e aprendiz, o 

artista deveria ser capaz de produzir tendo a consciência das consequências que a sua 

obra ia ter na acção humana. As artes eram deste modo preconizadoras da educação 

cívica e do lazer cultural, que eram capacidades preponderantes na moderação de 

decisões politicas e um privilégio do homem livre. 

Platão, tal como Aristóteles, considerava as artes importantes. No seu ponto de 

vista as artes “entravam na alma através dos sentidos antes do amadurecimento do 

poder da razão” (Efland, 1990: 14) e ajudavam as crianças a interagir com as formas. 
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Fazia parte da educação moral das crianças mostrar-lhes obras de arte consideradas 

boas. Nesta perspectiva, Platão, defendia que as artes deveriam ser parte integrante da 

educação dos soldados e dos líderes políticos. A educação no seu global tinha como 

objectivo atingir o ideal de harmonia, através da formação de uma personalidade 

equilibrada e harmoniosa. 

Ao contrário de Aristóteles, Platão via a arte como uma verdade curta, isto é uma 

imitação. Ele próprio era um artista na área da literatura e poesia, o seu ideal educativo 

era o ideal socrático de beleza e bem. Com a finalidade da educação traçada, Platão 

desenha um plano de estudos para ir de encontro aos seus objectivos, dividiu este plano 

em três áreas: educação física (educação do corpo), educação da música (educação do 

sentimento) e educação da matemática (educação do intelecto). 

Platão dava mais importância a cada uma das áreas consoante as idades das 

crianças, assim entre os sete e os dez anos predominavam a leitura, a escrita, a 

gramática e os comentários de poemas e esculturas; entre os dez e os treze anos 

continuava o predomínio da literatura; dos treze aos dezasseis anos o mais importante 

era a música e na faixa etária dos dezasseis aos dezoito realçava-se a matemática. 

Na época medieval as artes (pintura e escultura) tinham como principal função a 

propagação da fé, esta tendência começou no século VIII com o Papa Gregory. 

Observamos que no início da Idade Média o acesso à Educação Artística era restrito aos 

monges, mais tarde foi alargado aos filhos dos nobres. 

As artes eram realizadas por monges artesãos, estes não tinham qualquer 

implicação na decisão da forma, conteúdo e estética das obras, estas decisões eram 

tomadas pelos patronos da altura, bispos ou cardeais.  

Ao monge artesão competia a excussão técnica das peças, sendo orientado por 

um mestre. Este trabalho era feito com muita humildade e submissão. Com o tempo, os 

monges, tornaram-se habilidosos no trabalho com diversos materiais, tais como a 

madeira, os metais preciosos e o vidro. Diversos mosteiros implementaram organizadas 

oficinas consideradas autênticas escolas de arte. 

Entretanto, no final do século XI todo este cenário começou a ser alterado, vilas 

e cidades começaram a cercar os mosteiros e os estados feudais, ouve uma significativa 

melhoria nas deslocações das pessoas, que se traduziram numa maior facilidade e 

segurança. Estas mudanças permitiram um importante desenvolvimento do comércio. 

As forças sociais que permitiam o desenvolvimento dos mosteiros também começaram a 

mudar, apareceram novas classes de trabalhadores, de entre elas destacamos as 

corporações. 

As corporações eram as instituições responsáveis por parte da Educação 

Artística na Alta Idade Média. O conjunto de trabalhadores que a elas pertencia protegia-

-se mutuamente, para além desta função, as corporações realizavam o controlo do 
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trabalho e limitavam o número de novos aprendizes. O mestre era o único que podia ter 

aprendizes, era considerado um privilégio. 

Alguns aprendizes recebiam um salário dos seus mestres, outros era a família 

que pagava ao mestre para lhes dar formação. A formação dos aprendizes tinha uma 

duração entre cinco a seis anos, e consistia na imitação do mestre ou dos assistentes do 

mestre, era uma formação difícil onde não era permeada a originalidade, mas a 

qualidade no seu mais alto nível. No final deste tempo eram sujeitos a um teste oficial, 

que consistia na preparação de uma obra-prima, caso fossem bem sucedidos poderiam 

ser apontados como mestres, abrir a sua própria oficina e receber aprendizes. Muito 

poucos conseguiam atingir este objectivo. 

Nas corporações estavam juntas todas as áreas artísticas, apenas na             

Grã-Bretanha existia uma pequena distinção entre negociantes e os artesãos. No 

entanto, nos séculos XIII e XIV, com o crescimento das indústrias do artesanato 

(decoração as igrejas góticas, armaduras e roupas) os artistas-artesãos dividiram-se e 

formaram corporações especializadas numa só arte, dirigidas por um mestre, com 

estatutos, regras e santo padroeiro próprios. As corporações que se tornaram mais 

conhecidas foram as dos pedreiros e vitraleiros. 

O trabalho dos aprendizes consistia em preparar os materiais para o mestre: 

misturar cores, prepara gessos, colas, papéis, etc. Todo este trabalho ocupava-lhes 

grande parte do tempo, sobrando pouco tempo para desenharem. Quando o faziam o 

método baseava-se no início pelo desenho de objectos simples, depois na cópia das 

obras do mestre, no desenho da natureza e do corpo humano com perfeição. 

A partir do século XV surgiram novas alterações na forma como se olhava para 

as artes, estas mudanças foram introduzidas pelo Renascimento italiano. Dá-se uma 

separação entre as belas artes e o artesanato facto que originou significativas mudanças 

no ensino das artes.  

A obra de arte foi elevada ao nível da literatura e da história por um grupo que se 

tornou famoso – os Humanistas. Este conjunto de estudantes defendia a ideia de uma 

escola para todos. Baseavam-se no estudo da literatura clássica (Platão), para eles era 

importante ensinar a apreciar a beleza das obras do passado (literatura, arquitectura, 

poesia e drama). Com isto conseguiram desenvolver uma identidade cultural imponente, 

não deixando de ter em atenção o seu próprio tempo conjugando-o com as tradições do 

passado. 

A época era de grandeza, educava-se o gosto dos príncipes e dos nobres, num 

ambiente de culto à glória, à beleza e às formas galãs. Existiam competições entre os 

elementos da nobreza na exibição de dotes nas áreas da literatura e música; as 

manifestações artísticas estavam na moda. 
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Em relação ao patronato, no Renascimento, este deixa as decisões conceptuais 

para o artista, escolhendo o artista que se aproximava mais das suas pretensões. O 

artista transforma-se num trabalhador individual e criativo, passando a pertencer a uma 

elite cultural. Com as mudanças políticas, nas quais os barões das cidades e os 

pedreiros foram substituídos por governos centrais poderosos comandados por 

monarcas, inicia-se um processo de desaparecimento das corporações medievais. 

 Foram traçados por Alberti três princípios das escolas humanistas: a pintura 

deveria contemplar o espaço e a actualidade histórica, através da perspectiva e da 

proporção baseada no corpo humano; a pintura devia igualmente subordinar-se a um 

tema ou contar uma história e por fim, deve ser aplicada apropriadamente, na realização 

da obra, a cor, a luz, a proporção, a composição e a comunicação com o observador. 

 Entretanto no decorrer do século XVI, em Itália, aparece o conceito de arte como 

objecto científico, decorrente desta perspectiva são criadas as academias de arte. 

Parece ser um primeiro indicador deste facto o escrito, encontrados em seis gravuras, 

que dizia Academia Leonardo Vinci. Crê-se que não seria uma academia, mas sim um 

círculo intelectual. De qualquer forma marca uma nova era na Educação Artística, na 

qual Leonardo e Michelangelo escolhiam para seus alunos um grupo restrito de      

“bem-nascidos” e “bem-educados”. 

 Foi colocada em questão, pelas ideias de Alberti e Leonardo, a exclusividade da 

formação artística por parte das corporações, que por outro lado não colocavam sequer 

a questão de não haver uma formação de pessoas com qualidade. Mas a nova 

concepção de artista, como sendo alguém com uma posição de respeito nas cortes, que 

havia surgido não se compadecia com a formação dada nas corporações medievais. 

 As academias preenchiam esta necessidade, eram locais onde se reuniam 

grupos de artistas de várias idades que desenvolviam ou assistiam a demonstrações de 

novas técnicas ou princípios, locais onde se discutiam as teorias da arte e outros 

assuntos de cultura geral. O início destas academias deu-se com a Escola de Pintura e 

Escultura patrocinada por Lorenzo de Medici, por volta de 1488, esta escola foi instalada 

no seu jardim e os alunos eram livres de entrar e sair quando queriam. 

 O alicerce da Educação Artística era a procura do conhecimento universal da 

ciência da arte, as teorias discutidas tinham em conta as bases matemáticas das artes, 

da anatomia e da investigação humanista. Os homens do Renascimento24 queriam 

atingir a forma ideal que era o “Homem-universal”, conhecedor de todas as artes e 

ciências e possuidor de todas as capacidades. Leonardo propôs uma sequência de 

formação na Educação Artística, que se prolongou por muito tempo, esta formação 

consistia em começar por copiar o desenho de um bom mestre e depois realizar um 

                                                 
24 A mulher nobre renascentista tinha uma formação que ia de encontro aos ideais da época, ela devia ser 
educada de forma a ter boas maneiras e a ser uma pessoa bondosa, prudente, graciosa e discreta. 
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desenho a partir de um bom modelo. Neste percurso, a Educação Artística, começou a 

aproximar-se da noção de génio. 

 As academias de arte privadas passaram a ser comuns nos séculos XVI e no 

início do século XVII, destacam-se duas: a Academia de Desenho de Vassari, em 

Florença (1563), que se transformou num modelo para muitas outras academias, tinha 

um número limitado de participantes que assistiam a lições de perspectiva, mas de uma 

forma irregular e a Academia de Roma, que foi o mais influente centro de Educação 

Artística na Europa até meados do século XIX, reformada pelo Papa Urban VIII (1633). 

 No século XVII, Coménio pronuncia-se sobre a metodologia do ensino das artes 

no seu livro Didáctica Magna, afirmando que a arte necessita de três coisas: um modelo, 

a matéria e as ferramentas. Consideram existirem igualmente três requisitos no ensino e 

na aprendizagem da arte: o uso legitimo, a direcção sábia e o exercício frequente. O 

aluno aprende através do erro, que vai sucessivamente corrigindo até atingir a perfeição. 

No seu livro aponta onze regras para o ensino das artes, indicando o que se deve fazer, 

a metodologia baseia-se na prática, e no uso das ferramentas e considera que se deve 

começar pelo mais simples e gradualmente aumentar a dificuldade. 

 Sintetizando esta época segundo o pensamento de Locke, a actividade artística 

tinha como finalidade o lazer, e fazia parte da educação do gentleman, não estava 

vocacionada para a burguesia, estes indivíduos apenas recebiam uma formação 

profissional. 

 Iniciou-se a era do absolutismo político da razão e da ciência. As artes foram 

influenciadas por uma nova percepção desde o século XVII até ao século XIX, o seu 

estatuto foi diminuído para dar lugar à ascensão das ciências, a linguagem destas 

últimas foi distinguida da linguagem das artes e da literatura. 

 As artes passaram a ter como objectivo principal o engrandecimento do poder e 

prestígio do estado e do rei. Dado que a Educação Artística exigida à nobreza só era 

adquirida em Roma, a França para se colocar na frente da Europa, decidiu criar diversas 

academias de artes, ciências e literatura. Louis XIV usou o poder influente das artes 

para construir uma imagem de grandeza e de glória. 

 A Academia Real de Pintura e Escultura, surgiu em 1648, na sequência de uma 

rebelião por parte dos artistas contra as corporações, estes exigiam que a Educação 

Artística incluísse a arquitectura, a geometria, a perspectiva, a aritmética, a anatomia e a 

história. Le Brun foi director desta academia, e em conjunto com Colbert (o ministro mais 

poderoso do rei) criaram o estilo francês bem ordenado, comparado com o estilo literário 

clássico francês. Colbert, em 1662, transformou a academia em oficinas de mobiliário 

para o Palácio Real. Em matéria de arte nenhum artista se atrevia a não estar de acordo 

com Le Brun. A França converteu-se na maior exportadora de bens de luxo para a 

Europa. 
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 A academia tinha dois cursos: uma classe baixa e uma classe alta. O método do 

ensino na academia francesa consistia em primeiro desenhar partes do corpo a partir de 

modelos (retirados das esculturas gregas), e no final pretendia-se que os alunos 

realizassem composições de cenas heróicas ou épicos religiosos. Na classe baixa os 

alunos realizavam cópias dos desenhos dos professores, numa classe intermédia 

desenhavam a partir de modelos de gesso e na classe alta era-lhes permitido 

desenharem a partir de modelos ao vivo. Eram avaliados segundo os seguintes 

parâmetros: a invenção, a cor, a expressão e a composição. Eram ainda tidas em conta 

as seguintes questões: as pessoas eram mais importantes que os animais, o nobres 

eram mais importantes que os aldeões e no topo da escala estavam os retratos de 

pessoas historicamente importantes. 

 Em 1666, o ministro mais poderoso do rei, criou uma academia francesa em 

Roma, os alunos passavam grande parte do tempo a copiar as obras do Vaticano e de 

vários Palácios, tinham também professores de geometria, arquitectura e anatomia. 

Na Grã-Bretanha a primeira academia inglesa a ser estabelecida foi a de Pintura, 

em 1711 na cidade de Londres, por Sir Godfrey Kneller. O modelo ao vivo foi introduzido 

por William Hogarth e a sua filha de Covent Garden na Academy of St Martin’s Lane, em 

1734. A admissão na Royal Academy of Arts em Londres, fundada em 1768, era 

rigorosa e limitada, os alunos tinham de fazer prova da sua capacidade de desenho a 

carvão do antigo, desenho de figura anatómico e o desenho do esqueleto. 

 Nos anos 1700 deu-se uma reviravolta nas políticas governativas, começam-se a 

questionar a divindade dos reis e de Deus, o Absolutismo entra em queda e é 

substituído por sistemas parlamentares de governo, existe um crescente interesse pela 

ciência. Tudo isto em conjunto originou um ambiente de avanços científicos e 

tecnológicos que mais tarde culminou com a Revolução Industrial. 

 No seguimento das evoluções tecnológicas e das novas industrias foram criadas 

diversas academias na Europa, estas academias eram essencialmente profissionais, 

pretendia-se formar trabalhadores para a nova realidade, a estes trabalhadores era 

exigido que aprendessem a desenhar. As artes foram consideradas úteis para o 

desenvolvimento económico, o desenho, neste contexto era visto como uma linguagem 

universal, uma forma de comunicação facilmente compreendida por todos e que tornava 

a explicação das ideias mais clara. A metodologia de ensino, direccionada para esta 

função, era o desenho a partir de estampas e em complemento também eram ensinados 

alguns princípios de perspectiva. 

 Rousseau insurgiu-se contra o método de desenho que era aplicado desde o 

final do século XVII, não via o desenho na perspectiva da educação do olho e da mão, 

nem considerava que as formas deviam ser reproduzidas como forma de alimentar o 

sentimento, a imaginação e a memória. O seu ponto de vista ia de encontro ao princípio 
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da liberdade na educação, nomeadamente, ele dizia que a criança devia desenhar a 

partir do natural e não da imagem já desenhada. 

Rousseau sentia que as artes, tal qual ele as encontrava eram um obstáculo ao 

progresso e moral do homem, como tal considerava que “a educação estética, para 

contribuir de forma positiva para a formação do espírito deve basear-se na beleza 

natural (não pela arte que tende a degenerar) reavivada pela nossa fantasia e entendida 

como fonte natural do sentimento” (Cabanas, 1993: 298). 

Já na segunda metade do século XVIII, Rousseau em conjunto com um grupo 

designado de Sturm e Drang, impulsionou o que mais tarde viria a ser o Movimento 

Romântico, eles reivindicavam o sentimento e a originalidade, em oposição à razão e 

aos preceitos, valorizavam a produção e expressão individuais fruto da criatividade 

pessoal – a arte era um produto da liberdade. 

 

Século XIX – Um Período de Mudanças 

 

O final do século XVIII trouxe consigo o início de três revoluções: Revolução 

Industrial, Revoluções Francesas e Revolução Cultural (Romantismo), estas 

movimentações alteraram de forma radical o mundo ocidental e as suas consequências 

foram reflectidas no século XIX. Podemos descrever o ambiente do século XIX como 

tempo de confiança e progresso, paralelamente assistiu-se a um materialismo científico, 

ateísmo e avareza, conjuntamente com movimentos de activismo religioso e reforma 

social. Os níveis de vida subiram e houve um aumento exponencial de pessoas 

educadas, mas em oposição estava a exploração de trabalhadores pobres. 

O darwinismo social influenciou fortemente a educação, o seu lema era a 

eficácia, a ciência tomou conta da cena educativa, todos os assuntos curriculares foram 

questionados quanto à sua utilidade no dia-a-dia das pessoas. Spencer, em 1861, 

afirmava que os assuntos do Currículo deveriam ser seleccionados dependendo do grau 

de contribuição que tinham para a sobrevivência do ser humano. No seu entender “a 

educação nunca deveria ser uma base para a progressão da civilização, por outro lado 

deveria ser um meio e ajudar os indivíduos a adaptarem-se às circunstâncias” (Efland, 

1990: 159). 

A industrialização causou profundas marcas na Educação Artística, os artesãos e 

as suas oficinas foram substituídos pelas fábricas com trabalhadores não qualificados, 

as artes caracterizavam-se pela vulgarização do gosto, do entretenimento popular e 

massificação. Assistiu-se a uma diminuição da qualidade dos produtos artísticos, que 

cada nação enfrentou à sua maneira, reflectindo sempre sobre o papel da arte na 

sociedade. A maior parte dos países optaram por separar as belas artes e o artesanato. 
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A postura do Movimento Romântico, face às artes, dificultou a aceitação da Educação 

Artística como assunto importante para a indústria. 

O Movimento Romântico “alterou radicalmente a noção de mente de um receptor 

passivo para um organizador da percepção activo, de forma a tornar o mundo mais 

compreensível. A mente era um poder que podia reconstruir imaginativamente o mundo 

em formas alternativas, criando beleza na arte e elevando o sentido de moralidade” 

(Efland, 1990: 147). O Romantismo trouxe para a ribalta as artes, numa perspectiva da 

sua relevância para o bem-estar pessoal e da sociedade. O principal valor artístico era a 

originalidade, o artista era alguém que não devia ser submetido a regras, ele criava 

símbolos referentes à civilização, descobria novas interiorizações e percepções. Este 

pensamento levou ao questionamento da necessidade da Educação Artística, para que 

eram necessárias as academias se os artistas não deviam ter regras? 

A influência do Movimento Romântico nas academias de arte passou pelo 

abandono gradual das tradições neoclássicas, surgindo o desenho a carvão. 

A ideia que tínhamos de patronato dos séculos anteriores também mudou 

radicalmente, com o aumento do industrialismo apareceram novos consumidores de 

arte, cresceu o número de coleccionadores e todo um mercado de variados artefactos, 

dando lugar ao “sistema do mercado do patronato”. 

Havia uma diferença substancial na Educação Artística dos artistas das belas 

artes e do designer industrial. As academias já não formavam os designers industriais, 

apesar de muitas terem sido constituídas para essa finalidade, estes eram agora 

formados em escolas profissionais próprias. 

A educação das belas artes começou a identificar-se com determinados 

academismos particulares, os alunos seguiam um artista e o seu método de ensino 

específico, ao aluno deveria ser dada a máxima liberdade para demonstrar o talento. Em 

complemento ao estilo tradicional académico, de desenho do modelo em estúdio com 

posições clássicas, começaram a surgir actividades mais experimentais, como por 

exemplo, os alunos andarem sempre com um bloco de notas para captarem impressões 

rápidas das pessoas e da natureza do dia-a-dia, o artista romântico era muito 

individualista. 

Em França o cenário era diferente, não houve uma separação das belas artes e 

do artesanato, um bom exemplo disso era a conceituada Academia de Belas Artes de 

Lyon, composta por seis departamentos (pintura, arquitectura, ornamento, botânica, 

escultura e gravura) tinha como base de ensino o desenho da figura humana, para os 

seus precursores se o aluno conseguisse desenhar bem as formas humanas era capaz 

de desenhar tudo o resto. 

As escolas profissionais ou comerciais, que como já dissemos estavam na 

maioria dos casos separadas das academias, tinham uma formação muito diferente. 
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Tomemos como exemplo a Escola Comercial Alemã, para a formação de um designer 

industrial não se considerava necessário o desenho do modelo ao vivo, o ensino do 

desenho consistia numa grande componente técnica, no qual se realizavam cópias de 

exercícios à mão livre e no ensino da Matemática e da Física. 

Já na Grã-Bretanha, realizou-se uma investigação nos anos 1835 e 1836 para 

auferir a criação de escolas de desenho para trabalhadores. Conclui-se que apesar do 

avanço tecnológico que a Inglaterra tinha face ao resto da Europa, isso não se reflectia 

na qualidade dos produtos. A solução foi criar, em 1837, uma Escola de Desenho 

patrocinada pelo estado. Nesta escola, à semelhança da Escola Comercial Alemã, não 

era dada qualquer importância ao desenho da figura humana, o ensino centralizava-se 

na realização de módulos e padrões decorativos aplicáveis na indústria. Uma outra 

solução foi a introdução do desenho de imitação (utilizando a geometria) e o desenho de 

objectos na escola primária, em 1857, deste modo as crianças iam melhor preparadas 

para as Escolas de Desenho. 

Com a Industrialização surgiu a necessidade de instrução em massa, no início do 

século XIX foram criadas pelos governos estatais as Escolas Comuns, estas escolas 

tinham como principais objectivos ensinar a ler e a escrever. O desenho, apesar de ser 

considerado essencial, demorou algum tempo a ser introduzido no currículo escolar, um 

bom impulso foi a implementação do programa passo-a-passo de Walter Smith, que foi 

largamente aceite pela classe média. A educação foi implementada em grande escala 

como sendo uma solução para combater o crime comportamental. A sua função moral 

permitiria evitar o agravamento dos problemas criados pela pobreza, crime, prostituição 

e alcoolismo. A figura feminina começou a ser associada à educação, por via de se 

considerar que a mulher possuia uma maior intuição e espiritualismo. 

Ainda no que respeita ao ensino do desenho na escola comum, verificava-se na 

maior parte dos Sistemas de Ensino que a metodologia adoptada era a realização de 

exercícios geométricos simples e desenho de contorno (linhas rectas e curvas, ângulos, 

formas sólidas e planas, ornamentos simples), precisamente o oposto do ensino das 

academias onde normalmente a iniciação ao ensino do desenho era feita a partir do 

mais difícil – desenho do corpo humano. Na escola comum, os desenhos realizados 

eram valorizados pelo seu rigor e limpeza, o tempo para a realização de desenhos 

originais era reduzido, prevalecia a cópia de outros desenhos. 

 Johann Pestalozzi preocupado com o ambiente no qual se estava a implementar 

a escola pública, e existindo as crescentes necessidades da criação de uma pedagogia 

eficaz que fizesse face ao aumento de alunos pobres nas escolas e de uma boa 

formação de professores em pouco tempo, decidiu construir o seu método educativo 

para ir de encontro às necessidades da sociedade. Baseando-se na obra de Rousseau 

desenvolveu um método, intitulado Natural, cujo objectivo era desenvolver o potencial de 
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todas as crianças. A aprendizagem era feita através da audição de sons (falados e 

cantados), do estudo das formas (medição e desenho) e do estudo dos números. A sua 

filosofia educativa assentava numa progressão de forma natural que começava pelas 

coisas mais simples e caminhava para as mais abstractas. 

O ensino do desenho foi uma das inovações de Pestalozzi, para este pedagogo o 

desenho era parte integrante do método natural, funcionava como um meio e não como 

um fim, permitindo o desenvolvimento da criatividade através de uma metodologia sem 

normas, nem restrições. Ao adquirir a capacidade de desenhar, a criança poderá   

aplicá-la em muitas outras aprendizagens, como por exemplo o desenho de letras.  

Era possível através de um ensino formalista e analítico, a criança aprender a: 

traçar linhas, compor com essas linhas fragmentos de objectos desenhados, desenhar 

objectos completos,  d esenhar objectos reunidos e  fazer ensaios de invenção e 

composição, desenvolvendo a percepção e adquirindo desta forma a capacidade de 

medida. Os exercícios geométricos ajudavam a “estimular os poderes racionais da 

mente”. No entendimento da escola comum de Pestalozzi, a aprendizagem não era só 

para os que tinham talento, todas as pessoas eram capazes de aprender a ler, escrever 

e desenhar. A crítica deixada ao método de Pestalozzi foi a sua aproximação aos 

métodos industriais de desenho, a simplificação de tarefas complexas tornou a 

aprendizagem mais eficiente, mas também mais pobre. 

 Ao longo do século XIX, a Alemanha foi um dos países que mais desenvolveu o 

ensino do desenho, foram vários os autores que contribuíram para esta causa, 

nomearemos apenas alguns. Surgiu também neste século, a ideia de que a Educação 

Artística deveria acrescentar aos seus objectivos o estudo das obras de arte clássicas, 

esta concepção foi despertada com a publicação do livro de Rembrandt, que tinha uma 

perspectiva educativa. 

 Em Berlim, Wilhelm Humboldt traçou orientações acerca do ensino do desenho 

para a academia, o método defendido por ele tinha como finalidades desenvolver as 

competências de observação, representação e de comunicação. Recusava a ideia de 

que o desenho era algo luxuoso, para ele este tinha uma função decisiva no acolhimento 

e crítica estética. 

 Alois Hirt (1809) cit. por Efland, era um apologista do método de Pestalozzi 

considerava ser essencial implementá-lo nas escolas alemãs, no seu entender a 

sequência de aprendizagem deveria começar com os exercícios de geometria, seguido 

do desenho de observação de formas artificiais simples, de formas da natureza (plantas 

e animais) e por fim o desenho da forma humana. As ideias de Hirt foram 

complementadas por W. Rein, este defendia que a Educação Artística passava por 

realizar uma boa leitura da natureza, esta leitura deveria ser feita através de saídas que 

permitissem o contacto directo das crianças com o ambiente exterior, possibilitando a 
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análise dos pormenores, das cores e do movimento. Kuhulmann por sua vez soma aos 

anteriores o desenho de memória, para ele a sequência de aprendizagem seria em 

primeiro lugar o desenho de memória, depois o desenho da natureza e por fim a 

representação de objectos com perspectiva e sombreado. 

 Mas de entre todos os pedagogos alemães o que mais se destacou foi Friedrich 

Fröebel, um embaixador do Movimento Educativo Romântico, ele criou o Método 

apelidado de Jardim Infantil. Para Fröebel a arte era a “essência do homem” e o 

sentimento que dela emana é natural e comum a todas as pessoas e deve ser 

estimulado precocemente, não queria com isto dizer que todos viessem a ser artistas, 

mas que as artes ajudavam o ser humano a desenvolver o seu eu de forma global e 

completa capaz de considerar e admirar as produções artísticas. 

O Método do Jardim Infantil tinha como finalidade satisfazer as necessidades 

básicas das crianças, incluindo as estéticas. No sentido de satisfazer estas últimas, era 

permitido às crianças produzirem/criarem pequenas obras de forma a desenvolverem os 

sentimentos e o gosto. Na educação não intervinham forças exteriores, esta 

desenrolava-se de forma instintiva ao longo do crescimento das crianças, comparando-o 

com o crescimento das plantas no jardim. No entanto, Fröebel restringia o desenho a 

formas geométricas que para ele eram significativas e geravam imagens bonitas. Esta 

actividade autónoma, desenvolvida através de diversos meios manipuláveis permitia o 

aperfeiçoamento da imaginação, que mais tarde deu origem ao Movimento da          

Auto-Expressão. 

 O Movimento Artístico Arts-and-Crafts desperta no âmbito do romantismo social, 

os seus percursores e seguidores tinham a ideia geral de que a industrialização e a 

mecanização tinha degradado as condições de vida dos trabalhadores, a sua 

incumbência era corrigir os erros causados pela Revolução Industrial. Pretendiam que 

os homens e mulheres trabalhadoras tivessem uma melhor qualidade de vida e um 

acesso generalizado à cultura. 

 O conceito de beleza era associado à simplicidade, o oposto das produções 

realizadas mecanicamente e compostas por uma ornamentação vitoriana excessiva, 

para conseguir atingir a beleza deveriam ser aplicados dois princípios: tirar o melhor 

partido dos materiais e associar a forma a uma função. Era defendida a restauração das 

corporações, onde o ensino artístico era transmitido do mestre para o artesão e a 

ligação entre as Belas Artes e o Artesanato. No seguimento desta ideia foram criadas 

diversas sociedades entre 1880 e 1890. 

Os impulsionadores deste movimento mais representativos foram John Ruskin e 

William Morris. Ruskin opunha-se ao “utilitarismo económico, em nome de um projecto 

social cuja finalidade era colocar todos os homens em condições de gozar a beleza do 

mundo, pois à medida que a arte se for apoderando da vida, no final encontraremos que 
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todas as coisas belas são também necessária” (Cabanas, 1993: 321). No âmbito da 

escolaridade obrigatória, a Educação Artística tinha como finalidade atenuar as 

diferenças sociais e colocar todos os cidadãos num mesmo nível. Esta educação 

acontecia através da produção de objectos bonitos, que possibilitassem durante a sua 

realização o despertar dos sentidos, dos pensamentos e dos actos, esta educação não 

se compatibilizava com o tipo de produção mecânica que se realizava na altura. Para 

Ruskin a arquitectura era a arte que mais implicava com a vida das pessoas, 

condicionando os seus actos, pensamentos, comportamentos e hábitos. 

Morris compartilhava as ideias do seu professor (Ruskin), para ele a Educação 

Artística gerava uma igualdade verdadeira e feliz entre os homens, este estado era 

atingido com a realização de trabalhos belos, na qual a confecção dos mesmos deveria 

ser um acto agradável para quem o efectuasse, a este processo Morris chamava de 

“arte aplicada” – “aplicar a arte aos artigos utilitários”. A Educação Artística, segundo o 

Método das Artes Aplicadas, era a salvação dos homens. Movido pelas suas ideias 

chega mesmo a abrir a sua escola de arte em 1888. 

No final do século XIX e início do século XX imperava o racionalismo científico, 

esta corrente de pensamento pressupunha que o Método Científico deveria ser utilizado 

para resolver todos os problemas. Nesta época surgiram diversos movimentos que 

afectaram o ensino geral e consequentemente a Educação Artística. De entre eles 

nomeamos os seguintes: o Movimento do Estudo da Criança (cerca de 1880), o 

Movimento da Eficiência Social (1910-1918), o Movimento da Formação Manual (cerca 

de 1870) e o Movimento da Educação Progressista (1859-1952). 

De entre os diversos aspectos que influenciaram a cena educativa encontramos 

por exemplo a aplicação de técnicas da ciência e dos negócios no seio da escola de 

forma a melhorar a sua eficiência e produtividade; ou então a influência que os testes de 

inteligência QI (coeficiente de inteligência), inventados por Alfred Binet, tiveram no 

encaminhamento dos alunos para os cursos segundo os resultados neles obtidos. 

A escola tradicional caracterizava-se por um conjunto de lições, divididas por 

assuntos que não tinham qualquer relação entre eles, a base do conhecimento era o 

estudo de factos isolados em livros. O Movimento Progressista opôs-se a esta filosofia 

de escola, vejamos então os pontos de vista de dois autores Fancis Parker e John 

Dewey. 

O que fez de Parker um educador inovador foram as suas metodologias de 

ensino, colocou de lado o ensino livresco dando lugar a actividades relacionadas com o 

dia-a-dia das crianças, que de algum modo tivessem significado para elas. No ensino da 

leitura, por exemplo, um dos materiais utilizados era o jornal; já no ensino da Geografia 

valorizava as viagens pelo campo e no ensino do desenho reinava a expressão 

individual. As duas capacidades centrais da sua pedagogia eram a atenção e a 
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expressão, a primeira em a ver com os sentidos (ver, ouvir, tocar) e a segunda com os 

modos de expressão (falar, movimentar, fazer, escrever). Para Parker as artes tinham 

um lugar central no currículo e todas as outras áreas eram relacionadas entre si. 

Dewey deixou um grande marco na história da pedagogia que perdura até aos 

nossos dias, para ele a educação era um instrumento que ajudava o indivíduo a 

enfrentar um mundo em mudança, não como um receptor passivo, mas sim como um 

interveniente activo num ambiente considerado de grande complexidade. O seu domínio 

era cientifico baseado numa metodologia de resolução de problemas, os conteúdos 

eram retirados das observações efectuadas na natureza. Considerava que a escola 

deveria funcionar como uma comunidade corporativa, com o intuito de desenvolver 

capacidades individuais e de satisfazer as necessidades dos alunos. 

Para atingir os objectivos acima supracitados, a escola deveria dar resposta a 

quatro questões essenciais: integrar a escola com a casa e com o bairro; adoptar 

metodologias para tornar os assuntos educativos significativos para a criança; 

desenvolver através de diferentes tipos de actividades as capacidades de linguagem 

(ler, escrever e usar figuras) e através da utilização do corpo e dos materiais e 

procedimentos familiares à criança ajudá-la a passar por experiências significativas. No 

que diz respeito à arte, Dewey via-a como um estado de espírito, as crianças, através da 

planificação do produto e modelação de materiais num processo de criação atribuíam 

aos produtos realizados um grande significado e valor artístico. 

Desde a segunda metade do século XVIII, com a projecção da obra de Rousseau 

Émille (1972), que a noção de criança começou a modificar a criança já não era mais o 

adulto em ponto pequeno, tinha características próprias que a diferenciavam do 

adolescente e do adulto. A perspectiva de que a criança era “um produto bruto que 

necessita de ser civilizado” deixou de existir para passar a ser vista como tendo a “sua 

maneira própria de ver, pensar e sentir”. 

 Por consequência, Rousseau, defendia que a Educação Artística da infância era 

composta por quatro estádios de desenvolvimento (teoria influenciada pelo conceito 

evolucionista de Darwin), que se apoiavam na predisposição à nascença e na 

originalidade natural da criança, como tal rejeitava a educação formal e a cópia dos 

mestres, apelava a uma aprendizagem natural, onde havia espaço para desenvolver o 

corpo e os sentidos, que considerava serem instrumentos do intelecto. Este 

desenvolvimento era realizado através de exercícios práticos que envolviam, no caso da 

percepção visual, o julgamento da distância, o desenho, a geometria e os jogos com 

bola. 

 No que respeita ao conceito de Arte Infantil, este surgiu no seguimento de três 

factores: os estudos psicológicos, o interesse pela arte primitiva e pela arte moderna. Ao 

princípio a arte infantil era vista como uma arte imperfeita, tal como a arte tribal, a arte 
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primitiva e a arte asiática, no entanto passou a ser vista, tal como as outras, como uma 

forma de arte com qualidades sensíveis e expressivas. Dois grandes momentos que 

marcaram a história da Educação Artística foram: a publicação do livro L’art dei bambini, 

por Corrado Ricci em 1887 na cidade de Bolonha, primeiro livro onde se diferenciou a 

Arte Infantil da arte adulta e a realização da primeira exposição de Arte Infantil intitulada 

The children´s royal academy, exposta em 1890, pela Sociedade de Desenho inglesa. 

 Na segunda metade do século XIX, foram diversos os autores que inspirados 

pela filosofia de Rousseau e pelos factores que levaram ao reconhecimento da Arte 

Infantil, que defenderam uma Educação Artística especifica para as crianças, que 

assentava essencialmente em dois princípios o da liberdade (afastando a influência 

adulta) e o do desenvolvimento natural (ajustado à essência da criança). 

 Herbert Spencer, que levou o conceito d e  Arte Infantil para a Inglaterra, 

considerava que os professores responsáveis pela Educação Artística, deveriam deixar 

a criança seguir os seus instintos, seguir de perto as suas produções tendo especial 

atenção às emoções associadas à realização artística e aos processos que lhes dão 

maior prazer. A cor tinha mais importância do que a forma e a imitação era feita a partir 

do real. Spencer considerava que a Educação Artística beneficiava o desenvolvimento 

da mente e de outras faculdades, logo não deveriam existir momentos de repreensão, 

pois podiam impedir a evolução da criança. A sua perspectiva teve poucas repercussões 

no seu tempo, a Educação Artística diminui de importância sendo novamente projectada 

para um estatuto elitista, no entanto influenciou os psicólogos e educadores que o 

seguiram mais tarde. 

 Dois desses psicólogos foram Alexander Bain (cerca de 1878) e James Sully 

(cerca de 1892), ambos admitiam que a mente era composta por uma série de 

associações, em comparação com Spencer, as suas teorias eram mais académicas e 

abstractas. Para estes dois psicólogos o desenho era algo que formava a mente e ao 

mesmo tempo melhorava o entendimento de vários assuntos. A arte estava ligada ao 

prazer e à emoção, quando associada ao gosto ou ao fascínio permitia estimular a 

realização de outras acções. 

 Bain, acrescentou a esta ideia da formação da mente através da arte, a 

apreciação da mesma (cultivo da “arte-emoção”), considerava que todos deveriam ter 

acesso à arte e a serem educados de forma a tirar o melhor partido da mesma, uma das 

formas de atingir esta “arte-emoção” era tornar-se num artista, mas como nem todos 

iriam ser artistas a Educação Artística deveria dar a oportunidade às crianças de se 

expressarem. 

 Sully, realizou um estudo aprofundado sobre os desenhos das crianças, 

classificou-os em estádios de desenvolvimento ilustrando-os com desenhos de crianças. 

Publicou os seus estudos no livro Studies of childhood, em 1895, no seu entender as 
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crianças seguem determinados esquemas, onde repetem ideias, para ele a Arte Infantil 

era um estado “pré-artístico” ou “arte rudimentar e embrionária”. Sully interligava a 

percepção visual e a percepção táctil, considerava que a primeira se desenvolve com a 

segunda. 

 Thomas Ablett co-fundador da Sociedade de Desenho em Inglaterra contribuiu 

para o desenvolvimento da Educação Artística com a invenção de duas técnicas: o 

Written Design, que consistia na utilização livre das letras do alfabeto para desenhar e o 

Snapshot Drawing caracterizado pelo desenho de observação e de memória, a criança 

observava um objecto, num curto espaço de tempo, que posteriormente era retirado do 

seu campo de visão e teria de o desenhar segundo o que se lembrava. 

 No entanto foi Franz Cizek que elevou a Arte Infantil ao estatuto de arte no seu 

estado puro e maravilhoso. Este jovem artista convidava as crianças a irem para o seu 

quarto pintar, e ao observá-las apercebeu-se das qualidades decorativas, do ritmo e 

simbologia imbuídos nos seus trabalhos. Para ele a Arte Infantil não era defeituosa nem 

inadequada, pelo contrário era uma arte pura que se desvanecia no tempo e que só 

poderia ser realizada por crianças. Entusiasmado com a sua descoberta, Cizek, levou os 

trabalhos das crianças para serem apreciados pelos seu amigos, que desde logo o 

incentivaram a criar a sua escola. Não conseguiu aprovação imediata, mas em 1897 foi 

convidado para ser assistente na Viena Realschule onde iniciou as suas aulas aos fins-  

-de-semana, foi-lhe imposto que seguisse o programa no entanto ele foi mais além do 

que isso incentivando os alunos a desenharem diversos assuntos e a utilizarem novas 

técnicas como as colagens. 

 Conseguiu finalmente aprovação oficial para as suas aulas em 1903, continuou a 

dar aulas aos fins-de-semana mas agora nas salas da Kunstgenerbescule25. Aqui 

permaneceu durante quarenta e cinco anos aplicando a sua metodologia de ensino 

artístico, os alunos entre os sete e os catorze anos eram incentivados a utilizar diversos 

materiais e técnicas tais como aguarelas, madeira, linóleo, papel e barro entre muitos 

outros. Os trabalhos eram iniciados a partir de temas propostos por Cizek e discutidos 

com os alunos, depois era só puxarem pela imaginação (nada de cópias nem do natural, 

nem de imagens), as directrizes dadas por Cizek passavam pelo preenchimento do 

papel, pela realização de contornos com linhas fortes e que se devia realizar o desenho 

de cima para baixo. No final existia uma sessão de debate com os alunos sobre os 

trabalhos realizados. 

 

“Importa a Cizek o alargamento da experiência, não a confirmação  d o  

conhecimento existente. O ensino deste pedagogo pode ser entendido como 

prática modernista. A Arte que as crianças produzem é autónoma e tem as suas 

                                                 
25 Escola de Artes e Ofícios na Áustria 
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próprias leis. Há uma Arte que as crianças criam. Desenham e pintam não para 

o adulto, mas para si próprias, para preencherem os seus próprios desejos, 

interesses, sonhos e inclinações. 

Os trabalhos das crianças contêm as formas eternas. Quanto mais tempo os 

poderes do subconsciente criativo infantil permanecem na sua pureza original, 

melhor. Logo que a razão quer comandar os sentidos, esses poderes 

extinguem-se.” (Fróis, 2005:155) 

 

 Ainda outros autores deram os seus contributos para a Educação Artística na 

transição entre o século XIX e o século XX. Bernes, também se aplicou no estudo dos 

desenhos das crianças analisando através dos mesmos a mente das crianças, 

concluindo que as crianças tendem mais a desenhar símbolos do que a representar 

objectos. George Kershensteiner, de igual forma um investigador da Arte Infantil, chegou 

à conclusão de que o ensino do desenho deveria ter em conta o desenvolvimento 

natural da visão através da realidade no espaço. Na opinião de Wilkinson, um 

investigador da arte egípcia, “a arte infantil era simples e facilmente estendível, o mais 

inexperiente percebe o objecto com a intenção com que foi representado, sem nenhum 

esforço” (Macdonald, 2004: 329). 

 Houve uma grande resistência ao reconhecimento da Arte Infantil por parte dos 

professores de arte, estes consideravam que apenas a arte era delicada todas as outras 

manifestações eram primitivas e imperfeitas, só em meados do século XIX e com a 

valorização da arte moderna é que o público começou a ter em consideração a 

simplicidade. A criança desde muito cedo reage expressivamente a diversos estímulos, 

aos poucos aprende a utilizar os recursos comunicacionais, se na escola ou em casa a 

arte na sua forma instintiva é descurada a criança perde o desejo e a necessidade de 

realizar arte. 

 

Século XX – Uma Panóplia de Perspectivas 

 

Nos primeiros anos do século XX, verificaram-se várias mudanças na Educação 

Artística, uma dessas alterações foi o ensino do desenho passar de uma concepção 

restrita a um conceito mais alargado incluindo a apreciação do design e do artesanato. 

Assistiu-se também a uma separação entre a Educação Artística e a Educação 

Industrial, tendo esta última transitado para o campo da educação vocacional. 

 O Movimento Social Arts-and-Crafts, iniciado no final do século anterior, atingiu 

um grande êxito na formação do gosto do público, no entanto não conseguiu atingir o 

sucesso esperado na reforma do processo produtivo. A partir do momento que a 

Educação Artística deixou de ter importância utilitária para a indústria, os professores de 

arte começaram a concentrarem os seus esforços na apreciação da arte e da beleza 
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natural, facto que lançou a Educação Artística novamente para um estatuto elitista de 

menor importância. Para cultivar o gosto e apreciar o que era belo, a escola realizava 

actividades que envolviam o estudo de imagens e a realização de projectos no âmbito 

das celebrações da pátria e dos feriados, com a finalidade de decorar a sala de aula. 

Outra actividade frequente era o desenho a partir da natureza. Pretendia-se com isto 

formar a moral através da arte, segundo um ideal romântico. 

 Nos anos compreendidos entre 1900 e 1910, as formas geométricas deixaram de 

estar presentes no Currículo para passarem a ser valorizadas as formas simples e as 

composições de naturezas-mortas. A cor era estudada de forma isolada através de 

novas terminologias como harmonia, monocromático, matiz, valor e intensidade. Desta 

forma existiam duas categorias para o ensino do design, uma primeira estava 

relacionada com as artes aplicadas (padrões, modos de decorar objectos, arte comercial 

e design de interior, procedimentos para convencionar formas naturais como plantas ou 

animais) e uma segunda aplicava-se à teoria do design (elementos, princípios e leis do 

design). Com o desenvolvimento desta teoria e com o aumento das colecções de arte 

nos museus gerou-se um ambiente propício a um estudo mais organizado dos períodos 

históricos. 

 Outro movimento que teve impacto no século XX, igualmente iniciado no século 

anterior por Parker (cerca de 1875) e Dewey (cerca de 1894), foi o Movimento da 

Educação Progressista. Os estudos científicos foram determinantes na elaboração do 

Currículo Escolar, as conclusões dessas investigações apontavam para actividades 

experimentais relacionadas com os interesses das crianças. Os seguidores deste 

movimento incluíram no Currículo o estudo da natureza e as actividades de cariz 

manual, para eles as artes tinham um papel crucial no que respeitava ao estímulo da 

observação e interesse dos alunos. 

 São ainda relevantes para este início de século acontecimentos como o aumento 

da contratação de especialistas em arte para a formação de professores, o 

aparecimento de um maior número de associações profissionais de arte e trabalhos 

manuais, conjuntamente com a aparição de novas publicações profissionais tais como 

as revistas School Arts Book e Manual Training Magazine. 

O ambiente educativo anterior à I Guerra Mundial tinha como objectivo alcançar a 

eficácia social, os meios utilizados eram os científicos e envolviam o desenvolvimento 

curricular, os testes e as inspecções. No entanto a educação não melhorou, o resultado 

de tais esforços foi a padronização das práticas educativas e falta de inovação na escola 

pública. De entre este cenário surgiram no entanto algumas experiências privadas 

inovadoras, como foi o caso da Schools of Tomorow, criada em 1915 por Dewey, aqui a 

base do ensino/aprendizagem era o desenvolvimento natural da criança através de 

experiências reais da vida diária, que demonstrassem ter interesse para as crianças. 
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Quando rebentou a I Guerra Mundial estas ideias foram afastadas da cena educativa, e 

verificou-se durante o desenrolar da guerra que a eficácia escolar não tinha sido 

atingida. 

Entretanto, no período entre o final da I Guerra Mundial e o início da II Guerra 

Mundial o clima era de optimismo, acreditava-se num futuro mundo democrático. Na 

Europa caíram diversas aristocracias (alemãs, austríacas e russas) que duravam à 

muitos anos, no entanto mantiveram-se as rivalidades nacionais que haviam conduzido 

à guerra. 

Surgiram três correntes educativas que influenciaram a Educação Artística, foram 

elas: o Movimento Científico, o Movimento Expressivo e o Movimento Reconstrutivo, que 

iremos analisar mais adiante. 

No final da I Guerra Mundial apareceram alguns movimentos artísticos que 

enalteciam as artes, “na actividade artística viam não um fim, mas um meio de elevação 

espiritual da natureza humana” (Cabanas, 1993: 349). De entre eles destacou-se 

movimento holandês De Stijl (o estilo), criado em 1917, os percursores deste movimento 

acreditavam que a arte, a partir da libertação da linha e da cor libertava o homem da 

opressão que caia sobre si, deste modo era um meio para renovar totalmente a vida. 

 Na América, era introduzido o movimento artístico avant-gard europeu, o que não 

invalidou a perseverança de uma arte conservadora e narrativa. Nova Iorque foi palco do 

nascimento do Museum of Modern Art, que lançou o modernismo como moda, realizou 

inúmeras exposições com obras de artistas de renome, entre eles: Cézanne, Gauguin, 

Seurat e Van Gogh. Após esta explosão outros museus seguiram as mesmas pegadas. 

No seio destas mudanças o Works Progress Administration (WPA) desenvolveu um 

especial interesse pelos artistas promovendo diversos projectos que enalteceram a 

Educação Artística nas escolas públicas, levaram artistas profissionais, exposições e 

aulas de arte a regiões menos desenvolvidas. 

 Em 1919,  Walter Gropius fundou a escola alemã Bauhaus que marcou 

profundamente o ensino artístico ao longo do século XX. A ideia subjacente era a de que 

as bases de todas as artes eram os elementos do design e que o design deveria ser a 

base do ensino artístico. Estes elementos descobertos a partir da investigação de 

diversos materiais permitiam conceber formas funcionais ou expressivas. A arquitectura 

era considerada a arte que integrava todas as outras, as artes plásticas, o artesanato e 

a indústria que por sua vez enriqueciam a arquitectura. 

 O ambiente de aprendizagem era o de colaboração entre professores e alunos 

de forma a atingir a produção de uma arte prática, que respondesse às necessidades do 

mundo moderno. “Os produtos produzidos distinguem-se pela simplicidade, predomínio 

do design, progressismo estético, funcionalismo e bom gosto” (Cabanas, 1993: 350). 
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 Gropius convidou para fazerem parte do seu grupo de professores diversas 

personalidades do universo da arte e da pedagogia artística. Johannes Itten construiu a 

primeira versão do curso, os conteúdos centravam-se nas formas mais elementares da 

geometria (círculo, quadrado e triângulo) e na cor (relacionada com a expressão). O seu 

programa envolvia três duplas: movimento e forma, corpo e espírito e emoção e 

intelectualismo.  

A metodologia de ensino por ele adoptada compreendia o estudo dos materiais e 

das texturas (naturais e artificiais), a invenção de texturas, estudo dos princípios do 

design (análise e representação de elementos contrastantes - pequeno/grande, 

escuro/claro, transparente/opaco, etc - e de caracteres - ponto, linha, plano, volume, 

tamanho, tom, etc), realização de composições geométricas básicas, exercícios com 

ritmos e exercícios da teoria da cor. Acompanhavam as suas aulas diversos exercícios 

ginásticos e rítmicos, bem como exercícios de relaxamento e concentração que tinham 

imenso sucesso entre os estudantes. Aconselhava ainda os alunos nas áreas de dieta e 

saúde, que considerava fundamentais para desenvolver o artista criativo. 

 Itten acabou por abandonar a Bauhaus em 1922 por incompatibilidade com 

Gropius. Em 1923, foram acrescentadas ao curso dimensões tridimensionais, alterações 

introduzidas por Lazlo Moholy-Nagy. Os alunos recorriam a variados materiais, entre 

eles o plástico, para construírem objectos, com estruturas leves, que tivessem em conta 

economia da forma e a função dos materiais. 

 Outro nome sonante nesta escola foi o artista Wassily Kandinsky, como professor 

na Bauhaus defendia o princípio da racionalidade (combinar o cálculo com a intuição), 

para ele as formas surgiam a partir de uma metodologia analítica, na qual a composição 

é o resultado de uma síntese de elementos simples. Paul Klee, também professor na 

Bauhaus “ descreve a arte como um instrumento que permite apresentar a realidade 

visual de um modo diferente como a percebemos pela intuição. Em arte o objecto não se 

reproduz, pelo contrário faz-se, cria-s e .  A  Educação Artística está no cultivo da 

criatividade individual” (Cabanas, 1993: 351). 

 O curso que mais sucesso teve na Bauhaus, “curso fundador”, tinha o seguinte 

esquema educativo: os alunos ao serem admitidos passavam por um período 

experimental de seis meses, que consistia no contacto com os materiais básicos 

considerados como a base da criatividade nas artes visuais, realizavam diversos 

estudos de desenho de formas naturais, exercícios com composições e contrastes; após 

este período inicial teriam de tentar ser admitidos numa das oficinas, caso fossem bem 

sucedidos iriam trabalhar como aprendizes especializando-se num só tipo de material 

durante três anos; no final deste tempo esta preparado para realizar um exame final. 

 Em 1933, Adolf Hitler com o seu regime nazi fechou a Bauhaus, a maioria dos 

seus colaboradores emigrou para os Estados Unidos da América. Todos os professores 
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da Bauhaus concordavam que deveria existir, na criação artística, um equilíbrio entre o 

objectivo e o subjectivo. Por onde os elementos provenientes da Bauhaus passaram 

deixaram o seu cunho no ensino das mais diversas áreas artísticas (Design Industrial, 

Arquitectura e Artesanato). A identidade do design industrial foi construída a partir da 

assumpção filosófica da Bauhaus em que “a obra de arte era para ser uma 

consequência directa da forma e função dada pelo designer” (Efland, 1990: 218). 

 Já depois do final da II Guerra Mundial, o estilo arquitectónico da Bauhaus foi 

elevado a estilo internacional. A filosofia da escola da Bauhaus influenciou grande parte 

dos cursos de arte profissionais que abandonaram o desenho ao vivo para 

implementarem os cursos de design básico e os fundamentos do design. Aliás ainda 

esta patente nos Currículos das escolas profissionais e nas aulas de arte da escola 

pública dos nossos dias a tradição deixada pela Bauhaus. 

 O Movimento Científico foi desenvolvido por um grupo de educadores 

progressistas após a I Guerra Mundial e consistia em realizar uma reforma educativa 

com base na pesquisa cientifica, ou seja, a escola passaria a utilizar o método de 

pesquisa nas diferentes áreas do Currículo relacionando-as com a inteligência geral. Em 

1922, um dos seus percursores chamado “Thorndike acreditava que a pedagogia podia 

ser desenvolvida num pensamento científico, a utilização do conhecimento produzido 

por testes e medições” (Efland, 1990: 190) .  O  Movimento Científico introduziu na 

educação geral, e consequentemente no Currículo, a importância dos testes, das 

capacidades académicas e da aprendizagem de processos científicos. 

 Os testes realizados para medir a inteligência geral concentravam-se em tarefas 

que verificavam capacidades verbais e matemáticas, era rara a introdução de tarefas 

relacionadas com as artes, como por exemplo a capacidade de desenhar. Os 

investigadores concluíram que as artes eram capacidades independentes ou 

parcialmente independentes da inteligência geral, relacionando-as com talentos 

específicos, nomeadamente nas artes visuais este talento era definido pela aptidão para 

o desenho na sua qualidade representativa. Alguns autores tentaram contrariar estes 

dados, mas sem sucesso visto que estas questões não estavam sequer presentes nas 

preocupações dos professores de arte. 

 Acabou por ser um movimento de larga aceitação entre os educadores, mas que 

não teve manifestação na Educação Artística, por outro lado levou mesmo a uma 

redução da importância das artes na educação geral, visto que não eram consideradas 

como relevantes para a inteligência geral. Franklin Bobbit considerava o exercício do 

desenho como algo necessário para desenvolver uma capacidade de juízo estético, útil 

na decisão de escolha de uma roupa ou uma mobília por exemplo. Em 1924, a sua 

ambição era a elaboração de um Currículo com vista à preparação para a vida adulta. 
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 A ideologia do Movimento Científico levou à construção de um Currículo escolar 

com vista ao aperfeiçoamento do homem de negócios, quiçá influenciado pelos poderes 

económicos e militares que financiam as ciências. 

 O Movimento Expressionista nasceu de duas assumpções: uma era a ideia da 

salvação através das crianças, considerava-se que as crianças nasciam com 

potencialidades que eram destruídas por metodologias de ensino padronizadas; a outra 

ideia baseava-se no objectivo de vida dos Homens que era a expressão como forma de 

realização pessoal e vivência num ambiente belo e livre. Estas concepções deram lugar 

a uma educação através da auto-expressão. 

 Esta perspectiva obteve aceitação entre os educadores, a escola deveria estar 

centrada na criança com o objectivo de transformar o indivíduo através de metodologias 

não repressivas. O intuito era o “de soltar a criança das forças sociais e psicológicas que 

se acreditava que constrangiam o crescimento pessoal” (Efland, 1990: 193). Diversos 

foram os artistas-professores, contratados principalmente por escolas progressistas, que 

aplicaram o método da auto-expressão entre os anos 1920 e 1940, todos partilhavam da 

visão da criança como um artista, esta nascia com o desejo de se expressar e os 

métodos formais de ensino nada mais faziam do que corromper esta necessidade 

natural. Pretendia-se com a metodologia auto-expressiva evitar a intrusão dos 

pensamentos do adulto e estimular a imaginação, através de práticas criativas como o 

recurso a imagens faladas ou a experimentação visual e táctil. 

No seguimento deste espírito, R. Steiner vê “o homem [como] um ser individual e 

espiritual que se desenvolve na base da herança biológica e do seu ambiente social. A 

educação fomenta esse desenvolvimento” (Cabanas, 1993: 326). A educação da criança 

deve centrar-se no potenciar de todas as suas capacidades através do exercício de 

actividades manuais e artísticas, tendo presente que a arte é uma actividade da mente 

expressamente ligada à fantasia, a forma de desenvolver estas capacidades na escola 

passa pela manipulação de formas, cores e ritmos. 

Sobressaem dois grandes autores quando falamos de educação baseada na 

Auto-Expressão, Viktor Lowenfeld e Herbert Read, ambos deixaram grandes marcas no 

ensino da Educação Artística entre 1945 e 1960, veremos já a seguir as posições que 

tomaram neste âmbito.  

 Herbert Read um dos nomes mais sonantes na História da Educação Artística 

escreveu o livro Education Through Art, em 1943, que é um dos importantes marcos 

para os educadores artísticos. O seu pensamento integra-s e  n o  Movimento 

Expressionista. Este pedagogo defendeu que a Educação Artística deveria partir da arte, 

subdividiu a Educação Artística em várias modalidades: educação plástica para a mão, 

educação visual para o olho, educação musical para o ouvido, educação cinestésica 

para os músculos, educação verbal para a fala e educação construtiva para o 



 97 

pensamento. Estas redes faziam parte dos sistemas classificativos de Read no que dizia 

respeito à Educação Artística. 

 Via a educação geral como um meio de proporcionar o desenvolvimento do 

indivíduo como ser humano e como ser social. Tinha uma especial preocupação com os 

tipos de personalidade (expressiva e imaginativa). Estes eram integrados através de 

símbolos existentes num inconsciente colectivo que era partilhado com outros seres da 

mesma espécie. A Educação Artística tinha como finalidade a implementação da 

harmonia social e a paz. A metodologia a adoptar era o jogo, que desenvolvia os 

diversos aspectos da natureza humana o sentimento, as sensações, a intuição e o 

pensamento, através de quatro áreas: o drama, o desenho, a dança e a música, e o 

artesanato. Todas as áreas deviam ser trabalhadas em conjunto, ao que Read chamou 

de método integral.  

 Com o fim da II Guerra Mundial, Read integrou um grupo de trabalho juntamente 

com Trever Thomas e Edwin Ziegfld, que visava criar o movimento pacífico através da 

Educação Artística. Este grupo promoveu a compreensão internacional utilizando como 

ferramenta a arte, esta temática foi discutida no primeiro encontro da Organização 

Educacional, Cientifica e Cultural das Nações Unidas (UNESCO), realizado em 1947. As 

conclusões deste encontro definiram que era necessário realizar um inquérito com vista 

a promover a compreensão internacional através da Educação Artística. Num segundo 

encontro entre os membros deste grupo, surgiu a recomendação de se criar um comité 

que permitisse uma troca de ideias culturas, no qual estivessem representados todos os 

países membros da UNESCO.  

Em 1950, na quinta sessão geral da UNESCO, foi aprovada a troca sistemática 

de informação sobre as artes visuais. Para cumprir com este objectivo, no ano seguinte 

foi realizado um seminário internacional sobre o papel da Educação Artística no ensino 

geral (Bristol - Inglaterra), estiveram presentes quarenta representantes de dezanove 

países, cerca de 1/3 dos países representantes da UNESCO. Neste encontro foi 

fundada a International Society for Education Through Art. 

Outro autor de grande importância para a história da Educação Artística foi Viktor 

Lowenfeld. Este defendia o valor da livre expressão como algo necessário ao 

crescimento e desenvolvimento saudável da criança. Acreditava que a prática artística 

prevenia doenças do foro psicológico, como distúrbios emocionais ou mentais, através 

da promoção da auto-confiança. Prevenia igualmente as consequências sociais 

derivadas dessas doenças. 

Segundo esta perspectiva a Arte Infantil era um meio para promover o 

crescimento criativo e sensível, desenvolvido com a experiência artística, que a partir do 

momento em que é adquirida pode ser aplicada em qualquer situação de vida. Publicou 

o livro Creative and Mental Growth (livro editado sete vezes), que foi um enorme 
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sucesso, pois lançava as bases para uma melhor compreensão do desenvolvimento da 

Arte Infantil. Nesta espécie de manual, Lowenfeld definiu seis etapas do desenho 

infantil: etapa da garatuja (2-4 anos); etapa pré-esquemática (4-7 anos); etapa 

esquemática (7-9 anos); etapa do início do realismo (9-12 anos); etapa pseudo-

naturalista (12-14 anos) e período de decisão (14-17 anos). As suas descrições eram 

acompanhadas de ilustrações com exemplos de desenhos e pinturas de crianças. 

Tendo por base esta sua teoria, compôs diversas actividades artísticas para ir de 

encontro a cada nível de desenvolvimento que definira. Isto foi um impulso para os 

professores, que com esta base psicológica, com alguns conhecimentos sobre arte e 

com o objectivo de levar as crianças a alcançar as metas em cada estádio de 

desenvolvimento, se sentiam confiantes na motivação das crianças para a actividade 

artística.  

As metodologias propostas por Lowenfeld pretendiam que a criança, no decorrer 

do trabalho artístico, realizasse uma reflexão sobre os seus sentimentos, se 

apercebesse das suas capacidades, estimulasse a sua sensibilidade e capacidade de 

criar e sobretudo desenvolvesse um sentido social e uma consciência estética. Todos 

estes passos contribuíam para a organização do pensamento, transformando-se numa 

forma de comunicação com os outros. 

 Lowenfeld argumentava que a Arte Infantil diferia da arte adulta, porque era 

essencialmente um meio de expressão, na escola deveríamos criar um o ambiente 

propício (horário, espaço, disposição dos materiais, entre outros) ao desenvolvimento 

desta actividade: “os procedimentos utilizados na aula estão centrados no estímulo para 

que cada criança utilize o seu modo pessoal. A função do professor é de favorecer o 

auto descobrimento e estimular a profundidade da expressão” (Lowenfeld cit. por 

Cabanas, 1993: 360). Este ambiente deveria afastar-se do sistema da escola, a sala 

onde decorriam as actividades artísticas seria um espaço onde o aluno pudesse se 

sentir à vontade para explorar sentimentos e emoções, sem sofrer qualquer tipo de 

censura. Onde também pudesse, a partir dos objectivos por ele traçados, realizar uma 

avaliação do seu progresso que não dependesse de qualquer tipo de quantificações. As 

suas visões dominaram na Educação Artística até à sua morte em 1960. 

O Movimento Reconstrutivo26 aparece no seguimento das grandes reformas 

sociais na altura da Grande Depressão entre 1930 e 1939. A educação baseia-se na 

noção de Dewey de experiência, como forma de reconstruir o conhecimento e as 

instituições sociais. Tem em vista um ensino que prepare o indivíduo para a vida, 

desenvolvendo a sua inteligência através de experiências ao invés do estudo livresco.  

O papel da arte na cena educativa vai além da expressão pessoal, fazendo parte 

de uma transformação da sociedade. Funciona como meio de resolução de problemas 

                                                 
26 Do inglês reconstructionist. 
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do dia-a-dia, assumindo-se como algo integrado na acção do Homem. Para os 

defensores do movimento reconstrutivo, as artes não deveriam ser ensinadas de forma 

separada, mas sim integradas no currículo. Esta filosofia educativa estava preocupada 

com a adequação psicológica da criança à sua sobrevivência e à sobrevivência da 

sociedade.  

 A perspectiva integradora do currículo visava o trabalho conjunto entre todos os 

professores (história, geografia, estudos sociais, linguagem artística, ciência, 

matemática e artes aplicadas), que deveriam planificar o ensino como um todo sem o 

dividir, era dada também bastante atenção à comunidade, palco de todas as acções da 

humanidade. 

 Podemos exemplificar este tipo de currículo com o programa The integral School 

Art Program de L. Winslow criado em 1939, o modelo consistia num equilíbrio entre a 

formação geral e a formação técnica. As áreas de geografia, história, língua, ciências, 

aritmética, saúde e música faziam parte da componente geral, enquanto que a arte – na 

configuração da linha, forma, massa, cor, design, representação, lettring, propriedades, 

meio e harmonia – era parte da formação técnica estético-artística. 

 A arte era ensinada igualmente de uma forma equilibrada, num prato da balança 

estavam as actividades criativas que compreendiam os conceitos de liberdade, emoção, 

expressão e a apreciação e no outro prato da balança estavam as actividades directivas 

que englobavam noções de controlo, ditado, percursos, cópia, crítica, exercícios, leitura, 

demonstração e sugestões do professor. O papel do professor nas actividades criativas 

era de ajudar a criança a reavivar experiências através de um diálogo com ela sobre 

objectos ou episódios que a marcaram, enquanto que nas actividades directivas o 

professor deveria alertar para problemas particulares a resolver pelo aluno de forma 

artística. 

 Surgiram duas críticas a este tipo de ensino, uma salientava a vasta versatilidade 

que um professor deveria possuir em todas as áreas e uma outra respeitante às artes, 

afirmava que as mesmas perdiam a sua identidade neste sistema, tornando-se de certo 

modo escravas das outras áreas. 

 O pós-guerra revelou um mundo diferente dominado por duas grandes potências 

económicas os Estados Unidos da América e a União Soviética. Um novo panorama de 

terror, preconizado pelas barbaridades de Hitler e pela bomba atómica, desfazia 

qualquer esperança de futuro. Foi intitulada por Aden como “a era da ansiedade”, as 

manifestações artísticas reflectiam este quadro que podemos ilustrar com as obras de 

Francis Bacon, Giacometti e Armitage entre outros. As obras por eles criadas 

transmitem figuras descaracterizadas, reduzidas ao esqueleto e impotentes perante a 

nova realidade. No entanto, e apesar da arte manifestar esta decadência da 
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humanidade, Nova Iorque renasceu como centro da arte ao nível mundial, passando a 

ser palco de reuniões internacionais de críticos, comerciantes e jornalistas. 

 Num ritmo frenético surgiram novos estilos artísticos opostos ao expressionismo 

europeu, a accion paiting estilo marcadamente intuitivo e impulsivo, as pinturas de Andy 

Warhol ou o minimalismo de Ad Reinhardt, seguidos da arte conceptual, são alguns 

exemplos disso. Estes movimentos levaram a um aumento dos departamentos de arte 

nas universidades, ao reconhecimento da História da Arte como disciplina e à 

consecutiva multiplicação de pós-graduações na área.  

 Os Estados Unidos da América estavam em franco crescimento económico, nos 

anos 1950/1960 as famílias aumentaram em número (fenómeno do Baby-Boom) e 

mudaram-se para os subúrbios. Com este à vontade financeiro deu-se início à cultura do 

consumismo. Esta movimentação foi consequência de uma outra, a migração dos 

negros para as grandes cidades, por força da falta de trabalho nos campos onde foram 

substituídos por máquinas agrícolas. Estas alterações geraram um clima de racismo e 

medo que levaram a um empobrecimento dos valores morais. 

 Apesar de no início a classe média branca utilizar programas educativos 

baseados na educação progressista na educação dos seus filhos, esta posição 

rapidamente foi alterada devido à publicidade feita por grupos da direita que afirmavam 

que este tipo de ensino estava sob conspiração comunista e que só iria aumentar a 

delinquência juvenil. Algumas inovações da escola progressista permaneceram como 

práticas comuns nas escolas, como por exemplo o uso de mobília movível, ou a 

metodologia de projecto e as visitas de campo aplicadas ao ensino dos estudos sociais. 

No âmbito do ensino artístico a auto-expressão passou de núcleo central do currículo 

para um título aplicado a actividades artísticas, dirigidas a uma classe privilegiada e 

leccionadas por especialistas. 

 Para substituir o modelo de escola progressista surge um Modelo Educativo 

Baseado em Disciplinas, desenvolvido por Arhur Bestor em 1960, que se apoiava na 

formação intelectual académica, cujo funcionamento era a resolução de problemas 

utilizando para isso métodos sistemáticos. A Educação Artística sofria de um anti-

intelectualismo, que no seio desta nova perspectiva educativa passando a preocupar-se 

mais com o produto final, como demonstraram L. C. Kainz e  O. Riley em 1949, para 

estes autores a apreciação da história da arte era colocada de lado, interessava que a 

arte fosse aplicada na resolução de tarefas ligadas à vida diária das pessoas. No fundo 

a arte era apenas uma actividade e não um corpo de conhecimento.  

 Os professores de arte tiveram de mais uma vez defender a arte como uma 

ideologia de liberdade e democracia, e que só por esta via poderia existir uma 

verdadeira auto-expressão. Nos anos que se seguiram à II Guerra Mundial entre 1945 e 

1960, as publicações sob a temática da Educação Artística mantinham-se ligadas à ideia 
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da educação progressiva de adaptação à vida em sociedade. Livros como o Creative 

and Mental Growth (1947) de Lowenfeld, que valoriza o crescimento físico, mental, 

social e emocional através da Educação Artística, ou o Exploring Art (1949) dos autores 

Kainz e Riley, onde era evidente o papel da Educação Artística para o desenvolvimento 

de uma personalidade saudável, do bom gosto e da produção espiritual das coisas do 

dia-a-dia, são provas vivas disso. 

 Dois grandes acontecimentos no início da segunda metade do século XX 

traçaram um novo rumo na educação. No ano de 1949, os russos lançaram a bomba 

atómica afastando o monopólio nuclear dos Estados Unidos da América, este facto 

levantou questões sobre a capacidade de segurança e a qualidade educativa 

americana. Depois em 1957, mais uma vez os russos, fizeram história com o 

lançamento do primeiro satélite artificial – Sputnik. Estas duas ocorrências levaram a 

uma grande reforma curricular centrada principalmente nas ciências e na matemática. 

Mais uma vez as artes tiveram de marcar a sua posição para fazerem parte do 

Currículo, o caminho foi o da adaptação às novas exigências educativas, que passou 

pelo afastamento das metodologias de auto-expressão. 

 Partindo do panorama aqui apresentado, surgiram dois tipos de reacção por 

parte dos professores de arte, uma primeira que defendia as artes no Currículo segundo 

uma perspectiva de desenvolvimento de capacidades criativas, para posterior resolução 

de problemas nas mais diversas áreas do saber (Lowenfeld) e uma outra reacção que 

tinha em vista o envolvimento da Educação Artística n o  Movimento da Reforma 

Curricular para criar uma estrutura curricular delineada por disciplinas. 

 No âmbito do movimento da reforma curricular a favor do modelo disciplinar, 

reuniram em 1959 um grande número de especialistas composto principalmente por 

pessoas da área das ciências, para analisarem os projectos de matemática e ciências 

que estavam em discussão. Jerome Bruner um defensor do currículo por disciplinas 

aponta em 1960, para o problema se encontrar num currículo escolar estruturado de 

forma confusa e cuja metodologia organizativa se basea na instrução de factos e 

técnicas. Afirmava que a organização do currículo por disciplinas seguia um modelo de 

investigação utilizado por cientistas e estudantes. Num curto espaço de tempo, dois 

anos, as ideias de Bruner começaram a ter uma grande aceitação e consequentemente 

um impacto na Educação Artística. 

 Manuel Barkan cit. por Efland, na mesma linha de Bruner explica em 1962 que o 

modelo disciplinar é a melhor opção para a tarefa educativa, modelo este que permite 

aos estudantes uma compreensão melhorada de cada área do conhecimento através de 

uma estrutura base, quanto à arte diz que é um assunto composto por diversos 

conteúdos importantes para serem ensinados. 
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 Na Europa em finais dos anos 1960, mais propriamente na Alemanha, as 

metodologias ligadas à livre-expressão foram colocadas de lado para dar lugar a 

métodos de ensino baseados em exercícios rigorosamente disciplinados com um 

crescente aumento de dificuldade (relacionar formas, uso correcto de materiais, ensino 

do desenho técnico), para isso era necessária a aplicação de conceitos matemáticos 

(álgebra e geometria). Esta era a Educação Artística fundamental para a formação de 

um designer industrial.  

 Por outro lado na Grã-Bretanha a base do ensino artístico até meados dos anos 

1950 era fiel à arte figurativa, havendo notícia de apenas uma escola em Manchester 

(1940) que tinha um percurso formativo assente na experimentação de materiais em 

oficinas e na combinação dos elementos desenho, forma e cor. As exposições 

realizadas no Instituto de Arte Contemporânea inspiraram os professores de arte, que 

em 1952 começaram a introduzir nas suas salas de aula a arte abstracta. 

 Um outro avanço considerável neste período foi a introdução do estudo da 

psicologia infantil nos cursos de formação de professores de artes, que era dividido em 

duas categorias: os estádios do desenvolvimento visual e os tipos de expressão e 

percepção (permitiam ao professor compreender as preferências artísticas de cada 

criança), estes conceitos tiveram a sua origem na teoria de Jean Piaget. As pesquisas 

efectuados por autores de renome como Viktor Lowenfeld, Vernon, Rudolph Arnheim, 

Jean Piaget e a Gestalt, na área da psicologia, forneceram igualmente dados 

importantes para os professores de arte, apresentados de forma científica sobre os 

elementos visuais (formas perceptivas, cores, linhas e o espaço). 

 Mais tarde a Op e a Pop Arte influenciaram a criação de cursos que valorizavam 

a criatividade individual com uma postura intelectual e analítica, identificados com o 

estilo artístico surrealista.  

 Esta época revelou uma nova explosão de materiais artísticos utilizados nas 

escolas. Com o Movimento da Educação Progressista foram introduzidas tintas 

coloridas, ricas, brilhantes e  espessas; pincéis longos; papéis de grandes dimensões 

absorventes; carvão para desenho de figuras de animais e potes. A influência da 

Bauhaus trouxe para a escola diversas actividades como esculturas em papel, 

realização de colagens com materiais de texturas contrastantes, a interpretação de 

texturas com lápis, fotogramas e colagens de fotos. Era comum, nos anos 1950, 

encontrarmos nas salas de aula de arte mobiles pendurados inspirados na obra de 

Alexander Calder. Os materiais de desperdício também eram utilizados na realização de 

produtos artísticos, uma herança deixada pela era da Depressão. 

 A História da Arte como assunto escolar começou a surgir nos anos 1960, as 

aulas eram dadas com recurso a slides, reproduções de obras de arte e livros. 
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 A perspectiva de Vicent Lanier lançada em 1966, visava alertar para o facto dos 

meios considerados tradicionais estarem a perder terreno para os novos meios 

relacionados com a fotografia e meios electrónicos. Para as novas gerações os meios 

tradicionais já pouco significavam, pois identificavam-se mais com as imagens geradas 

pela fotografia, cinema e televisão que traduziam uma nova realidade. Esta perspectiva 

foi crescendo de importância à medida que os professores de arte se depararam com 

uma evolução extraordinária destes novos meios que permitiam cada vez mais e com 

maior facilidade manipular e guardar imagens. 

O Movimento da Escola Nova opõe-se ao ambiente e metodologias do ensino 

tradicional livresco, foi uma verdadeira revolução na forma de pensar a educação infantil 

no seu todo desde o ambiente de aprendizagem aos métodos aplicados. Ao nível 

estético apresentava uma preocupação com o desenvolvimento da sensibilidade das 

crianças. 

Uma das suas percursoras foi Maria Montessori, esta pedagoga defendia que a 

escola deveria ser um lugar atractivo, decorado com formas belas ao contrário do que se 

observava nas escolas tradicionais que eram lugares feios e tristes. Na sala de aula os 

objectos deveriam estar dispostos de forma a promover um clima agradável e funcional. 

No que respeita aos métodos de ensino, a escola nova tinha como principio a liberdade, 

os alunos eram livres para explorar o ambiente e as coisas em seu redor, a função do 

educador era de unicamente indicar direcções. A imaginação das crianças deve ser 

alimentada pela realidade, não perdendo o contacto com a mesma. 

Montessori, via o desenho como um meio de satisfazer a necessidade de 

expressão, este não podia nem devia ser ensinado, era considerada uma actividade 

espontânea que condicionava o pensamento da criança apenas através de três factores: 

“olho que vê, mão que obedece e alma que medita”. O aperfeiçoamento neste campo 

era resultante da necessidade e desenvolvia-se por si próprio. Eram valorizados todos 

os tipos de desenho desde o decorativo ao geométrico. O ensino da geometria permite 

aperfeiçoar a habilidade da mão com vista aos primeiros exercícios caligráficos. Um 

outro fundador da Escola Nova, Georg Kerschensteiner, valorizava a Educação Artística 

no sentido de que esta ajudava a construir o gosto, a inteligência, o sentimento e a 

vontade da criança. 

 Após 1960, o Modelo da Reforma Curricular Baseado em Disciplinas, foi 

largamente aceite na educação em geral. Disciplina, termo criado pelas ciências, 

indicava que determinado assunto era composto por “um corpo de conhecimento 

organizado, métodos específicos de pesquisa, e uma comunidade de estudantes que 

geralmente concordassem com as ideias fundamentais do seu campo” (Efland, 1993: 

241). Este movimento gerou uma hierarquia entre as disciplinas, alguns assuntos 

ganharam o estatuto de disciplina, enquanto que outros se mantiveram categorizados 



 104 

como simples assuntos. Num seminário sobre Educação Artística realizado em 1965, 

defendeu-se o direito das artes serem consideradas uma disciplina. 

 Esta reforma curricular enfatizava a aprendizagem pela descoberta, influenciada 

pelas teorias de Dewey, partia-se da concepção que cada pessoa tinha capacidade para 

gerar o seu próprio conhecimento. Barkan enquadrava o ambiente social, nesta 

perspectiva, que era o espaço privilegiado de interacção entre a criança e os outros, 

permitindo um crescimento sociável. Esta visão era totalmente oposta à perspectiva do 

ambiente como algo que corrompia a criança. 

 Barkan, considerava que a estrutura das disciplinas relacionadas com as artes, 

era diferente da conceptualizada para as ciências. Apresentou a ideia de que artistas, 

historiadores e críticos de arte deveriam ter a mesma ponderação no currículo, este 

conceito tripartido das artes foi o que caracterizou a Educação Artística ao longo do 

modelo disciplinar. Bruner estabelece um paralelismo entre as artes e as ciências 

através da utilização de conceitos como serenidade e intuição, normalmente 

relacionados às artes, para caracterizar a acção do cientista. 

 June McFee criticou os estádios de desenvolvimento estabelecidos por 

Lowenfeld, considerou que não abarcavam toda a diversidade do ser humano, como tal 

criou o modelo “delineação da percepção” em 1961, tendo por base provas 

experimentais defendeu que as crianças necessitavam de estímulos visuais e de tacto 

para se desenvolverem, ao contrário do que havia defendido outrora Lowenfeld 

(crianças possuíam uma disposição interna para perceber a realidade) 

 A visão de Elliot Eisner sobre o ensino do desenho era que este não se devia 

basear apenas na pura expressão, mas também ter preocupações com a aprendizagem 

dos conteúdos das artes. Em 1965, no Sixty-fourth Yearbook aponta para um caminho 

de elevar o estatuto da arte no currículo da escola pública. Concluiu que persistia um 

problema e após diversas pesquisas verificou que um grande número de alunos não 

estava familiarizado com os termos básicos das artes, e que o ensino ao qual tinham 

acesso apenas valorizava o fazer arte. Descobriu ainda que um quarto dos inquiridos 

percebiam o que queria dizer media. Sugeriu que seria interessante para os estudantes 

ter um maior contacto com a experiência e apreciação da obra de artistas importantes. 

Na altura não lhe foi dada muita atenção, no entanto veio a verificar-se esta tendência 

na elaboração de programas mais tarde. 

 Paralelamente ao Movimento da Reforma Curricular Baseado em Disciplinas, 

surge o Movimento das Artes na Educação. Os seus defensores recusavam a ideia de 

arte como uma disciplina, partiam do princípio que o currículo deveria englobar todas as 

artes, bem como os outros assuntos com vista a um currículo compreensivo. A ambição 

de um dos projectos realizados nesta perspectiva, o University City Project de 1968/71, 

era a de que as artes fossem primordiais na educação de todas as crianças, e que 
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estivessem presentes em todos os níveis de ensino. As actividades deveriam ser 

planificadas e orientadas em conjunto por professores de diferentes áreas do saber, de 

modo a existir uma efectiva interdisciplinaridade.  

 A comunidade, os concelhios artísticos e os museus também deveriam ser 

envolvidos neste projecto de escola, como ajuda na procura de soluções para os 

problemas. Insistia-se mais na acção em vez de na contemplação. As actividades 

pretendiam melhorar diversos aspectos na criança, tais como a moral e o auto-conceito. 

Os artistas eram trazidos para dentro das escolas como estratégia de aperfeiçoamento 

do ensino das artes. Neste contexto “chamamos educação para a arte a que prepara 

para esta função [ser artista]. A Educação Artística é o ensino da arte e das artes e a 

formação em artes” (Cabanas, 1993: 380). 

 A educação para a arte é constituída por três etapas: a contemplação, dirigida a 

todos como enriquecimento cultural; a expressão, igualmente direccionada a todos mas 

aplicada consoante o ponto de vista de cada um e a criação, restrita a um grupo que 

vive para a arte.  

 Mais próximo do final do século desperta um Movimento intitulado de 

Responsabilidade. Teve a sua origem na insatisfação gerada pelo movimento das 

disciplinas e pela crise económica que pairava, em 1973, sobre os Estados Unidos da 

América (existiam poucas oportunidades de emprego para os jovens e havia um 

aumento das despesas com a educação). A preocupação dos pais, face aos fracos 

resultados dos filhos, era latente e começaram a colocar em questão a eficiência da 

escola nos anos entre 1964 e 1970, emergiu uma pressão por parte da sociedade 

exigindo a responsabilidade da educação, o rumo tomado foi a reformulação dos 

conteúdos e a invenção de novos métodos de os avaliar e medir. 

 Em 1969, D. Jack Davis indicou o caminho que a Educação Artística deveria 

tomar face a esta nova perspectiva educativa, assim sendo, os professores deveriam 

adaptar-se de acordo com as expectativas de aprendizagem. Ele próprio formulou um 

sistema que sistematizava os comportamentos possíveis de observar nas aulas de arte 

e explicava como podiam por em prática os mesmos no planeamento e na avaliação. 

Eram cinco os objectivos gerais para a Educação Artística: 1-habilidade para; 2-

percepção e resposta a aspectos da arte; 3-produção de obras de arte; 4-saber sobre 

arte e 5-fazer e justificar julgamentos sobre mérito estético e qualidade das obras de 

arte. “Estes eram subdivididos em unidades mais pequenas e foram definidos itens para 

determinar o grau no qual estes estudantes atingiam estes objectivos. Estes itens tinham 

vários níveis de dificuldade e incluíam tarefas que envolviam comportamentos 

observáveis” (Efland, 1990: 250). 

 O modelo teve uma fácil aceitação por parte dos professores, apesar da 

oposição de Ralph Smith que afirmava que a pressão sobre a educação não ajudava à 
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sua melhoria, as razões apontadas para o seu acolhimento foram: o agrado em voltar a 

um esquema de ensino baseado nos básicos; a inclinação dos novos educadores para o 

distanciamento da auto-expressão e a adopção dos objectivos instituídos pelo estado. 

 Sintetizando o modelo baseava-se na aprendizagem por objectivos 

comportamentais, aplicando-se-lhe uma tecnologia cientifica de avaliação, este método 

era encarado como uma mais valia, pois era considerado eficiente e com poucos custos. 

A aproximação tecnológica era “um pau de dois bicos”, por um lado as tarefas 

padronizadas eram mais fáceis de difundir, mas por outro era a tecnologia que as 

seleccionava; implicava a divisão dos assuntos em unidades mais pequenas, o que 

levava a que tivesse de existir uma grande minuciosidade na identificação dos 

elementos observáveis, que reduzia e muito a tarefa curricular perdendo-se pelo 

caminho inúmeras compreensões.  

 Na prática não existia um verdadeiro ensino dos assuntos, a educação passava 

pela aplicação de técnicas reprodutivas, neste sentido o conhecimento era “algo já 

conhecido pelo professor em vez de algo que podia resultar da actividade intelectual do 

aluno. O sucesso educativo era definido pela quantidade de conhecimento que os 

professores conseguiam transmitir aos seus alunos, não por interiorizações, 

intervenções ou descobertas dos alunos. Educação neste sentido é uma forma de 

controlo social” (Efland, 1990: 262). 

A crítica a este movimento afirmava que não tornava o ensino mais eficiente, 

mas tinha um poder controlador sobre o professor e sobre o aluno. No entanto mais uma 

vez as artes foram obrigadas a se submeter ao sistema que vigora, por força de 

continuarem presentes na educação geral.  

 O Movimento da Excelência surge, no início dos anos 1980, como resposta à 

preocupação da falta de qualidade no ensino. Era necessário recuperar a excelência no 

campo educativo para dar resposta a um novo mundo de competição económica. Os 

diversos relatórios realizados sobre a educação, mostravam uma preocupação, embora 

que diminuta, com as artes. Havia a ideia de que no âmbito da educação geral deveria 

ser dada tanta importância às ciências e às matemáticas como também às áreas das 

artes, humanidades e línguas. 

 Para Ralph Smi th  a  Educação Artística tem como meta, desenvolver a 

capacidade de apreciar arte, porque através da apreciação da obra de arte é possível 

aumentar os conhecimentos. Na sua perspectiva a Educação Artística deveria 

aproximar-se das artes liberais, e deveria promover como centro do seu ensino a 

realização de arte pelas crianças, acreditava que se os estudantes tivessem acesso à 

manipulação de materiais artísticos, isso ajudá-los-ia a alcançar uma afeição pelo design 

e permitir-lhes-ia no futuro aplicarem os seus conhecimentos artísticos no comércio. 
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 Ainda dentro deste contexto, e como resposta às preocupações do movimento da 

excelência, surgiu o DBAE (Disciplined Based on Arts Education), que foi um programa 

desenvolvido por um conjunto de professores reunidos por Jean Paul Getty Trust em 

1982, este tinha como objectivo criar um centro para a Educação Artística. Este 

programa foi inspirado nos temas lançados nos anos 1960, com as reformas curriculares 

baseadas em disciplinas. O Centro Getty lançou a sua primeira publicação Beyond 

Creating: The place for arts in American’s Schools em 1984, aqui estava descrita uma 

proposta para o ensino artístico que tinha como ponto de partida um currículo composto 

por quatro disciplinas: a prática de arte, a crítica de arte, a história da arte e o estudo da 

estética.  

 William Bennet, s e cretário de estado da educação nos Estados Unidos da 

América no ano de 1987, apresentou uma série de razões para realçar a importância da 

Educação Artística para todos, incluindo as crianças mais desfavorecidas. Afirmava que 

as grandes obras de arte e os grandes artistas contam-nos como viveram os nossos 

antepassados e como a sociedade evoluiu, transmitem os valores culturais entre 

gerações, como tal são uma fracção importante da cultura de todos e em seu entender 

eram o melhor produto realizado pela civilização. 

 Arthur Efland, refere a critica realizada ao movimento, que se prende com o 

conservadorismo patente nas suas propostas (Getty Trust e Ralph Smith), e por uma 

aprendizagem marcadamente passiva com pouca relevância para a realização de arte 

em estúdio. 

 O século XX foi um gigantesco palco de acontecimentos, a sociedade teve várias 

faces, os objectivos da educação geral mudavam consoante as circunstâncias sociais se 

alteravam, tentando dar resposta às necessidades da humanidade. A Educação Artística 

não foi excepção, ia também alterando o paradigma sob a influência das mudanças na 

educação geral. 

 Enquanto que o progresso até ao século XIX era lento, que se traduzia no 

predomínio de um estilo, de uma tendência ou de uma doutrina por século ou conjunto 

de séculos, a partir da Revolução Industrial o ritmo das mudanças acelerou a fundo, 

como resultado disso o século XX é uma montra de diversas correntes e manifestações. 

Cada uma teve um momento de glória, que era vivido como uma verdade universal, mas 

esse momento era curto pois rapidamente surgia outra corrente ou manifestação para 

contrapor os ideais da que estava na moda. 

 Apesar de se verificarem estas mudanças de paradigmas, a verdade é que as 

mais recentes (séculos XIX e XX) inspiram-se nos valores do passado, e os seus efeitos 

não desaparecem com a mesma rapidez com que se muda de mentalidade, alguns 

fragmentos permanecem na prática educativa durante muito tempo: 
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“Muitas vezes, dois movimentos não morreram de todo; em vez disso assumiram 

diferentes aparências. O movimento da eficiência social de 1910 tornou-se no científico 

dos anos 1920 e reapareceu como movimento da responsabilidade nos anos 1970. O 

movimento de excelência dos anos 1980 reclama o movimento da disciplina orientada de 

1960, enquanto que a auto-expressão criativa dos anos 1920 reaparece nos escritos de 

Read e Lowenfeld nos anos 1940. Finalmente o movimento reconstrutivo da era da 

depressão fez uma reaparição no movimento artes na educação.” (Efland, 1990: 262) 

 

 No final do século XX a tendência da Educação Artística foi seguir a corrente do 

currículo orientado por disciplinas, como vimos no primeiro capítulo a maior parte dos 

sistemas educativos públicos foram estabelecidos nesta época e reflectem todos 

currículos organizados por disciplinas, compostos por um conjunto de conteúdos 

sequenciados, com objectivos definidos e metas a atingir. Apesar de neste período se 

poder falar de uma maior ponderação no peso das várias áreas, artes, ciências e 

humanidades, demonstrando que “as artes têm uma virtude no ajuste afectivo e na 

aprendizagem participada, celebrando a vida do sentimento e da imaginação. A ciência 

em contraste tem a sua virtude na separação objectiva e precisa, celebrando o 

pensamento racional, enquanto que as humanidades têm a sua virtude na busca da 

acção moral”  ( Efland, 1990: 263), a verdade é que o movimento científico deixou 

profundas marcas no ensino no início da segunda metade do século, as matemáticas e 

as ciências tenderam a ter a dominar a cena educativa. 

 No que respeita à Educação Artística conviveram neste tempo duas perspectivas 

uma primeira relacionada com a transmissão de conteúdos da arte e uma segunda 

preocupada com a auto-expressão. A segunda perspectiva está mais ligada à infância, 

muitas vezes as crianças são literalmente livres de fazerem o que quiserem no ramo das 

artes e à medida que vão crescendo, o sistema de ensino, vai despejando conteúdos 

muitas vezes sem contexto algum. 

 A partir dos primeiros anos de escolaridade verifica-se a dominância dos 

princípios do design nos currículos escolares, as expressões: elementos visuais, 

gramática visual, linguagem e literacia, comunicação visual, cinestésica visual, 

percepção visual, experiência, sabedoria e fenómeno visual, que surgem com bastante 

regularidade, o que mostra tendência para um ensino analítico, lógico e temático. Houve 

uma perca na essência da finalidade do desenvolvimento do espírito e da imaginação 

pertencentes à Educação Artística, caiu-se num desenrolar de tarefas muitas vezes 

ligadas às festividades do calendário escolar, tal como havia acontecido no início do 

século. Por outro lado houve um ganho no que diz respeito à ideia de talento, está 

generalizada a ideia de que a Educação Artística é para todos. 

 A metodologia do final do século aproximou-se da ideia de que “a criança deveria 

ser levada a compreender os vários elementos do que está a ver e a fazer” (Macdonald, 
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2004: 372), o caminho a percorrer pelo professor não se compadece tanto com o ensino 

do desenho, mas com o ensinar a criança a ver. Este pensamento pode ser lido em 

diversos documentos oficiais, como por exemplo nas orientações da reforma educativa 

espanhola de 1987: 

 

“É essencial que o aluno perceba que a arte, entre outras coisas, é uma linguagem, que a 

obra de arte é a manifestação de uma ideia, e que o artista utiliza para expressá-la uma 

estrutura linguística própria, com múltiplos códigos que fazem possível a comunicação e 

a percepção por parte do público. O conhecimento da história da arte deve contribuir para 

fazer compreender a linguagem artística, e sobre tudo, valorizar a sua importância como 

transmissor insubstituível de emoções, valores e ideias ao longo da história”. (cit. por 

Cabanas, 1993: 387) 

 

 Assistimos a uma descaracterização aliada a uma falta de qualidade do ensino 

das artes visuais, que teve como consequência novamente a perca de importância no 

âmbito do Currículo, verificámos este facto com as sucessivas diminuições da carga 

horária atribuída às artes. Este facto está relacionado com variadas causas, uma delas é 

a persistência da ideia ao longo dos tempos de que o ensino da arte é só para alguns 

prodígios, outra questão que subsiste é a ligação do assunto arte a qualquer coisa não é 

académica que não necessita de ser ensinado. Podemos de algum modo afirmar que a 

história da Educação Artística balanceia entre as razões para não ensinar arte e as 

razões para incluir as artes no ensino geral. 

 Parece-nos clara a ideia de que o indivíduo necessita de se expressar, e que 

esta actividade esta relacionada com o desenvolvimento da personalidade, não cremos 

que seja obra do acaso a contemplação da liberdade de expressão como um dos 

direitos humanos universais do Homem. Na visão de Cabanas, a função da educação é 

assegurar que este processo natural se realize. J. Marin e R. Marin (1989) destacam de 

entre os muitos benefícios que a prática da expressão contém, o desenvolvimento da 

auto-estima do indivíduo adquirida através do controlo que a pessoa tem no decorrer do 

processo de realização artística. Arnheim, relaciona o desenho infantil com o 

desenvolvimento do sistema nervoso e motor e com o desenvolvimento das faculdades 

mentais e de maturação sócio-afectiva. 

 Cabanas, refere que para existir uma Educação Artística completa e de 

qualidade deve-se encontrar um meio-termo entre o espaço dedicado à expressão e a 

aprendizagem de conceitos formais relacionados com as artes. A aprendizagem artística 

tem passado muito por ensinar manualidades ou habilidades, com a ideia que 

preconcebida que nem todos vão conseguir atingir esses objectivos, o objectivo da 

educação visual deveria centrar-se no desenvolvimento da percepção e da sensibilidade 

de todos os seres humanos. 
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 Diversos autores deram os seus contributos para o pensamento sobre a 

Educação Artística. Uma desses contributos foi a proposta de Thursby, que consistia na 

premissa de que o ensino das artes deveria partir de “projectos ou investigações das 

estruturas das formas naturais, das propriedades do crescimento, das relações 

espaciais, das propriedades da linha e da cor, das ilusões ópticas, das texturas, das 

construções e da história da arte”. Jenkins, por seu lado afirmou que “não devemos 

preocupar-nos em dar ideias aos estudantes, mas por outro lado dar uma oportunidade 

às ideias deles”. Burman realçou o “papel vital que o museu deveria ter na educação” e 

Rowland “argumenta que a linguagem visual não pode ser aprendida de uma série de 

exercícios abstractos, mas sim que a aprendizagem deve ser feita numa relação com a 

vida a determinado ponto, de outro modo os elementos absorvidos não são usáveis” 

(Macdonald, 1993: 376-377). 

 O ensino das artes plásticas, no âmbito da educação moderna, consagra uma 

panóplia de meios para produzir arte que vão desde o desenho, a pintura, a gravura, a 

escultura até novas técnicas. Neste tipo de ensino o aluno, através da manipulação de 

materiais e objectos apercebe-se das suas capacidades pessoais e das possibilidades 

dos materiais alimentando o desejo de produzir arte. Destacou-se o interesse que 

alguns professores desenvolveram pela apreciação artística como actividade educativa, 

e a importância que foi atribuída ao estudo dos diversos períodos e estilos da História da 

Arte, no entanto concluiu-se que a experiência visual do mundo actual é mais excitante e 

que por isso a Educação Artística deveria concentrar-se mais nos conhecimentos dos 

alunos e das obras de arte locais. 

Arthur Efland (2004) propõe um modelo de interpretação de quatro visões 

dominantes da Educação Artística do século XX (diagrama 1), para o estudo do 

Currículo. Numa tabela coloca numa entrada os movimentos da Educação Artística: Arte 

académica (século XVII - XIX); Elementos do Design (início do século XX); Auto – 

Expressão criativa (século XX); Arte da Vida Diária (1930 - 1960) e Arte como disciplina 

(1960 - 1990); e uma outra entrada coloca os itens de análise: Natureza da Arte; 

Conteúdos e Métodos e Valor da Arte. 

 João Pedro Fróis (2005) propõe, também, com base em diversas teorias do 

desenvolvimento da criança, das teorias da arte e das teorias educacionais, quatro 

modelos de interpretação da Educação Artística, são eles: o modelo da Expressão, o 

modelo da Compreensão, o modelo da cognição e o modelo da apreciação (diagrama 2). 

Explica esta sua proposta através de uma tabela com dupla entrada: Foco da 

Educação Artística e Eixos de caracterização. 

Na primeira entrada liga cada um dos modelos a um foco: Expressão – sujeito; 

Compreensão – contexto; Cognição – processo e Apreciação – obra de arte. Na 

segunda entrada, eixos de caracterização, faz uma divisão entre as categorias 
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disciplinares (arte, estética, psicologia, pedagogia e teoria educacional) e os actores 

(professores e crianças). No fim liga a cada modelo os autores mais significativos: 

expressão – Hebert Read e Viktor Lowenfeld; compreensão – Lev Vygotsky e Michael 

Parsons; Cognição – Rudolph Arnheim e Howard Gardner e Apreciação – Harry Broudy 

e Ralph Smith. 

No que respeita à sua opinião sobre as alterações do século XX diz que: 

 

“(…)movimentos artísticos caracterizaram-se pela enorme profusão de «ismos» 

que se situaram culturalmente em contextos diversificados. A obra de arte 

deixou de ter aquela aparência universal e académica para se transformar num 

produto muitas vezes incompreensível e inaceitável pela maioria das pessoas. 

Esta mudança radical na concepção de Arte veio exigir por parte dos 

educadores uma interpretação constante do fenómeno artístico que deve ser 

entendido numa dimensão cultural que decorre do contexto.” (Fróis, 2005: 479) 

 

Concluímos que a História da Educação Artística apesar das diversas mudanças 

de paradigmas ao longo do tempo funciona de forma circular, ou seja as novas 

mudanças têm sempre por base influências deste ou daquele pensamento do passado, 

e que gira em torno de três eixos estruturais: Estética e Arte; Experiência Estética e 

Artística e Educação Estética e Artística (Fróis, 2005). Concluímos igualmente que o que 

leva a estas mudanças são as realidades sociais de cada época, que ora consideram a 

Educação Artística uma utilidade ora um luxo. 

 

Diagrama 1: Quatro visões dominantes da Educação Artística do século XX 

 

Movimento Natureza da Arte Conteúdos e Métodos Valor da Arte 

Arte Académica 
Séc. XVII - XIX 

Estética imitativa: Arte 
como imitação da 
natureza 

Cópia de artistas ou 
cópia da natureza ao 
vivo 

Os valores encontram-
se na exactidão das 
representações 

Elementos do Design 
Início do séc. XX 

Estética formalista: Arte 
é uma ordem formal 

Elementos e princípios 
do ensino através de 
uma sequência de 
exercícios 

Os valores são 
encontrados na 
excelência da 
organização formal e na 
experiência estética 
resultante 

Auto-expressão criativa 
Do início ao meio do 
séc. XX 

Arte como expressão 
do artista individual 

Libertar a imaginação 
das crianças, eliminar 
regras. Não impor as 
ideias padrão dos 
adultos 

Os valores são 
encontrados na 
originalidade da 
expressão pessoal 

Arte da vida diária 
1930 - 1960 

Arte como instrumento 
para valorizar o meio 
ambiente dos indivíduos 

Aplicar o conhecimento 
da arte e do design 
para a casa ou para a 
comunidade 

Valores encontrados 
nas soluções 
inteligentes para os 
problemas da vida 
diária  

In Efland, Arthur. Emerging Visions of Art Education, 2004 
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Diagrama 2: Modelos de Educação Artística (Artes Visuais) 

 

 

 

 

In Fróis, João Pedro - As Artes Visuais na Educação: Perspectiva Histórica, 2005 
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Século XXI – Tendências 

 

 A sociedade ocidental do início do século XXI é caracterizada por um ritmo 

frenético, onde as mudanças e as inovações tecnológicas acontecem a cada minuto. A 

vida do ser humano passa num ápice, nas grandes cidades o tempo passa a correr sem 

que o consigamos aproveitar da melhor forma e com a qualidade desejada. A economia 

move os valores sociais, ambicionamos ganhar dinheiro e fazê-lo o mais rápido que 

conseguirmos, para depois o esbanjarmos num consumismo desenfreado. 

 Este ambiente social, onde já nem conhecemos o nosso vizinho e às vezes 

conhecemos mal as pessoas que nos estão mais próximas, torna-se propício ao 

aumento das doenças do foro psicológico (stress, distúrbios mentais, depressões, etc.). 

Não há tempo para parar um pouco e reflectir sobre o caminho que estamos a levar, e 

muito menos numa forma de alterar este comportamento com vista a melhorar a 

qualidade de vida. 

 Na era do fast-food, da Internet e dos media, as crianças consomem tudo feito, a 

vida é facilitada tudo lhes vem parar às mãos sem nenhum esforço. Elas exigem que o 

ensino funcione da mesma forma, sem que tenham de se esforçar para obterem a 

passagem do ano, único objectivo a atingir, não pelo conhecimento que adquirem, mas 

pela razão de ninguém os chatear. 

 A educação já se devia ter readaptado a esta nova realidade, mas a verdade é 

que os métodos de ensino praticados, que de novo não têm nada, pouco ou nada dizem 

a esta geração. Hoje a alfabetização passa essencialmente pelo domínio da informática 

e pela constante actualização dos conhecimentos nesta área, o problema é que a escola 

não dispõe de meios actualizados para acompanhar este ritmo de desenvolvimento. 

Surge na educação uma nova visão, desencadeado pelo descontentamento do 

modo como o modelo disciplinar foi aplicado, voltamos a repensar num modelo 

interdisciplinar, onde seja possível cruzar os saberes das diversas áreas como forma de 

produzir conhecimento, passamos a ter como finalidade de aprendizagem a aquisição 

de competências e não o alcançar dos objectivos propostos. Necessitamos que a 

informação venha de fontes mais variadas que ajudem a preparar os jovens para agir 

nesta sociedade. Como Michael Parsons afirma “os estudantes necessitam de uma 

personalidade mais integrada, grande consciência do eu, mais compreensão e 

tolerância com outros, objectivos que o nosso sistema presente atinge de forma pobre” 

(Parsons, 2004: 775). 

Pensa-se que a melhor forma de conseguir esta finalidade é através do ensino 

da auto-descoberta, já preconizado no passado. O que era então exigido aos estudantes 

no final do século anterior era o saber e o saber fazer, neste século exige-se o saber-se 

adaptar. Para além dos meios tradicionais das artes, no final do século XX dá-se uma 
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grande explosão dos meios tecnológicos electrónicos, que influenciou também a 

Educação Artística. A educação integrada, que ainda não dispõe de uma teoria 

consensual, tem como finalidade colocar em ligação todas as áreas do conhecimento e 

construir os ideais democráticos na escola, utilizando como metodologia a auto-reflexão 

e a pesquisa activa, por forma a que o cruzamento das disciplinas colabore na resolução 

dos problemas actuais. O Currículo Integrado, mais uma vez citando Parsons (2004), “é 

sobre significado e compreensão. A integração ocorre quando os estudantes constroem 

sentidos para si próprios a partir das suas variadas aprendizagens e experiências, 

quando as colocam juntas para construir uma visão do seu mundo e do seu lugar nele” 

(Parsons, 2004: 776). 

Este modelo de ensino não rejeita o modelo anterior (disciplinar), por outro lado 

integra-o e considera-o útil para a aprendizagem dos alunos. O que nos leva à 

discussão do que é que vem primeiro se é necessário primeiro adquirir os conteúdos 

das disciplinas para depois agir, ou se à medida que são necessárias é que recorremos 

às disciplinas? Parsons (2004), responde que temos de deixar a lógica anterior de 

ensino na qual partíamos dos elementos mais simples e caminhávamos para atingir as 

formas mais complexas, para ele primeiro é apreendido o todo e só depois as partes, as 

ferramentas das disciplinas só são usadas quando surge essa necessidade, deste modo 

formam a compreensão necessária adequada à resolução de problemas concretos. 

Este tipo de ensino é o caminho para responder ao que se exige do indivíduo na 

sociedade, isto é, que saibam lidar com as complexidades que surjam, com a 

ambiguidade e mudança; têm de ser capazes de avaliaram a sua prestação, de 

resolverem problemas tendo em conta múltiplos pontos de vista e por fim é 

absolutamente necessário que saiba trabalhar em grupo e que seja tolerante para com a 

diversidade. 

Na consecução destes objectivos é ainda necessário o envolvimento da escola, e 

consequentemente dos alunos e professores, com a comunidade e com a vida real. Este 

envolvimento pode reverter-se sob a forma de estudos que envolvam a pesquisa de 

problemas da comunidade e construir soluções ou simplesmente para compreender o 

seu funcionamento no que respeita a assuntos comunitários como a recolha do lixo ou a 

distribuição da água, ou o conhecimento e conservação do património ou estudar a 

diversidade étnica com vista a melhorar a tolerância entre pares, entre muitos outros.  

Neste panorama social assistimos a um “enorme crescimento no nosso uso de 

todos os tipos de imagens visuais para comunicar: publicidade, revistas, Internet, vídeos 

e por ai fora” (Parsons, 2004: 780). Estes deveriam ser assuntos a trabalhar pela 

Educação Artística: estudar a Cultura Visual que nos rodeia, estudar as comunicações 

usadas nos nossos dias, de forma a criar significados a partir do conteúdo, função e 

representações, integrando o conhecimento já adquirido com o novo conhecimento. Esta 
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metodologia assenta na psicologia construtivista, que propõe que os estudantes tenham 

um papel activo na sua aprendizagem determinando tópicos, procurando actividades, 

construindo projectos e os seus critérios de avaliação. Neste ambiente o papel do 

professor passa a ser o de colaborador na pesquisa. 

Transpondo estas preposições para o campo da Educação Artística, Parsons 

(2004) considera necessário chegar a um entendimento das disciplinas relacionadas 

com a arte (Fazer Arte, História da Arte, Crítica da Arte  e  Filosofia da Arte) pois o 

afastamento que se registou fez com que a noção de arte se tornasse “perdida”. São 

importantes os meios, as técnicas, os princípios e histórias, mas é certamente mais 

importante o saber construir significados a partir de pesquisas baseadas na observação 

e realização da arte. Se isto acontecer a arte torna-se por si só num assunto integrado. 

A educação e o currículo artístico transformam-se em integrados quando existe 

uma conjugação entre “o tópico substancial” que envolve os conhecimentos das mais 

diversas áreas e “o fazer arte” através do desenvolvimento de ideias e expressões. 

Espera-se do professor do currículo integrado a integração de três questões na 

sua sala de aula: a compreensão da disciplina (como pode ser uma ferramenta útil para 

o estudante), a compreensão dos desenvolvimentos sociais (estar atento aos problemas 

estudados) e a compreensão sobre a vida no mundo que os estudantes necessitam de 

desenvolver (Parsons, 2004). 

Uma outra questão a ponderar no currículo de Educação Artística é  o 

multiculturalismo, será que “o Currículo da arte deveria fazer referência e incluir arte, 

artesanato ou a prática do design de uma variedade de contextos culturais com o 

sentido de expandir a aprendizagem e a compreensão dos alunos?” (Belver, Ullán e 

Acaso, 2005: 95). No contexto das nossas sociedades actuais nas quais encontramos 

uma grande variedade de culturas a coabitar o mesmo espaço torna-se relevante a 

inclusão das culturas existentes e de fazer referência a outras como forma de promover 

a compreensão e a tolerância. O Currículo artístico é um espaço privilegiado para a 

exploração deste campo.  

Neste contexto surgiu o MDBAE (Multicultural Discipline Based Art Education), na 

linha do modelo reformista, desenvolvido por D. Feher (1994), e que defende como base 

para a Educação Artística a cultura ocidental enriquecida com as perspectivas de outras 

culturas. Pensamos que poderá ser implementado na maioria das escolas, no entanto 

não nos podemos esquecer de que existem escolas em Portugal (na sua maioria nos 

grandes centros urbanos) que são compostas por um grande número, se não mesmo a 

maioria da população escolar proveniente de outras culturas que não a do país, aqui 

talvez se devesse inverter a teoria e cativar os alunos através das culturais naturais 

integrando a cultura ocidental.  
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A ênfase do modelo MDBAE (Multicultural Discipline Based Art Education) é 

colocada no significado e nas ligações simbólicas que transmitem as obras de arte, os 

defensores do modelo reconstrutivo, por outro lado pretendem explorar o como esse 

significado pode ser concebido pelas obras de arte. Não é fácil a integração da 

multiculturalidade no currículo, existem tradições muito fincadas na cultura ocidental, 

que tiveram origem nas políticas sociais e nos modelos de pensamento que se 

desenvolveram ao longo do tempo.  

Os autores Belver, Ullán e Acaso (2005) colocam estas duas dimensões na 

Educação Artística sob a forma de dicotomias, uma que diz respeito às Belas 

Artes/Trabalhos Artesanais e uma outra que assenta nas tradições/multiculturalidade. 

Eles analisam estas dimensões segundo um esquema (diagrama 3) e têm em atenção 

os modelos educativos que mais próximos estão de cada extremidade oposta. 

 

Diagrama 3: Dimensões da discussão em Educação Artística 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Belver, Ullán e Acaso, 2005. 

 

No que diz respeito à primeira dimensão argumentam que os modelos 

relacionados com as Belas Artes desenvolvem as competências criativas e de 

originalidade (tão necessárias para a realidade actual), permitem um crescimento 

saudável (auto-estima e respeito mútuo) e um desenvolvimento do “sentido estético” que 

se aplica na sociedade sob a forma de “capital cultural”. Do outro lado as perspectivas 

onde assentam as Artes Manuais focalizam mais a execução técnica não atribuindo 

tanto valor à originalidade. No entanto como os resultados são mais imediatos, esta 

extremidade tem a capacidade de estimular a aprendizagem (auto-motivação e         

auto-eficácia).  

Na segunda dimensão quando os modelos recaem sobre as tradições próprias 

permitem aumentar o “capital cultural” dos alunos ajudando-os a adquirir um 

conhecimento aprofundado da cultura e das obras desse contexto social. Se esta 

transmissão não acontecer ao nível escolar, só os alunos que cresçam no seio de uma 

família enriquecida em “capital cultural” é que assegurem esta transmissão, este facto 

pode gerar desigualdades sociais. Quando falamos de referências culturais isto implica 

Tradições artísticas próprias como única referência 

Referências Multiculturais 

Belas Artes Artes Manuais 
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que se alargue o âmbito educativo no sentido de trabalhar os diferentes valores e 

tradições existentes, o que promove a tolerância, o diálogo e a cooperação e 

consequentemente a paz e a segurança internacional. 

Como ambos os domínios nas suas duas extremidades promovem aspectos 

indispensáveis ao desenvolvimento humano e transmissão cultural, os autores Belver, 

Ullán e Acaso propõem um modelo de Educação Artística integrador, que sintetiza as 

informações num outro esquema (diagrama 4). Este modelo caracteriza-se por uma 

certa complexidade, no que respeita à concretização num mesmo nível de qualidade da 

aquisição do conhecimento de todas as tradições e apreciações culturais, que se prende 

com a compatibilidade de trabalhar as diferentes perspectivas e com os recursos 

disponibilizados no contexto educativo local (número de horas atribuído à Educação 

Artística, materiais disponíveis, formação de professores, etc.), para além das 

orientações em favor ou contra da implementação do modelo por parte das politicas e do 

clima social. É de realçar ainda que a tarefa educativa da multiculturalidade não é da 

exclusiva responsabilidades das artes, apesar de esta o espaço mais privilegiado para o 

seu desenvolvimento, as outras disciplinas também tem um contributo a dar. 

 

Diagrama 4: Valores associados com os pólos das dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Belver, Ullán e Acaso, 2005. 

 

No ano de 2006, a UNESCO organizou uma Conferência Mundial de Educação 

Artística, que se realizou na cidade de Lisboa. A conferência surgiu como resposta a um 

apelo feito na Conferência Geral da UNESCO em 1999, que ia no sentido de equacionar 

estratégias para a promoção da Educação Artística e da criatividade nas escolas. Como 

tal a Conferência Mundial de Educação Artística foi dinamizada a partir de duas grandes 

prioridades: “a necessidade de alargar a definição de Educação Artística para além do 

conceito tradicional do domínio de uma especialidade artística ou instrumentos 

Tradições artísticas próprias como única referência 
Aumento da demanda social “capital cultural” 

Solidariedade intercultural 

Referências Multiculturais 

Belas Artes 
Criatividade/Originalidade 
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valor do trabalho perfeito 



 118 

específicos; e a importância de mater uma Educação Artística de qualidade” (Matsuura, 

2006: 2). 

O tema da Conferência Desenvolver capacidades criativas para o século XXI 

permitiu a reflexão e elaboração de novos conceitos sobre o papel das artes e da 

criatividade no actual contexto social e económico. As conclusões do encontro deram 

origem a um documento intitulado Road Map for Arts Education, que caracteriza e traça 

os caminhos futuros da Educação Artística. Este documento pretende ser uma base de 

trabalho para cada país se guiar, reúne consensos no que respeita à importância da 

Educação Artística e ao seu papel na educação geral. 

Assim foi definido um conjunto de princípios nos quais assenta a Educação 

Artística: ela é parte imprescindível na educação pela sua contribuição para o 

desenvolvimento integral do ser humano; é um direito universal; o seu produto (a arte) é 

uma manifestação da cultura, bem como um meio de comunicação do conhecimento 

cultural; é a forma de transmitir para as futuras gerações a herança e identidade cultural 

de cada civilização e é um meio de desenvolver o potencial criativo de cada um, 

capacidade indispensável à sobrevivência para enfrentar os desafios ambientais, 

económicos, políticos, sociais e culturais que se colocam à humanidade do século XXI. 

Este documento desenha a identidade da Educação Artística, como sendo uma 

premissa que promove o desenvolvimento intelectual, espiritual, moral, criativo e das 

capacidades ocupacionais e sociais; fornece as ferramentas comunicativas para uma 

expressão própria, avaliação crítica do mundo que nos rodeia e fomenta a coesão 

social; estimula o desenvolvimento cognitivo e criativo, essenciais para criar cidadãos 

responsáveis que impulsionem uma cultura pacífica e assegurem um desenvolvimento 

sustentável. 

É importante que a educação chegue a todos, mas é ainda mais importante que 

esta seja de qualidade. De acordo com o documento Education for all global monitoring 

report, publicado pela UNESCO em 2006, embora cada vez seja maior o número de 

crianças com acesso à educação, não se verifica uma melhoria na qualidade do ensino. 

Por “qualidade educativa” entende-se como a relevância da educação para o aluno 

promovendo valores universais (paz e desenvolvimento sustentável); o acesso de forma 

igualitária que garanta uma verdadeira inclusão social e que contribua para a aplicação 

dos direitos humanos universais.  

 Na Educação Artística a qualidade define-se por promover uma aprendizagem 

activa, por construir um currículo que cative o interesse e entusiasmo dos estudantes, 

pelo respeito e envolvimento das comunidades e culturas locais e a existência de 

professores qualificados e motivados. 

 No que respeita ao processo de ensino aprendizagem existem duas concepções 

que coexistem: o conhecimento é adquirido pelo estudante através da sua pesquisa e 
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prática individuais e/ou obtém o conhecimento e experiência no contacto com o artista. 

Cabanas define sete competências que o aluno deverá adquirir neste processo: 

 

1. “Analisar criticamente imagens e formas do seu meio ambiente, utilizando conceitos 

e conhecimentos; 

2. Apreciar feitos artísticos através das suas componentes plásticas como fonte de 

gosto estético e como parte integrante de um património cultural; 

3. Expressar-se com imaginação e atitude criativa, utilizando técnicas, instrumentos e 

sistemas de representação (comunicação); 

4. Compreender as relações entre linguagem plástica e visual com outras linguagens 

(elaborar juízos e critérios); 

5. Respeitar e apreciar outros modos de expressão visual e plástica; 

6. Interessar-se por participar em actividades de expressão visual e plástica, com 

atitude aberta e receptiva, e tomar consciência do seu enriquecimento superando 

inibições e pré-juizos; 

7. Valorizar a importância da linguagem visual e plástica como meio para orientar a 

expressão livre de vivências, sentimentos e ideias, e apreciar a sua contribuição ao 

equilíbrio e bem-estar pessoal”. (Cabanas, 1993: 388) 

 

O Road Map for Arts Education aponta as estratégias para uma efectiva 

Educação Artística que passamos a apresentar: é necessário que os professores de 

arte sejam altamente qualificados para o efeito, é aconselhável a realização de 

parcerias entre professores, artistas e instituições municipais e é recomendável o uso 

das novas tecnologias para realizar produções artísticas. 

Para que seja possível tudo isto há que reunir todas as forças da sociedade com 

um mesmo objectivo, certificar que os jovens do futuro desenvolvam as capacidades e 

conhecimentos necessários, bem como valores, atitudes e princípios éticos no sentido 

de crescerem como cidadãos responsáveis capazes de garantir um futuro sustentável. 
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Capítulo 3 

Dois Conceitos 

 
Noção de Currículo 

 
 

Este termo está essencialmente ligado à organização escola, no entanto começa 

a surgir também em outras instituições. O Currículo é algo que nos acompanha ao longo 

da nossa escolarização, está envolvido numa cultura que se preocupa muito com a 

instrução e consequente profissão. É algo que nos vai moldando progressivamente e de 

forma oculta, consoante os caminhos educativos que percorremos e as escolhas 

educativas que fazemos no nosso dia-a-dia. 

A palavra “Currículo” é utilizada frequentemente por diversos actores sociais: os 

media, os actores escolares, as instituições não escolares e as instituições de ensino 

não superior. Este termo, é associado principalmente a planos de estudos, programas e 

conjunto de disciplinas, o que por vezes gera confusão na definição do mesmo no seu 

uso em meios escolares e não escolares.  

Para definirmos “Currículo” temos de ter em conta três dos seus aspectos: é um 

plano com percursos formativos, é um plano cultural construído num tempo histórico e 

num espaço social criando identidades e é um plano ideológico de uma determinada 

organização. Dado ser um termo multifacetado, “que se define, redefine e negoceia” em 

vários meios, é igualmente considerado um conjunto de intersecções de práticas, devido 

às suas características torna-se complicado defini-lo com exactidão. 

A relação do campo curricular com a prática educativa e com outros contextos, 

tais como, o social e o cultural, distingue-o de entre outros domínios da educação. O 

conceito de currículo está intrínseco no domínio das Ciências da Educação, sendo 

frequentemente utilizado quando se abordam assuntos de ordem pedagógica. Podemos 

afirmar que, no contexto escolar, o Currículo escrito é um legado público acessível a 

qualquer um, que expõe a parte racional e retórica das práticas escolares.  

Este Currículo escrito, que engloba plano de estudos, orientações programáticas 

e/ou manuais das disciplinas, tem essencialmente um carácter simbólico e outro prático, 

no ponto de vista de Ivor Goodson, simbolicamente a sua função educativa é de 

comunicação pública e legitima, já no que se refere ao seu aspecto prático, o que está 

escrito leva a uma distribuição dos recursos, benéficos para uma posterior carreira, isto 

é, o Currículo estabelece com frequência os parâmetros relevantes para o trabalho na 

sala de aula.  

A didáctica, conceito relacionado com o Currículo, refere-se ao conjunto de 

procedimentos formais do ensino/aprendizagem (objectivos, competências, conteúdos, 

metodologias, avaliações e planificações). “Currículo e didáctica são campos que 
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compartilham um mesmo espaço: o Currículo ligar-se-á ao estudo dos processos e 

práticas pedagógicas institucionalizados; a didáctica relacionar-se-á com o estudo dos 

elementos substantivos ou nucleares do currículo…” (Pacheco, 2005: 21-22). 

A interligação entre estes dois conceitos, Currículo e didáctica, prende-se com a 

intervenção de ambos na área da educação. O Currículo é um conceito de maior 

amplitude, pois compreende “questões institucionais com funções internas (quadro 

normativo definidor do trabalho dos professores) e com funções externas (dilucidação 

das relações da escola com a sociedade)”, que a partir do seu território projecta a 

didáctica, tendo em conta as diferenciadas abordagens, mas que pertencem a uma 

mesma realidade educativa. A didáctica “diz respeito à planificação, realização e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem” (Pacheco, 2005: 23-25). 

No fundo o Currículo é reconhecido como tendo estes dois aspectos: o 

institucional, que está relacionado com a organização social, politica e escolar; e o 

didáctico, referente o que acontece no decorrer das actividades de sala de aula. O 

currículo, no âmbito geral das Ciências da Educação, tem como finalidade estudar 

dentro das diferentes especialidades de ensino, os saberes gerais comuns a todas elas. 

O que o diferencia destas especialidades é precisamente o domínio do conhecimento 

educativo, não estando dependente de disciplinas académicas. Como clarifica J. 

Gimeno, cit. por Pacheco, “o currículo define um território prático sobre o qual se pode 

discutir, investigar, mas, primeiro de tudo, no qual é preciso intervir" (Pacheco, 2005: 25-

26). 

Na dicionarização do termo “Currículo” descobrimos que a sua origem é recente, 

e que nos seus primórdios estava relacionada com organização do ensino, mais 

especificamente com disciplina. 

 

"A palavra latina curriculurn refere-se ao percurso de uma carreira ou à carreira em si – 

um lugar de feitos ou uma série de feitos. Aplicada à educação, é aquela série de 

coisas que as crianças e os jovens têm de fazer e experimentar, de modo a 

desenvolverem capacidades para fazerem as coisas bem, para conseguirem resolver 

os problemas da vida adulta e serem o que os adultos devem ser em todos os 

aspectos". (Bobbitt, cit por Pacheco, 2005: 34)  

 

Complementando este legado, “o lexema currículo – que, proveniente do étimo 

latino currere, significa caminho, jornada, trajectória, percurso a seguir – encerra duas 

ideias principais: uma de sequência ordenada, outra de noção de totalidade de estudos” 

(Pacheco, 2005: 36-37). 

Dado ser um termo polissémico, como já referimos anteriormente, as escolas de 

pensamento atribuíam-lhe divergentes significados, sendo “Currículo” empregue em 

duas vertentes. Uma primeira tradição descreve o termo como um plano formal de 
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organização da aprendizagem, isto é, um conjunto de conteúdos a ensinar contidos num 

plano de acção pedagógica. A sua herança é tecnológica e eficiente, o Currículo é uma 

intenção prescritiva, que tem de ser realizada segundo uma planificação/programação 

bastante estruturada tendo como base: objectivos, conteúdos, actividades e avaliação, e 

tem como finalidade a escolarização dos alunos. É igualmente, “um processo dividido 

em três momentos principais: elaboração, implementação e avaliação, tudo se 

conjugando numa racionalização dos meios em função dos objectivos e dos resultados, 

originando a chamada consciência tecnológica (Giroux, 1980) ou racionalidade técnica 

(Schön, 1983)” (Pacheco, 2005: 32-47). 

Na segunda tradição, o currículo é visto como o conjunto de experiências 

educativas formais e informais, ou seja, para além de ser um plano organizado e de 

estudos (com um ponto de partida, metas e formas de as alcançar) onde estão incluídos 

os saberes, tem também como propósitos educativos as atitudes, os valores e as 

crenças que os intervenientes de todo o processo carregam consigo. A Escola 

Progressista Norte-americana (Dewey) e a Escola Nova Europeia, defendem que o 

currículo deve ser construído, tendo como ponto de partida as experiências significativas 

para os alunos, ou seja de um ponto de vista prático. É um processo partilhado onde são 

imprescindíveis as decisões dos professores e onde se dá especial atenção às 

experiências extra-escolares dos alunos. O desenvolvimento curricular vem no 

seguimento desta linha, assim é  

 

“(…)compreendido como uma problemática e visto como um percurso onde 

professores, alunos, pais e outros actores da comunidade educativa têm a liberdade 

para negociar e determinar os conteúdos curriculares, pelo que se insiste na ideia de 

integrar os professores em comunidades críticas (Grundy, 1987; Kemmis, 1988; 

Young, 1998), já que as escolas estariam organizadas para a aprendizagem reflexiva.” 

(Pacheco, 2005: 47-48) 

 

É no seio desta discussão que se decide quem toma decisões acerca das 

questões curriculares, são feitas escolhas e decide-se como vão ser aplicadas na 

elaboração, realização e avaliação de projectos de formação.  

 

“O desenvolvimento do currículo pode ser caracterizado por estes aspectos (Taba, 

1962; Sanders, 1985; Klein, 1985; Gimeno, 1988; Gay, 1991; Pacheco, 1996): 

processo interpessoal que reúne vários actores com diferentes pontos de vista sobre o 

ensino e aprendizagem e com poderes, explícitos ou implícitos, de decisão curricular; 

processo político que se traduz na tomada de decisões a nível nacional, regional e 

local e que conta com a influência de vários grupos que dispõem de poder de 

negociação curricular; processo social que envolve pessoas no desempenho de papéis 

- com as potencialidades, disponibilidades e obstáculos inerentes - de acordo com 



 124 

diferentes interesses, valores e ideologias; processo de colaboração e cooperação 

entre os diversos actores que tomam decisões curriculares; sistema desarticulado da 

prática de tomada de decisões.” (Pacheco, 2005: 48) 

 

Verificamos que não existe uma definição consensual que englobe todas as 

visões sobre o termo “Currículo”, trata-se portanto de um vocábulo com funções diversas 

consoante as perspectivas que se adoptem.  

 

“Dentro desta complexidade do que significa definir currículo, qualquer proposta de 

sistematização passa necessariamente pela observação e interrogação destes 

dualismos (Contreras, 1990): O currículo deve propor o que se deve ensinar ou aquilo 

que os alunos devem aprender? O currículo é o que se deve ensinar e aprender ou é 

também o que se ensina e aprende na prática? O currículo é o que se deve ensinar e 

aprender ou inclui também a metodologia (as estratégias, métodos) e os processos de 

ensino? O currículo é algo especificado, delimitado e acabado que logo se aplica ou é, 

de igual modo, algo aberto que se delimita no próprio processo de aplicação?” ou como 

Goodson simplesmente resume: “quem fica com o quê? E o que é que eles fazem com 

isso?” (Pacheco, 2005: 36-37) 

 

Numa tentativa de responder “o que é o currículo?” podemos talvez afirmar que 

se trata de uma intersecção de várias práticas, isto é, um sistema no qual estão 

envolvidos diversos subsistemas. Teremos de ter em conta, para levar a cabo esta 

definição os contextos, actores e intenções deste sistema. 

Numa perspectiva politica de educação, o Currículo insere-se numa visão na qual 

é  o  Currículo é “um instrumento de escolarização, que reflecte as relações sempre 

existentes entre escola e sociedade, interesses individuais e interesses de grupo, 

interesses políticos e interesses ideológicos, etc” (Pacheco, 2005: 39). A educação é 

vista como fonte de “poder” e “capacidade de influência” pelas diversas forças politicas, 

pelos movimentos sociais e pelos cidadãos individualmente, todos concordam que esta 

fonte deve ser controlada e adequada à função social e orientação de cada pessoa. 

Para Gimeno cit. por Pacheco, a função socializadora da escola torna-se num 

instrumento necessário à compreensão da prática pedagógica, neste aspecto 

entrecruza-se variadas decisões (pedagógicas, políticas, administrativas, de controlo 

sobre o sistema escolar, de inovação pedagógica) que são essenciais para o 

melhoramento da qualidade de ensino.  

Goodson, diz ainda relativamente ao currículo, deveríamos dar especial atenção 

ao estudo da forma e conteúdo das disciplinas. Estudos estes que têm sido realizados 

ao longo da última década na Europa, América do Norte e Austrália, e que desvendaram 

um clima de grande contestação, fragmentação e mudança na construção da definição 

de Currículo. “A disciplina escolar é construída social e politicamente e os actores 
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envolvidos empregam uma gama de recursos ideológicos e materiais para levarem a 

cabo as suas missões individuais e colectivas” (Goodson, 1997: 27). 

Os sistemas educativos são como uma máquina de “fazer” pessoas, moldando 

os cidadãos de elite que terão funções estatais e um papel na economia moderna. Com 

esta finalidade são criadas categorias padrão de pessoas formadas, para estas pessoas 

existem também, igualmente padrões de professores, alunos, temas e actividades. 

Estas pessoas são colocadas no sistema produtivo consoante a especialização 

realizada, e com base no título auferido, que será a sua identidade no mercado do 

trabalho. Mercado este exigente socialmente, onde se procura um padrão e estabilidade 

de tipificações sociais. 

No entanto, tal como H. Haft e S. Hopmann cit. por Goodson afirmaram, a nossa 

sociedade de classes oferece  

 

“(…)uma distribuição desigual dos recursos necessários ao modo de vida de cada um e, 

portanto, às suas perspectivas educativas. Uma vez que tais recursos não podem ser 

aumentados sem mais nem menos, qualquer decisão sobre a sua distribuição significa 

tirar a um e dar a outro. Consequentemente, a luta social está tanto na agenda nacional 

como na agenda internacional. Os problemas surgem sempre que os derrotados recusam 

ceder. Assim, do ponto de vista das forças dominantes na luta pela distribuição, é 

necessário organizar a distribuição de forma a assegurar um consenso maioritário – ou, 

na pior de hipóteses, de forma a que não levante resistências significativas.” (Goodson, 

1997: 32) 

 

A disciplina escolar, revela-se como um dos pontos para compreender a 

estrutura do ensino público, pois no que respeita a questões educacionais, as acções do 

estado revelam-se frequentemente quando se realizam reorganizações curriculares. A 

disciplina escolar é assim vista como a “divisão e fragmentação do conhecimento nas 

nossas sociedades” tratando “os objectivos sociais do ensino (…) de forma isolada e 

segmentada” e que contribui para a estabilização e conservação da estrutura do ensino. 

O Currículo resume-se, com estas divisões, “a um catálogo disciplinar de objectivos e 

conteúdos” (Goodson, 1997: 32-33). 

Se pegarmos nas investigações já realizadas sobre a história das disciplinas 

escolares, estas obras poderão ser uma óptima base de trabalho para se realizar uma 

reorganização e uma redefinição no âmbito da investigação científica nas temáticas: 

Currículo e ensino. 

Segundo Miguel Zabalza, outros dois conceitos chave, já referenciados 

anteriormente, no que respeita ao Currículo da escola básica são: programa e 

programação. Sendo programa o documento oficial nacional, onde estão indicados os 

conteúdos, objectivos, etc, respeitantes a um determinado nível de ensino, isto é, um 
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conjunto de prescrições oficiais ditadas pelo poder central para um grupo etário 

especifico. Enquanto que programação reporta-se ao projecto educativo e didáctico 

desenvolvido para um determinado grupo de alunos, tendo em conta uma situação 

especifica e que engloba uma ou mais disciplinas. Esta programação é realizada pelos 

professores. Estes dois conceitos são partes integrantes de um círculo: o projecto 

curricular. 

O programa deverá ser o ponto de partida para o professor desenvolver o seu 

trabalho de uma forma reflexiva, podemos apresentá-lo como algo que prescreve as 

diversas aprendizagens que deverão ser experimentadas por todos os alunos. Estas 

aprendizagens correspondem às necessidades formativas e de desenvolvimento cultural 

e técnico, mínimas para erguer o sentido de comunidade referente a cada sociedade. 

Para que o programa crie um dinâmica educativa deverá funcionar segundo 

determinadas condicionantes: contemplar de forma integrada o conhecimento antigo e 

conhecimento novo; ter a capacidade de permitir a diferenciação didáctica e o 

dinamismo e consolidar a realização das matérias reflectindo sobre os seus resultados. 

As funções atribuídas ao programa servem os diferentes actores educativos, 

vejamos, os professores, para estes o programa tem as funções de: controlo, é um 

instrumento de verificação da aquisição dos requisitos mínimos por parte dos alunos; 

comparação, é o elo de ligação e de desenvolvimento de matérias; protecção, sabe 

quais os limites das exigências mínimas podendo complementar as mesmas; contracto, 

define o que é exigido oficialmente no que respeita ao seu trabalho e profissionalização, 

a formação inicial e contínua, que é dada aos professores baseia-se nos temas e 

metodologias circunscritos no programa. 

Quanto às funções do programa adstritas aos encarregados de educação, que 

deverão ter um papel activo e participativo na dinâmica escolar, passam por: 

informação, visto o programa ser um documento oficial e de referência, os encarregados 

de educação poderão criar as suas expectativas e compara-las com as dos docentes e 

função de facilitação da colaboração, ajuda a compreender o papel da escola e permite, 

a partir das áreas de desenvolvimento, o envolvimento imprescindível dos encarregados 

de educação em determinadas matérias, como por exemplo a educação sexual. 

No que respeita aos alunos a função que lhes compete é de indicação do 

compromisso que se lhes exige, ou seja, o programa traça um trajecto conforme o nível 

de idade e maturação das crianças, e o aluno poderá tomar consciência do que lhe é 

exigido por forma a melhorar o seu desempenho e conseguir atingir bons resultados. 

Por fim as autoridades escolares, o programa confere-lhes igualmente 

determinadas funções são elas: funções de fundamentação das decisões, o programa é 

o suporte, no qual estão definidos critérios e princípios que justificam a adopção de 
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determinadas alternativas e à tomada de certas decisões e a função de controlo, 

verificando o rumo dos procedimentos didácticos e a qualidade dos resultados obtidos.  

Posto isto, o programa não deverá ser de modo algum uma imposição 

governamental, mas por outro lado, deverá ser visto “como um potencial de 

desenvolvimento garantido a todos e a cada um dos sujeitos e grupos sociais de um 

país” (Zabalza, 1997: 17). 

 A programação será então um afunilar do programa, ou seja, é o grupo de 

operações realizadas pelo conjunto de professores de forma a colocar o programa em 

prática, organizando as actividades didácticas, num contexto escolar específico, com um 

determinado grupo de alunos, para levar a cabo a execução das experiências de 

aprendizagem definidas no currículo e no programa. 

Caso a aplicação do programa fosse meramente mecânica, estaríamos perante 

um grupo de professores passivo, que se limitaria a reproduzir o que está redigido 

oficialmente, o que dará origem a uma escola isolada, padrão e descontextualizada. Não 

é isto que se pretende, o programa é um mero instrumento de trabalho, que define os 

conceitos chave, no acto de programar toda a comunidade educativa pode envolver-se 

com a escola, numa aproximação à realidade desses alunos, o que levará a um 

desenvolvimento, a uma adequação e a um enriquecimento do programa à realidade 

desse meio escolar. 

Programar, significará então que a comunidade educativa é capaz de realizar 

projectos curriculares diversificados apropriados às exigentes situações do meio, que 

satisfaçam ao mesmo tempo as especificidades do Currículo Nacional, tendo em conta 

as características locais, formando uma união entre escola e “comunidade social num 

projecto formativo integrado e comum” dando origem a uma escola eficaz (Zabalza, 

1997: 19). 

 

Noção de Educação Visual 

 

Para definirmos o conceito de Educação Visual não podemos deixar de falar de 

Educação Estética e Educação Artística. Estes dois conceitos são mais abrangentes do 

que o primeiro, mas estão intimamente relacionados com ele. Assim, a relação entre os 

três é a seguinte: a Educação Estética engloba no seu corpo a Educação Artística, que 

por sua vez incorpora a Educação Visual (diagrama 5).  

A Estética é uma área do conhecimento que se conhece desde a antiga Grécia, 

nessa época estava relacionada com o julgamento da beleza, com a exploração dos 
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sentidos e com a perpetuação da cultura. Mais tarde, nos séculos XVIII e XIX, este 

conceito estava relacionado com os sentimentos, o bom gosto e as boas maneiras. 

Assim, a educação estética é uma expressão alargada que engloba a educação de 

sentimentos e da apreciação crítica da beleza, que pretende formar o indivíduo na sua 

relação com o mundo e com os outros, considera-se um meio de realização e superação 

humana e uma forma ideal do homem e da cultura. 

 

Diagrama 5: Relação entre Educação Estética, Educação Artística e Educação Visual 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ferreira, 2007 

  

 Desta forma a Educação Estética é um tipo de experiência intelectual, que 

acontece através da apreciação, da percepção e do prazer que o indivíduo desenvolve 

na relação com o objecto. David Best (1996) cit. por Fróis afirma que esta apreciação é 

a “capacidade de discutir, reconhecer e propor interpretações claras e evocar razões 

para a valorização de uma determinada obra” (Fróis, 2005: 46). Há ainda a salientar que 

a experiência estética não é exclusiva à arte, pode ocorrer em diversas situações da 

vida diária do indivíduo, de qualquer forma a arte é o seu meio mais privilegiado, (Fróis, 

2005). Neste contexto, podemos ainda mencionar uma série de conceitos relacionados 

com a Educação Estética: estado de graça, elegância, virtuosidade, distinção, gosto, 

harmonia, proporção, ordem e ainda sentimento, sensibilidade e beleza. A Estética é 

definida por padrões de excelência e elevada qualidade. 

Tendo em conta, como já foi referido, que a Educação Estética é mais 

abrangente do que a Educação Artística podemos ainda relacioná-las com os conceitos 

de beleza (conceito também bastante abrangente) e arte, cuja relação está patente no 

diagrama 6 de Cabanas (1993). 

 

 

 

Educação Estética 

Educação Artística 

Educação 
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Diagrama 6: Relação entre educação estética e Educação Artística e paralelismo com a 

beleza e arte. 

 

 

 

 

 

In: Cabanas, 1993. 

 

A Educação Artística, por sua vez, tem uma relação mais directa com a arte, 

conforme indica o esquema apresentado, mas não só com a arte em si como também 

com os seus procedimentos. É um campo com características mais práticas, tem como 

objectivo formar a pessoa como consumidor e como produtor de arte. Esta é uma área 

privilegiada da Educação Estética, onde é possível desenvolver as competências da 

imaginação, possibilitando ampliar as possibilidades individuais; da expressão, 

permitindo exteriorizar os sentimentos através da representação nas mais diversas 

formas artísticas e da criatividade, que potencia a originalidade e a resolução de 

problemas. “Podemos então afirmar que a Educação Artística é relativa à aprendizagem 

das artes cujos conteúdos dizem respeito ao mundo da concepção e da percepção das 

variadas modalidades artísticas (…) apela ao fazer” (Fróis, 2005: 47). 

 Compõem a Educação Artística as mais diversas formas de Arte, desde as Artes 

Visuais e Plásticas, passando pela Dramática e o Teatro, pelo Movimento e a Dança 

entre outras. A educação destas formas de expressão faz-se de duas maneiras: a 

educação pela arte, opção que se baseia numa relação passiva com o conhecimento, 

crítica e apreciação da arte e pela educação para a arte, que toma contornos mais 

práticos e activos no envolvimento com a arte, pressupõe a contemplação, a expressão 

e a criação artística. 

 A área artística, segundo Fróis justifica o seu espaço na educação com base no 

que denomina de “trilogia interpretativa da Educação Artística”. Esta trilogia é composta 

pelos seguintes eixos: mundo da arte ou actividade artística (diversidade expressiva), 

educação (aumento do acesso à escolarização) e participação democrática (participação 

dos cidadãos). 

 A organização e definição da Educação Estética e Artística podem ser facilmente 

resumidas no diagrama 7, elaborado por Cabanas (1993). 

Beleza 
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Educação 
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Diagrama 7: Organização e definição de educação estética e Educação Artística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cabanas, 1993. 

  

A Educação Visual, parte integrante da Educação Artística, tem como 

pressuposto a aprendizagem das capacidades de compreensão, apreciação e crítica de 

imagens e produção de imagens. Estas apresentam-se das mais diversas formas desde 

fotografias, desenhos, esquemas, gráficos, mapas, filmes, entre outras. A literacia visual 

é a competência que designa o conhecimento, compreensão e aplicação das artes 

visuais, para adquirir esta competência é necessário o desenvolvimento das 

capacidades da imaginação mental e pensamento visual através de exercícios 

orientados ou livres. Esta exercitação contribui para o desenvolvimento holístico do 

indivíduo, possibilitando-lhe comunicar visual e verbalmente, capacidade indispensável 

na interacção com o mundo e com os outros. A comunicação é efectuada através de 

uma linguagem visual, considerada universal e facilmente entendível em qualquer parte 

do mundo, esta é realizada através de um processo dinâmico que implica uma visão 

interpessoal e intrapessoal. 

 Como tão bem expõe M. Cochran “há uma tendência para avaliar o programa de 

Educação Visual só em termos dos produtos realizados pelos alunos. Tão vital como 
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estes produtos é a importância da aprendizagem ocorrida durante o processo de 

produção” (Cochran, 1985: 5460). O produto final é, sem dúvida, importante para 

desenvolver a auto-estima da pessoa que o realiza, um produto de qualidade e beleza 

educa, sem dúvida, a nossa capacidade estética. No entanto, e de acordo com Cochran 

isso não é tudo, o processo que envolve a realização de um produto visual é muito mais 

rico, em nosso entender, do que o produto final. Neste processo a pessoa cresce como 

ser humano, através de uma relação de poder da mente sobre os materiais, estimula a 

auto-realização, testa os seus limites e capacidades e desenvolve a comunicação. A 

Educação Visual desenvolve no indivíduo os domínios: cognitivo, afectivo e motor. 

 A percepção visual é uma vertente também importante na Educação Visual, 

amplamente estudada pela psicologia “estudo das formas como o ser humano aprende 

a construir significados a partir do seu ambiente” (Cochran, 1985: 5460), este processo 

ocorre de fora para dentro da pessoa, a educação visual não pode de forma alguma 

negligenciar esta vertente desenvolvendo-a tal como desenvolve o processo de           

criação-produção. 

 As práticas do ensino da Educação Visual já têm uma longa história, como 

verificamos no capítulo 2 , actualmente estão mais centradas na exploração individual 

através da pesquisa da informação e do método de resolução de problemas, como 

iremos verificar nos currículos sobre os quais recai esta investigação. As actividades 

desenvolvidas no âmbito da Educação Visual encaminham a um conhecimento e 

exploração dos materiais, que além dos tradicionais (tintas, lápis, barro, etc.) incluem o 

recurso às novas tecnologias da informação e comunicação (exemplo manipulação de 

imagens digitais). O pressuposto educativo é partir de uma visão geral para ir de 

encontro a uma visão mais específica, ou seja, primeiro aprendem-se as formas no seu 

global e a pouco e pouco a observação é mais atenta aos pormenores. 

 Devido ao facto a ser uma linguagem de fácil reconhecimento pelo senso 

comum, muitos professores descuram a importância da actividade de leitura das 

imagens, dirigindo o processo educativo para uma relação passiva com o mundo visual. 

Em nosso entender este não deverá ser o caminho, é necessário incluir nas práticas 

educativas da Educação Visual a análise e crítica de imagens como fonte de aquisição 

de conhecimento e de desenvolvimento da personalidade, este processo poderá ser 

realizado segundo duas perspectivas: exterior (formas e relações estéticas) e interior 

(significados).  

 Sobre esta última ideia importa chamar a este texto o conceito de Cultura Visual. 

Este conceito está relacionado com tudo o que nos rodeia e que interage com a nossa 

visão e que daí tem repercussões na forma como lidamos com o mundo. A Educação 
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Artística/Visual não pode mais restringir-se aos materiais e técnicas até aqui exploradas, 

com a proliferação das imagens visuais  

 

“(…)a transformação corrente da Educação Artística é mais do que uma 

extensão de conteúdos do currículo e mudanças nas estratégias de ensino em 

imediata resposta à distribuição em massa do imaginário. Inclui um novo nível 

de teorização sobre arte na educação que é ligado às emergentes filosofias  

pós-modernas baseada no crescimento do ambiente de visualizações 

interculturais, intraculturais e trasculturais.” (Freedman e Sthur, 2004: 816) 

 

 A Cultura Visual traz à Educação Artística/Visual não só uma série de novas 

formas visuais, como também questões relacionadas com “o poder da representação, a 

formação de identidades culturais, funções da produção criativa, os significados das 

narrativas visuais, reflexão crítica sobre a impregnação tecnológica e a importância das 

conexões interdisciplinares” (Freedman e Sthur, 2004: 816). 

 Para que o objectivo da Educação Geral se alcance, preparar os indivíduos para 

viverem e construírem a sociedade democrática, então a Educação Artística/Visual tem 

de incluir no seu leque de aprendizagens este novo e complexo mundo visual (meios 

dos mass media e das tecnologias da informação e comunicação). Estamos em contacto 

permanente com as artes visuais que nos influenciam na forma como tomamos decisões 

(perversidade da cultura visual). É essencial que na interacção com estas imagens elas 

sejam interpretadas e compreendidas para daí extrair significado. A Educação Visual 

tem um papel fulcral neste processo. 

 É fundamental que a Educação Artística/Visual estude as quatro condições do 

mundo contemporâneo definidas por Freedman e Sthur (2004), que envolvem (1) a 

representação da identidade individual e comum; (2) a experiência humana 

contemporânea realizada através de interacções continuadas com as tecnologias 

visuais; (3) a discussão da complexidade das fronteiras e significados do conhecimento 

interdisciplinar e (4) o processo criativo de compreensão da cultura visual. 

 A Educação Visual exige uma nova concepção que promova a experiência 

prática (processo de pesquisa critica e criativa / compreensão da complexidade da 

cultura visual / relação entre as pessoas), tendo a consciência de que a maior parte dos 

alunos não vão ser artistas e como tal, é aconselhável que caminhe no sentido de 

promover “o desenvolvimento de cidadãos responsáveis que pensem criticamente, 

actuem de forma informada e colaborem em consciência na formação de identidades 

pessoais e comuns” (Freedman e Sthur, 2004: 824). 
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Capítulo 4 

 

Currículos dos Quatro Países 

 

Os Currículos Nacionais de Portugal, Finlândia e Inglaterra encontram-se em 

documentos oficiais realizados a partir da legislação geral sobre Educação de cada país. 

O Currículo Nacional espanhol está consagrado em legislação própria, para além da 

legislação geral sobre educação. 

Em Portugal as leis relacionadas com a educação são a Lei de Bases do Sistema 

Educativo Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro e alterações constantes na Lei n.º 115/97 de 

19 de Setembro. O Decreto-lei 6/2001 de 18 de Janeiro que diz respeito à reorganização 

curricular do Ensino Básico. De acordo com este decreto-lei uma equipa liderada por 

Paulo Abrantes (director do departamento da educação básica) realizou o documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (2001). Estes 

documentos regulamentam  a  Educação Básica em Portugal e delineiam as 

competências a adquirir pelos alunos. Com esta reestruturação deixamos de falar em 

objectivos e conteúdos livrescos e passamos a falar em competências para a vida, que 

se servem das áreas do saber para as adquirir. 

O Currículo Nacional do Ensino Básico nomeia dez competências gerais a 

adquirir pelos alunos, estas competências referem-se à literacia e à mobilização do 

saber nas diversas áreas do conhecimento, à aquisição de competências comunicativas 

e de investigação, atitudes de saber estar e interagir com outros. Este documento dedica 

uma parte à Educação Artística, neste capítulo estão inseridas todas as áreas artísticas 

presentes no Currículo: Artes Visuais, Música, Teatro/Drama e Físico-motora/Dança. 

Existe um texto geral que resume a importância das mesmas para o desenvolvimento da 

pessoa e para a compreensão do mundo. Refere ainda que a literacia em artes passa 

pela aquisição de competências sintetizadas em quatro eixos: Apropriação das 

linguagens elementares das artes; Desenvolvimento da capacidade de expressão e de 

comunicação; Desenvolvimento da criatividade e Compreensão das artes no contexto. 

Estes quatro eixos são transversais a todas as áreas artísticas. 

Após uma parte mais geral cada uma das áreas é apresentada individualmente. 

No que respeita às Artes Visuais, são-nos apresentados dois textos de definição de 

termos: Arte, Educação, Cultura e Educação Visual, o Currículo está estruturado em 

dois momentos: Competências Específicas, do qual fazem parte as dimensões: 

Educação Visual e Elementos da Forma e Experiências de Aprendizagem, no qual são 

referidas indicações metodológicas e os meios de expressão plástica. 
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Em Espanha salientam-se as legislações: Lei Orgânica n.º 1/1990 (organização 

geral do sistema de ensino), a Lei Orgânica n.º 10/2002 (qualidade da educação) e o 

Real Decreto n.º 115/2004 que estabelece o Currículo da Educação Primária. 

O Currículo da Educação Primária abre com uma introdução no qual estão 

dispostos os princípios gerais, as finalidades, os objectivos, as áreas do conhecimento 

nas quais se subdivide, entre outros elementos. 

Uma destas áreas do conhecimento é a Educação Artística, cuja estrutura é a 

seguinte: Introdução, objectivos específicos, Expressão Plástica (conteúdos e critérios 

por ciclo) e Expressão Musical (conteúdos e critérios por ciclo). 

Na Inglaterra a principal legislação educativa é o Education Act 1996, O Currículo 

Nacional data de 2001 e está estruturado da seguinte forma: explicação sobre o que é o 

Currículo Nacional, seguida de um capítulo sobre valores, finalidades e propostas e 

depois as orientações sobre cada área divididas pelos estádios de ensino e respectivos 

critérios de avaliação, os requisitos gerais de ensino e o resumo dos valores. Em relação 

à área de arte e design, ao contrário de Portugal e Espanha está separada das restantes 

áreas artísticas (e não artísticas), e tem como título “Conhecimentos, Capacidades e 

Compreensão” divide-se em quatro etapas. Dentro de cada etapa podemos encontrar a 

metodologia a adaptar e os conteúdos. A configuração (página da Internet) permite a 

existência de palavras que servem de ligações para outros assuntos. Estes assuntos 

são notas, avaliações e recursos. As notas referem-se em grande parte como é que 

determinado assunto pode ser interligado com outra área do saber, as avaliações 

referem-se ao nível que se pretende que os alunos atinjam e os recursos são uma 

ligação para outros locais que tem materiais educativos disponíveis on-line. 

Na Finlândia a Constituição de 1919 define os princípios da educação, a nova 

Constituição de 2000, não altera esses princípios base. Para além desta legislação, o 

governo finlandês aprova de cinco em cinco anos as linhas guia para a educação e para 

a política de investigação. O Currículo Nacional do Ensino Básico 2004 está estruturado 

da seguinte forma: tem uma primeira parte com as orientações gerais, depois uma parte 

dedicada aos objectivos e conteúdos de cada área, uma parte dedicada à avaliação e a 

outras orientações. As artes visuais são um dos assuntos do Currículo não estando 

integradas numa área global de Educação Artística, esta área tem uma pequena 

introdução e depois esta dividida por estádios, dentro de cada estádio temos os 

objectivos, os conteúdos e a descrição do nível que os alunos deverão atingir 

(avaliação). 

 No que respeita às nomenclaturas das disciplinas artísticas verificamos que em 

Portugal, no que respeita à faixa etária, 1º Ciclo (idades entre os 6 e os 9 anos), os 

alunos têm uma disciplina com o nome de Expressão Plástica, no 2º Ciclo (idades entre 

os 10 e os 11 anos), passa a intitular-se Educação Visual e Tecnológica. Há aqui uma 
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mudança de nomenclatura que também reflecte o grau de maturidade dos alunos. No 1º 

Ciclo os alunos são levados a exprimirem as suas emoções, a explorar os sentidos 

através de actividades lúdicas, no 2º Ciclo o ensino das artes passa pela descoberta e 

experimentação de materiais, técnicas e desenvolvimento da criatividade. 

Em Espanha o nome da disciplina correspondente às anteriores é Plástica, esta área 

preconiza a expressão, a representação, a percepção, a compreensão e a resolução de 

problemas entre outros aspectos. 

Na Inglaterra têm uma disciplina que se designa por Arte e Design e uma outra 

Design e Tecnologia. A primeira centra-se na exploração e desenvolvimento de ideias, 

na investigação e na realização de arte, artefactos e design, na avaliação do 

desenvolvimento do seu trabalho e no conhecimento e compreensão dos conteúdos, 

técnicas e materiais. A disciplina de Design e Tecnologia implica que os alunos 

desenvolvam, planifiquem e comuniquem as suas ideias, trabalhem com ferramentas, 

equipamentos, materiais e componentes na realização de produtos com qualidade, 

avaliem os seus processos e produtos e adquiram conhecimento e compreensão dos 

materiais e componentes. 

Na Finlândia, temos igualmente duas disciplinas distintas as Artes Visuais e os 

Trabalhos Manuais. As Artes Visuais englobam itens como expressão e pensamento 

visual, conhecimento artístico e sabedoria cultural, estética, arquitectura e design do 

meio envolvente, comunicação visual e dos media. Os trabalhos manuais investem na 

utilização de materiais e equipamentos, avaliação critica do trabalho realizado e 

desenvolvimento da auto-estima. 

No que concerne a esta investigação vamo-nos centrar só naquelas que dizem 

directamente respeito à Educação Visual e Plástica. 
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À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a 

realidade e para abordar situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, 

científico e tecnológico para se expressar; 

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e 

para estruturar pensamento próprio; 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do 

quotidiano e para apropriação de informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas a objectivos visados; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em 

conhecimento mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de 

decisões; 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva 

pessoal e interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

Portugal 

 

Currículo Nacional do Ensino Básico 

 

 O documento oficial intitulado Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais, define as orientações estruturais  do  Currículo português 

incluindo as competências gerais (quadro 5) a adquirir pelos alunos no decorrer dos 

nove anos de escolaridade obrigatória, bem como as competências específicas 

referentes a cada uma das áreas do conhecimento, define ainda a operacionalização 

das mesmas e a tipologia das experiências de aprendizagem. 

 

Quadro 5: Competências Gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001. 

 

Existe uma preocupação em definir o que se entendeu por “competência” 

aquando da realização deste documento. Assim sendo a definição do termo 

“competência” foi considerada como uma concepção alargada “que integra 

conhecimentos, capacidades e atitudes e que pode ser entendida como saber em acção 

ou em uso” e que pretende “promover o desenvolvimento integrado de capacidades e 

atitudes que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais 

familiares ou menos familiares ao aluno” (Ministério da Educação, 2001: 9). Consideram 
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de igual forma que o conceito “literacia” está directamente relacionado com o anterior e 

nesta perspectiva definem-no como: 

 

“A cultura geral que todos devem desenvolver como consequência da sua passagem pela 

educação básica [que] pressupõe a aquisição [progressiva] de um certo número de 

conhecimentos e a apropriação de um conjunto de processos fundamentais (…) é 

relevante se for integrada num conjunto mais amplo de aprendizagens e enquadrada por 

uma perspectiva que coloca no primeiro plano o desenvolvimento de capacidades de 

pensamento e de atitudes favoráveis à aprendizagem”. (Ministério da Educação, 2001: 9) 

 

 No que respeita ao entrosamento destes dois conceitos com o Currículo, é de 

salientar que estes estão directamente relacionados com o desenvolvimento da 

autonomia do indivíduo, e que para alcançar o seu sucesso dependem igualmente da 

articulação entre os ciclos de ensino e sempre com vista à continuação da 

aprendizagem ao longo da vida. As competências expostas ao longo do documento são 

consideradas como objectivos em constante melhoramento e servem de “referências 

nacionais para o trabalho dos professores, apoiando a escolha das oportunidades e 

experiências educativas que se proporcionam a todos os alunos, no seu 

desenvolvimento gradual ao longo do Ensino Básico” (Ministério da Educação, 2001: 9). 

 É ainda justificado no documento a utilização da expressão “competências 

essenciais”, os autores querem com isto dizer que este conjunto de orientações é o 

considerado basilar para o indivíduo se tornar cidadão responsável na sociedade e que 

seja capaz de promover a sua actividade intelectual e trabalho prático; que só poderá 

ser conseguido se os alunos participarem em experiências significativas. 

 O Currículo está dividido em áreas do conhecimento (disciplinas), e em cada 

parte referente a cada uma estão expostas as finalidades, a relação com as 

competências gerais, as competências específicas e o tipo de experiências que 

promovem. Às disciplinas acrescem as áreas transversais e integradoras: Área de 

Projecto, Estudo Acompanhado e Formação Cívica, que pretendem ser um veículo de 

interdisciplinaridade e um palco de reunião de todas as áreas do currículo. Ainda nesta 

perspectiva de interdisciplinaridade, deverão ainda ser trabalhados os temas “no âmbito 

da educação para os direitos humanos, da educação ambiental e da educação para a 

saúde e o bem-estar, em particular, a educação alimentar, a educação sexual e a 

educação para a prevenção de situações de risco pessoal (como a prevenção rodoviária 

ou a prevenção do consumo de drogas)” (Ministério da Educação, 2001: 10-11) para 

além de outros temas que irrompam de situações específicas. É considerado também de 

grande importância o uso das tecnologias da informação e comunicação. 

 O documento demonstra ainda uma preocupação com os alunos cuja língua 

materna não é o português, afirmando que este documento também se lhes aplica, mas 
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que deverá ser tida em consideração construção de actividades especiais que visem a 

aprendizagem do português como segunda língua. 

 As competências definidas no Currículo Nacional do Ensino Básico apoiam-se 

em pr incíp ios de diferenciação pedagógica, adequação e flexibilização q u e  

apresentamos no quadro 6 e que são indicadoras de que podem haver diversas formas 

para atingir as competências, tudo depende das condições de que os agentes 

educativos dispõem, bem como das características da população escolar. 

 

Quadro 6: Princípios e valores orientadores do currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001. 

 

Currículo de Educação Artística 

 

É parte integrante do Currículo Nacional do Ensino Básico a área da Educação 

Artística. Esta área engloba todas as vertentes artísticas e expressivas desde a 

Expressão Plástica e Educação Visual, passando pela Expressão e Educação Musical, 

pela Expressão Dramática e Teatro e por fim pela Expressão Físico-Motora e Dança. No 

primeiro ciclo utilizam-se as denominações de expressões e a partir do segundo ciclo as 

denominações de educação, neste mesmo ciclo a Educação Visual é associada à 

Educação Tecnológica formando uma só disciplina. 

No primeiro ciclo esta área é trabalhada de forma integrada com as outras áreas 

do currículo, já no segundo ciclo e devido às características do mesmo estas vertentes 

são separadas em disciplinas, chegando mesmo a cair as vertentes: de Expressão 

Dramática e Teatro e de Expressão Físico-Motora e Dança (que só são trabalhadas 

ocasionalmente em clubes extra-curriculares ou em escolas que disponham desta opção 

no currículo).  

 

• A construção e a tomada de consciência da identidade pessoal e social; 

• A participação na vida cívica de forma livre, responsável, solidária e crítica; 

• O respeito e a valorização da diversidade dos indivíduos e dos grupos quanto às 

suas pertenças e opções; 

• A valorização de diferentes formas de conhecimento, comunicação e expressão; 

• O desenvolvimento do sentido de apreciação estética do mundo; 

• O desenvolvimento da curiosidade intelectual, do gosto pelo saber, pelo trabalho e 

pelo estudo; 

• A construção de uma consciência ecológica conducente à valorização e 

preservação do património natural e cultural; 

• A valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos 

que regulam o relacionamento com o saber e com os outros. 
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Interessa referir que este documento (Currículo Nacional do Ensino Básico - 

Competências Essenciais) partiu da iniciativa do Departamento de Educação Básica do 

Ministério da Educação, a Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa foi 

convidada a participar na elaboração deste documento e reuniu uma série de 

personalidades que debateram propostas para as competências na área da Educação 

Artística. As propostas foram construídas com base na reflexão sobre os documentos 

orientadores dos últimos trinta anos.  

 

“A definição destas competências acompanhou a evolução das tendências 

contemporâneas no âmbito das disciplinas confluentes da área em debate. Por 

outro lado, os conteúdos definidos derivaram das concepções que surgiram a 

partir de várias disciplinas que mais se ocupam do Ver e do Olhar tais como, a 

História da Arte, a partir do seu sentido interpretativo, as Teorias da Arte, a 

partir da elaboração de conceitos fundadores da Educação Artística como, por 

exemplo, a noção de Arte ou de Experiência Estética, a Psicologia e a 

Semiótica a partir da sua contribuição para um melhor entendimento do 

funcionamento das imagens e dos fenómenos implicados na percepção visual 

ou, mais recentemente, na Cultura Visual.” (Fróis, 2005: 219-220) 

 

No que concerne à Educação Visual, esta ganha forma numa linguagem própria 

dentro das diversas áreas da Educação Artística. João Fróis adianta ainda que “o 

documento destaca dois eixos organizadores da proposta: o primeiro, diz respeito às 

particularidades contextuais, isto é, incidência na causalidade recíproca, o segundo, à 

definição ou à interpretação que é dada sobre o que é a Arte na Educação e na Cultura 

da vida quotidiana” (Fróis, 2005: 221-222). 

O Currículo Nacional na área da Educação Artística, em nosso entender, 

apresenta três grandes preocupações: pessoais, colectivas e da sociedade, 

manifestando como finalidades questões relacionadas com o desenvolvimento do global 

do indivíduo (competências expressivas, reflexivas, de aprendizagem), com a 

compreensão das culturas e tradições do país e de outros povos e com a construção da 

relação do indivíduo com outros (competências comunicativas, sociais). 

Estas finalidades são desenvolvidas através de actividades lúdicas num 

ambiente livre, permitindo que o indivíduo desenvolva a sua personalidade com 

autonomia e reflexão crítica, que aprenda novos saberes significantes para si, que 

amplie as suas múltiplas inteligências (afectiva, cognitiva, cinestésica), que aprenda a 

viver em sociedade sabendo interagir com outros e que valorize a cultura artística que o 

rodeia e que dele mais se afasta. Todos estes aspectos pretendem contribuir não só 

para a formação inicial do indivíduo, mas também para a sua formação ao longo da vida. 
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Pretende-se que estas actividades sejam experiências de aprendizagem 

significativa, que a metodologia utilizada leve a práticas investigativas, através da 

elaboração de projectos de pesquisa em arte; à produção de eventos artísticos como por 

exemplo espectáculos ou exposições; ao recurso a tecnologias da informação e da 

comunicação; ao contacto com diferentes artistas, eventos e culturas artísticas; ao 

intercâmbio com alunos de outras escolas ou instituições e ao contacto e exploração de 

materiais e técnicas de criação. 

No Currículo Nacional são referenciadas várias literacias, no campo artístico a 

definição de literacia em artes entende-se como sendo: 1) a capacidade de comunicar e 

interpretar significados utilizando linguagens artísticas, 2) a aquisição de competências 

na utilização de sinais e símbolos para a conversão de mensagens em significados nas 

distintas vertentes da arte e 3) o reconhecimento da obra de arte e das suas funções no 

contexto social e cultural. Considera-se ainda, neste documento, que o processo do 

desenvolvimento da literacia em artes é algo sempre inacabado e que a participação 

neste processo é um contributo importante, num mundo dominado pelas múltiplas 

literacias, para o desenvolvimento das comunidades e culturas. 

Estão subjacentes à literacia em artes diversas competências, consideradas 

comuns a todas as vertentes artísticas e que se articulam em quatro eixos dependentes 

entre si, são eles: a Apropriação de linguagens elementares das artes; o 

Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação; o Desenvolvimento da 

criatividade e a Compreensão das artes no contexto, que estão relacionadas entre si 

(diagrama 8).  

O primeiro eixo, Apropriação de linguagens elementares das artes, implica a 

aquisição, a identificação e a aplicação de conceitos e conhecimentos das artes, bem 

como descodificar as diferentes linguagens e códigos implícitos nas artes. Este eixo 

pretende ainda que os alunos identifiquem e apliquem correctamente técnicas e 

instrumentos e que compreendam o fenómeno artístico a partir da perspectiva da 

ciência, bem como que mobilizem todos os sentidos na percepção do mundo 

circundante.  

Já no que respeita ao segundo eixo, o Desenvolvimento da capacidade de 

expressão e comunicação, espera-se dos alunos uma aplicação das linguagens e 

códigos da comunicação, uma participação activa nos processos de produção artística 

com recurso a diversas técnicas incluindo as tecnologias de informação e comunicação, 

uma interacção e trabalho com os outros respeitando opiniões e cumprindo normas 

estabelecidas, realizar uma apreciação critica do seu trabalho e do de outros e uma 

intervenção em iniciativas de defesa do ambiente, do património cultural e do 

consumidor com vista à melhoria da qualidade de vida. 
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Diagrama 8: Literacia em artes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001. 

 

Conferindo o terceiro eixo, Desenvolvimento da criatividade, deseja-se que os 

alunos apliquem o método de resolução de problemas na busca de soluções originais e 

diversificadas, que seleccionem a informação bem como as técnicas e os instrumentos 

tendo em conta o problema, que valorizem a expressão espontânea e a invenção e 

participem em momentos de improvisação. 

Por fim, o quarto eixo, o Desenvolvimento da criatividade e a compreensão das 

artes no contexto, aufere o desenvolvimento de projectos artísticos, a percepção do 

valor das artes para as sociedades, a identificação de elementos característicos da arte 

portuguesa e de outros povos e a vivência de eventos artísticos e o contacto com o 

ambiente e o trabalho de artistas. 

 

Currículo de Educação Visual e Plástica do Ensino Primário 

 

O Currículo de Educação Visual e Plástica está estruturado da seguinte forma: 

finalidades, metodologia, eixos estruturantes, operacionalização dos eixos no geral 

(Comunicação Visual e Elementos da Forma), operacionalização dos eixos por ciclo e 

experiências de aprendizagem – indicações metodológicas. 

No que concerne às finalidades do Currículo de Educação Visual estas são 

apresentadas em três dimensões: 1) o desenvolvimento do indivíduo, 2) a relação do 

indivíduo com o meio e com outros e 3) a aprendizagem de aspectos formais das Artes 

Visuais.  

No que respeita à primeira dimensão pretende-se que através da experiência 

estética e artística o aluno desenvolva as mais diversas dimensões: cognitiva, afectiva, 

comunicativa, sensibilidade e pensamento crítico. Pretende-se que na sua relação com 
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a arte, o aluno, através da percepção estética e produção de objectos se transforme 

num sujeito criador e fruidor. Esta primeira dimensão conta com três eixos estruturantes 

em torno dos quais se pretendem atingir as finalidades expostas, são eles:            

fruição-comtemplação, produção-criação e reflexão-interpretação. 

A segunda dimensão está aliada ao relacionamento entre o aluno e o património 

artístico e cultural, numa relação de respeito, compreensão e postura crítica face ao 

mesmo; bem como à cooperação do aluno com outros, respeitando as diferenças, como 

forma de dar resposta às mudanças culturais. Esta postura pretende a clarificação de 

diversos aspectos, tais como, as circunstâncias históricas, os modos de expressão 

visual, as convenções e ideologias, os valores e atitudes. 

Na terceira dimensão pretende-se o desenvolvimento estético-visual do aluno, 

como forma de prevenir a iliteracia e alcançar um nível cultural mais elevado. Nesta 

dimensão o aluno deverá a partir de uma obra de arte discriminar os seus aspectos 

formais (cores, formas, temáticas), aprender os códigos visuais e apreender os 

elementos do universo visual. 

A metodologia a aplicar prende-se com a utilização do método de resolução de 

problemas (pesquisa, experimentação, realização) e Actividade Estética (relação entre 

percepção estética e a produção de objectos plásticos). As actividades devem ser 

desenvolvidas através de uma dinâmica que proporcione a capacidade de descoberta, 

de forma crítica e participativa, bem como a utilização de linguagem específica na 

interpretação estética e artística do mundo. 

Como já foi referenciado, para se atingir o propósito da Educação Visual do 

indivíduo o caminho é traçado por três eixos estruturantes, vejamos em pormenor o que 

cada um deles trabalha. 

O eixo da fruição-comtemplação está relacionado com o saber ver, através da 

valorização e reconhecimento da importância das artes visuais e do património (artístico, 

cultural e natural) nacional e de outras culturas, aspectos considerados imprescindíveis 

ao desenvolvimento do ser humano e da definição de identidades. Já o eixo da 

produção-criação caracteriza-se como o saber fazer, pressupõe a utilização de 

diferentes meios expressivos incluindo meios tecnológicos para a produção de obras 

plásticas, permitindo deste modo a interpretação dos significados expressivos e 

comunicativos das artes visuais e do todo o seu processo de criação. Por fim o eixo 

denominado de reflexão-interpretação tem a ver com o indivíduo ser capaz de 

compreender a analisar mensagens visuais e os conceitos a elas associados e de 

desenvolver a criatividade (integração de novos saberes) e a apreciação estética e 

artística. 
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 A operacionalização destes eixos divide-se em duas partes: Comunicação Visual 

e Elementos da Forma e traduz-se numa perspectiva mais geral e numa outra mais 

específica (por ciclo). 

No que diz respeito à perspectiva geral, na parte Comunicação Visual o aluno 

deverá desenvolver uma série de competências que implicam a interpretação e tradução 

de narrativas visuais e identificar, descodificar e utilizar mensagens visuais, códigos e 

representações (normalizada e convencional). No concerne aos Elementos da Forma o 

aluno deverá desenvolver competências nos domínios da identificação, experimentação 

e relação de diversas formas de representação (corpo humano e espacial), deverá de 

igual forma identificar, utilizar e relacionar os diversos elementos da gramática visual 

(linha, textura, cor, estrutura, forma, espaço, plano, luz, volume, equilíbrio, bidimensional 

e tridimensional) e por fim deverá criar formas expressivas partindo da sua imaginação. 

A concretização destes pressupostos passará por realizar experiências de 

aprendizagem significativas, desenvolvidas através de dinâmicas pedagógicas que 

deverão ter em conta a realidade da comunidade, da escola e as características dos 

alunos. Aconselha-se que o desenvolvimento dessas experiências se realize a partir de 

projectos, visto que não há necessidade de seguir uma sequência específica de 

conteúdos, esses projectos deverão ter em conta o processo de realização e o produto 

final. 

Existem ainda uma outra série de aspectos, para além dos supra mencionados, a 

considerar na planificação das actividades, tais como: adoptar uma metodologia que 

permita a utilizar diversas formas de trabalho (exposições, demonstrações, mostras, 

investigações, debates, visitas, registos, etc.) e diversos meios de expressão; antecipar 

a duração das actividades para que haja uma efectiva consolidação das aprendizagens 

e proporcione a realização de um produto final com qualidade; contextualizar as 

situações de aprendizagem para uma aquisição consolidada dos códigos visuais e 

estéticos; escolher temáticas com elevado interesse para os alunos, que sejam actuais e 

com uma concepção aberta no que respeita ao património, que surjam do meio 

envolvente, de propostas dos alunos ou do universo das artes visuais portuguesas e 

desenvolver as inteligências afectiva, cognitiva e social trabalhadas a partir dos 

conceitos em associação com a compreensão da comunicação visual e dos elementos 

da forma. 

Em todo este processo é mencionada uma estratégia considerada como um meio 

privilegiado para organizar o conhecimento sobre os diferentes modos de expressão, o 

diálogo com a obra de arte. Este meio permite estabelecer ligações entre o contexto 

social, cultural e histórico e a imagem produzida através de determinadas técnicas. 

Deverá dar-se especial atenção à arte contemporânea, por estar mais próxima no 



 144 

tempo. Outras estratégias envolvem o desenvolvimento da comunicação de forma 

individual, em cooperação ou em trabalho colectivo. 

Centremo-nos agora nos meios de expressão plástica propostos no currículo, 

que permitem múltiplas abordagens estético-pedagógicas. São definidas quatro áreas 

centrais: o desenho, as explorações bidimensionais, as explorações tridimensionais e as 

tecnologias da imagem. Todas devem seguir determinados princípios que passam por 

uma adequação ao nível do desenvolvimento das crianças; pela experimentação de 

variadas tecnologias, materiais e instrumentos apropriados ao que se vai executar; pela 

análise das características (formais, temáticas e estilísticas) das obras de arte 

portuguesas do século XX, como ponto de partida para estabelecer relações com outras 

manifestações semelhantes de arte de outras épocas e culturas. 

O desenho reveste-se de diversas formas, funciona como: uma actividade 

expressiva (modos de ver, sentir e ser) que se desenvolve através de uma aproximação 

à obra de arte (visitas a museus, galerias de arte e núcleos históricos) e da transmissão 

de sensações, emoções e interpretações; uma metodologia inventiva (formas, ideias e 

utopias) para tal serão utilizados diversos suportes e materiais riscadores e várias 

técnicas (esboço, registo rápido, guiões visuais, etc.); um meio de registo de 

observações (desenho científicos, registos de viagem) que servirão de base para 

pesquisas e descrições gráficas, cromáticas e de texturas; um instrumento para a 

construção rigorosa de formas utilizando instrumentos de rigor e aplicando algumas 

convenções (desenho cotado, escalas) e ainda aprendizagem da leitura de mapas, 

plantas, cortes, alçados e noções de ergonomia e antropometria a uma sintetização da 

informação com recurso à observação de organogramas, esquemas, gráficos, 

diagramas (estruturação espacio-temporal de ideias). 

O propósito principal das explorações bidimensionais e tridimensionais é a 

exploração de técnicas e processos de construção da obra de arte, devem ser 

acompanhados de um análise ao nível formal, verificando a adequação do 

desenvolvimento plástico e ter como referência obras de artistas portugueses 

conceituados. 

Em relação à área das tecnologias da informação fomenta igualmente a 

experimentação, desta vez de ferramentas tecnológicas que podem ser trabalhadas 

criativamente e funcionalmente, de forma isolada ou integrada. Deverá à semelhança 

das anteriores proceder-se a uma análise formal e crítica em adição ao desenvolvimento 

de projectos que utilizem estes recursos para a elaboração de produtos. 
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Espanha 

 

Currículo Nacional do Ensino Primário 

 

 O Currículo Nacional do Ensino Primário espanhol está dividido em diferentes 

documentos, ao contrário dos outros três países que têm o Currículo Nacional reunido 

num só documento, a Espanha para além da lei geral sobre educação, tem legislações 

próprias para cada nível de ensino, aqui vamos fazer apenas referência ao que define o 

Currículo do Ensino Primário (Real Decreto 115/2004 de 23/01). 

 As definições curriculares patentes neste documento servem de guião para as 

Regiões Autónomas construírem os seus próprios currículos. Numa perspectiva geral 

apresenta preocupações com as mudanças tecnológicas e complexidades da sociedade 

actual, a formação terá de ir ao encontro destas questões. Terá igualmente de ser de 

qualidade para promover a adaptação eficaz do indivíduo e dotá-lo de liberdade para 

tomar as suas opções reflectido criticamente sobre elas. 

 Neste processo é necessário não esquecer certas questões tais como os 

“aspectos sociais da educação, características evolutivas dos alunos a quem se dirige, 

modos de aceder ao conhecimento nestas idades”, estas questões reflectem-se nos 

“objectivos gerais, específicos, conteúdos, metodologias e critérios de avaliação, que 

põe ao alcance dos alunos valores, conhecimentos e atitudes que os formem como 

cidadãos do século XXI”. (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004) 

 A Educação Primária tem por isso um papel no desenvolvimento intelectual dos 

alunos, bem como no desenvolvimento pelo respeito dos valores e atitudes, num sentido 

de dar continuidade à democracia, transformando-os em cidadãos responsáveis, com 

espírito de grupo, atitude crítica, capazes de executar as tarefas com rigor e motivados 

para a sua evolução. As orientações gerais seleccionam como áreas mais importantes 

as ciências e as tecnologias da informação e comunicação, bem como as capacidades 

de leitura e compreensão. Considerando no entanto que as últimas duas são 

transversais a todas as áreas do Currículo. Valoriza desta forma as actividades 

experimentais e o domínio das “novas tecnologias”.  

 Devido ao mosaico de culturas que caracteriza a sociedade dos nossos dias, é 

necessário desenvolver capacidades comunicativas e de compreensão para que seja 

possível partilhar ideias e tradições. Neste âmbito e no conceito de um mundo cada vez 

mais global torna-se indispensável a aprendizagem de uma língua estrangeira desde 

cedo. É de igual forma importante promover a igualdade de oportunidades. 

 Está patente também uma preocupação com os alunos com necessidades 

educativas especiais, que deverão beneficiar de medidas próprias para que possam 

acompanhar os restantes alunos. 
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 Outros aspectos que o currículo realça são: a avaliação, que deve ser contínua e 

formativa, acompanhando o progresso dos alunos; a coordenação entre ciclos 

considerada essencial; assegurar o apoio a alunos com fracos resultados escolares e 

oferecer uma área de frequência voluntária que trate dos assuntos sociedade, cultura e 

religião (tendo em conta as variadas confissões que existem). É de salientar que os 

centros educativos têm autonomia para desenvolver outro tipo de projectos que 

complementem o currículo. 

 Como primeira etapa educativa, a Educação Primária no desenvolvimento 

integral e da personalidade de cada um, tem como finalidade desenvolver uma série de 

competências (expressão e compreensão oral, leitura, escrita, calculo, aquisição de 

noções básicas da cultura) e de atitudes (hábitos de convivência, de estudo e trabalho). 

Para conseguir cumprir com estes propósitos tem como objectivos desenvolver as 

competências que expomos no quadro 7. 

 

Quadro 7: Competências a desenvolver na educação primária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A – conhecer os valores e as normas de convivência, aprender a trabalhar de acordo com elas e 

respeitar o pluralismo próprio d uma sociedade democrática; 

B – desenvolver uma atitude responsável e de respeito pelos outros, que favoreça um clima propício 

apara a liberdade pessoal, a aprendizagem e a convivência; 

C – desenvolver hábitos de esforço e de responsabilidade no estúdio e altitudes de curiosidade e 

interesse pela aprendizagem, e com as quais descobrir a satisfação da tarefa bem feita; 

D – desenvolver a iniciativa individual e o hábito do trabalho em equipa; 

E – conhecer e usar adequadamente a língua castelhana nas suas manifestações oral e escrita, 

assim como adquirir hábitos de leitura; 

F – iniciar-se na resolução de problemas que requerem a realização de operações elementares de 

cálculo, conhecimentos geométricos e estimativas; 

G – conhecer os aspectos fundamentais das ciências da natureza, geografia, história e cultura; 

H – Adquirir numa língua estrangeira a competência comunicativa necessária para desenvolver em 

situações quotidianas; 

I – desenvolver o espírito empreendedor fomentando atitudes de confiança em si mesmo, sentido 

crítico, criatividade e iniciativa pessoal; 

J – iniciar-se na utilização para aprendizagem das TIC e das comunicações; 

K – iniciar-se na valorização e na produção estética das diferentes manifestações artísticas assim 

como na expressão plástica, rítmica e vocal; 

L – conhecer e valorizar o próprio corpo, a higiene, a saúde e a pratica de desporto como meios mais 

idóneos para o desenvolvimento pessoal e social; 

M – Conhecer e valorizar a natureza e o meio ambiente e observar modos de comportamento que 

favorecem o seu cuidado. 

 
Fonte: Real Decreto Real Decreto 115/2004 de 23/01 
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Currículo de Educação Artística da Educação Primária 

 

 No âmbito do Currículo Nacional do Ensino Primário surge a área da Educação 

Artística, esta área compreende as Expressões Plástica e Musical que deverão ser 

desenvolvidas a partir de uma perspectiva lúdica e gradualmente torná-la numa 

actividade que exige uma planificação de ordem reflexiva. Estas duas vertentes devem 

ser valorizadas no seio das restantes áreas do currículo, pois contribuem para 

representar a realidade e para a expressão do indivíduo, bem como para o 

desenvolvimento da sua personalidade, através da compreensão das manifestações 

artísticas que o rodeiam (visuais e sonoras). 

 É um meio de educação integrada que serve de plataforma para o trabalho de 

outras áreas do Currículo, e ajuda ao desenvolvimento dos objectivos gerais. 

Consideram-se que as actividades artísticas, que envolvam a percepção visual e 

auditiva cuidada, sejam o suporte para o desenvolvimento de outros conteúdos, como a 

leitura por exemplo, e que ajudem à compreensão de diversos conteúdos utilizando 

como ferramenta a imaginação. Esta ferramenta quando estimulada pode melhorar a 

concentração, a capacidade de resolver problemas e a organização da inteligência. 

 A Educação Artística será o espaço privilegiado para desenvolver a 

sensibilidade, a apreciação e a criação, capacidades que se desenvolverão mais 

acuradamente se houver uma interacção entre pares e entre o aluno e o professor. Os 

objectivos e conteúdos que caracterizam esta área pretendem “contribuir para 

desenvolver a criatividade individual e colectiva e o desfrute do prazer estético” 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2004), através da realização de 

manifestações artísticas com a utilização de materiais e instrumentos e do recurso ao 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

Parte-se do princípio de que todos são possuidores de capacidades expressivas, 

criativas e intelectuais que devem ser alimentadas para aumentarem as suas 

potencialidades, este processo deverá ser feito essencialmente com tarefas de ordem 

prática, utilizando estratégias que passem pelo trabalho em equipa. 

Esta área tem então como propósitos desenvolver a criatividade, a reflexão, a 

compreensão e a valorização das manifestações artísticas, deverá recorrer a uma 

metodologia que faça uso dos processos e critérios que os artistas usam na produção 

das suas obras como forma de promover a aprendizagem dos mais novos. 

 

Currículo de Expressão Plástica da Educação Primária 

 

O Currículo da Expressão Plástica está dividido em três ciclos, tal como expostos 

no Sistema de Ensino (1º Ciclo – dos 6 aos 7 anos de idade, 2º Ciclo – dos 8 aos 9 anos 
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de idade e  3º Ciclo – dos 10 aos 11 anos de idade). Em cada ciclo são descritos os 

conteúdos e os critérios de avaliação a aplicar nesta área. Não vamos aqui tratá-los em 

separado, visto que as diferenças entre eles passam essencialmente pelo grau de 

dificuldade patente. Antes são ainda referidos os objectivos que se pretendem alcançar 

com as tarefas relacionadas com a Expressão Plástica (quadro 8). 

 

Quadro 8: Objectivos da expressão plástica 

 

- Desenvolver a capacidade de observação e a sensibilidade para apreciar as qualidades 
estéticas, visuais do meio envolvente; 

 
- Aprender a expressar e comunicar com autonomia e iniciativa emoções e vivências, 

através dos processos próprios da criação artística na sua dimensão plástica; 
 

- Explorar e experimentar as possibilidades expressivas e comunicativas de diferentes 
materiais, instrumentos e tecnologia actual e descobrir significados de interesse 
expressivo e estético; 

 
- Potenciar a capacidade de leitura, analise e interpretação da arte e das imagens nos 

seus contextos culturais e históricos e favorecer a compreensão crítica dos significados, 
valores e funções sociais da cultura visual; 

 
- Identificar, compreender e utilizar os códigos artísticos das criações plásticas e visuais 

presentes no meio envolvente; 
 

- Favorecer uma atitude crítica perante as mensagens das tecnologias da informação e da 
comunicação; 

 
- Desenvolver capacidade receptiva perante as manifestações das artes visuais em 

qualquer das suas expressões técnicas e âmbitos de exposição; 
 

- Desenvolver estratégias de compreensão leitora das mensagens transmitidas por 
diferentes textos que se utilizem a área; 

 
- Fomentar atitudes de respeito, valorização e desfrute das produções próprias e das 

produções de outros e das manifestações artísticas do património cultural e desenvolver 
a capacidade de diálogo e de análise construtivos; 

 
- Analisar e compreender mensagens publicitárias, decifrar novos códigos audiovisuais. 

Descobrir a função destes meios na sociedade e na sua vida pessoal; 
 

- Aprender a planificar individualmente e em equipa as fases do processo de execução de 
uma obra. 

 
Fonte: Real Decreto Real Decreto 115/2004 de 23/01 

 
  Os conteúdos por sua vez estendem-se numa panóplia de conceitos 

relacionados com a gramática visual (ponto, linha, mancha, contorno, cor, texturas, 

forma, volume,  e spaço, proporção, movimento, estrutura, perspectiva), com as 

representações no espaço (composições plásticas, figura humana, explorações bi e 

tridimensionais), com os materiais, com as técnicas (desenho; p intura; c olagem; 

impressão; m odelação; c onstruções; g ravura; t ecnologias da imagem: fotografia, 

fotomontagem, diapositivos, fotocópias; tratamento da imagem em computador; vídeo e 
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cinema), com linguagens gráficas, códigos audiovisuais, narrativas visuais, leitura de 

imagens e objectos, mensagens publicitárias, com visitas a museus, realização de 

exposições no espaço escolar e compreensão do trabalho do artista. 

 Deixamos aqui igualmente o quadro 9 que reúne todos aos critérios de avaliação dos 

três ciclos. 

 
Quadro 9: Critérios de avaliação em expressão plástica 

 
· Identificar, descobrir e representar o meio ambiente, utilizando selectivamente a 

expressividade dos elementos básicos da linguagem visual e sua sintaxe, sendo capaz 

de explicar as suas decisões com um vocabulário adequado; 

· Utilizar os procedimentos em duas ou três dimensões segundo as suas diferentes 

funções e características empregando diferentes técnicas; 

· Identificar, valorizar e ter uma consciência crítica das imagens e dos objectos e 

compreender os propósitos das artes visuais da nossa ou de outras culturas através dos 

significados sociais que possuem; 

· Sugerir significados, contar histórias e realizar afirmações sobre as suas próprias obras 

criativas; 

· Levar a cabo um projecto artístico de forma individual ou em equipa, investigando 

caminhos diferentes e sabendo planificar e organizar o dito projecto; 

· Conhecer e distinguir estilos e movimentos artísticos, identificando as obras mais 

significativas com os seus autores; 

· Utilizar estratégias de compreensão leitora nas mensagens transmitidas por diferentes 

textos; 

· Distinguir os aspectos comuns e diferentes entre os processos criativos que realizam na 

aula e os que utilizam os artistas e profissionais do mundo da imagem; 

· Manusear adequadamente as tecnologias da informação e da comunicação como meio 

de informação, investigação e criação de actividades sensíveis; 

· Seleccionar e utilizar os materiais, utensílios e suportes adequados. 

 

Fonte: Real Decreto Real Decreto 115/2004 de 23/01 
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Inglaterra 

 

Currículo Nacional do Ensino Básico 

 

 No contexto da sociedade inglesa o Currículo Nacional representa uma aposta 

na sociedade do futuro, acredita que os assuntos aqui documentados são as linhas guia 

fundamentais para construir o tipo de sociedade que espera para os próximos tempos, e 

essa estruturação deverá ser realizada em cooperação escola/casa e vai de encontro a 

um desenvolvimento espiritual, moral, social, cultural, físico e mental, e a um bem-estar 

do indivíduo. Os alicerces da educação assentam na promoção da igualdade de 

oportunidades para todos, numa democracia saudável e justa, numa economia produtiva 

e num desenvolvimento sustentável. Estão igualmente subjacentes valores de fundo tais 

como a auto-valorização, a valorização de todos os que nos estão mais próximos, o 

respeito pela sociedade e ambiente no qual se vive, bem como fomentar a verdade, a 

justiça, a honestidade, a confiança e o sentido de dever, para que os alunos se tornem 

em cidadãos responsáveis e correctos. 

São quatro as principais propostas do Currículo Nacional para a aquisição de 

habilitações: estabelecer padrões, promover a continuidade e a coerência, promover o 

entendimento público e desenvolver o currículo escolar. 

 O documento ao qual aqui nos referimos é oficial e destina-se a servir de base 

para a construção dos currículos e programas em sede regional, nele estão definidas as 

competências fundamentais a adquirir pelos alunos no decorrer do ensino obrigatório. A 

estrutura curricular acompanha os estádios definidos no Sistema de Ensino. 

 Este encontra-se dividido por assuntos e para cada um deles estão definidos os 

conteúdos a trabalhar, as finalidades e o perfil padrão que o aluno deve atingir, de forma 

a servir de ponto de partida para a planificação dos docentes, que para além deste 

aspecto também devem ter em consideração as capacidades dos alunos. Reunindo 

estas duas realidades os professores são capazes de “determinar o grau de desafio e 

progressão do trabalho ao longo de cada ano e de cada estádio”. Os professores são 

igualmente responsáveis por redigirem relatórios onde descrevem a progressão dos 

alunos. 

 Os objectivos do Currículo assentam na aquisição de três pontos-chave: 

conhecimento, competência e compreensão. Espera-se que no final de cada estádio os 

alunos atinjam um determinado nível de dificuldade de entre oito níveis, mais um que 

caracteriza uma actuação excepcional. No primeiro estádio os alunos devem atingir o 

nível 2, no segundo estádio os alunos devem atingir o nível 4, no terceiro estádio os 

alunos devem atingir o nível 5 ou 6 e no quarto estádio são tidas em conta as 

qualificações nacionais como principais objectivos a atingir. 
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Estes níveis de aprendizagem a atingir são definidos anualmente em relatórios, 

não têm uma perspectiva individual, servem para os professores construírem uma 

imagem da performance que os seus alunos devem atingir ao longo do tempo e numa 

série de contextos. Anualmente o governo estabelece igualmente as metas para atingir 

(no final do estádio 2) bons resultados a Matemática e Inglês. Às escolas é exigido que 

uma determinada proporção de alunos atinja as metas estabelecidas e isso e avaliado 

através de testes. 

Há ainda um especial destaque para dois tipos de oferta educativa obrigatórios, 

mas de frequência facultativa: a Educação Religiosa e a Educação Sexual. A primeira 

deverá respeitar todas as religiões que existam localmente e garantir um espaço para as 

mesmas no Currículo, é considerado um contributo para o desenvolvimento do 

conhecimento e compreensão da religião, crenças, práticas, linguagem e tradições e a 

sua influência nos indivíduos e comunidades, sociedades e culturas. 

Observemos agora as competências gerais a todas as áreas bem como as 

específicas, que são desenvolvidas ao longo da escolaridade obrigatória. Estas 

competências devem ser tidas em consideração aquando da planificação e da produção 

de actividades educativas por parte dos docentes. É desejado que os alunos tomem 

consciência destas competências e que ao longo da sua escolarização reflictam sobre 

as mesmas, o que e como aprenderam, onde podem aplicá-las. 

São seis as competências chave do Currículo Nacional: 1 - comunicação (falar, 

ouvir, ler, escrever, reflectir) esta competência tem um espaço privilegiado de 

desenvolvimento na disciplina de Inglês; 2 – aplicação dos números (cálculo mental, 

aplicação em diversas situações, compreensão, uso da linguagem matemática, 

processamento de dados, resolução de problemas) esta competência tem igualmente 

um espaço privilegiado de desenvolvimento que é a disciplina de Matemática; 3 - 

Tecnologia da Informação (usar as fontes de informação e as ferramentas das 

Tecnologias da Informação e Comunicação para encontrar, analisar, interpretar, avaliar 

e apresentar informação numa série de propostas); 4 – trabalho de grupo (contribuir 

para uma discussão, trabalhar com outros, preocupação e compreensão das 

necessidades e visões dos outros, cooperação e trabalho efectivo); 5 – melhorar a sua 

aprendizagem e performance (reflexão e avaliação crítica sobre o seu trabalho e sobre o 

que aprenderam, identificar formas de melhorar) e 6 – solução de problemas (identificar 

e compreender um problema, planificar formas de o resolver, acompanhar o processo de 

resolução e rever soluções). Há excepção da primeira e da segunda todas as restantes 

competências são transversais, passíveis de desenvolver por todas as áreas do 

Currículo. 

 Para além das competências chave consideram-se ainda relevantes, para o 

ensino/aprendizagem, outro conjunto de competências relacionadas com o 
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desenvolvimento das capacidades do pensamento (aprender a aprender): 1 - 

competências de processar informação; 2 – competências de raciocínio; 3 – 

competências de questionamento; 4 – competências de pensamento criativo e 5 – 

competências avaliativas. 

 O Currículo Nacional reflecte ainda outras três preocupações ao nível económico 

do futuro do país, aspectos que também devem ser trabalhados ao longo da 

escolaridade: capacidade financeira (como gerir o dinheiro de uma forma racional); 

educação empresarial (ganhar confiança para impulsionar a inovação) e educação para 

um futuro sustentável (tomar decisões acertadas para uma melhor qualidade de vida e 

do planeta). 

 

Currículo de Arte e Design da Educação Primária 

 

O Currículo de Educação Artística para o Ensino Primário está dividido em dois 

estádios, tal como o currículo geral, aqui iremos tratá-los conjuntamente visto que os 

objectivos não diferem muito entre estádios, existe apenas um maior nível de exigência 

entre os dois nas tarefas educativas. 

São finalidades da área da arte e do design o desenvolvimento da criatividade do 

aluno através da exploração de diversos materiais e processos artísticos; aumentar 

gradualmente o domínio de matérias e técnicas; aprender e aumentar o seu 

conhecimento sobre o papel das artes na sua sociedade e em diferentes tempos e 

culturas e compreender e usar com intenção os elementos da gramática visual para 

transmitir ideias, pensamentos e sentimentos. 

Estas finalidades desenvolvem-se a partir de quatro eixos principais: explorar e 

desenvolver ideias; investigar e fazer arte, artefactos e design; avaliar e desenvolver 

trabalho e conhecimento e compreensão. Existe ainda mais um conjunto de objectivos 

complementares aos anteriores (sugestões de estudo). 

No primeiro eixo, explorar e desenvolver ideias, pretende-se que os alunos 

desenvolvam capacidades de registo de observação, de imaginação, de experiências e 

de exploração de ideias. Pretende-se ainda que os alunos relatem e questionem o seu 

trabalho, falando sobre os pontos de partida, a forma como desenvolveram as ideias e 

de como as utilizaram no seu trabalho. 

O segundo eixo, investigar e fazer arte, artefactos e design centra-se na 

investigação das possibilidades que os materiais, as ferramentas e os processos 

oferecem e nas combinações que permitem, no desenvolvimento do domínio dos 

mesmos e utilizá-los com intuito de realizar imagens ou artefactos para comunicar o que 

observam, o que idealizam e o que sentem. 



 153 

Relativamente ao terceiro eixo, avaliar e desenvolver trabalho, espera-se que os 

alunos reflictam sobre o trabalho que desenvolveram e sobre as produções dos outros, 

fazendo uma comparação de ideias, métodos e aproximações e transmitindo os seus 

sentimentos em relação a isso. Espera-se de igual forma que identifiquem o que poderia 

ser melhorado e concepções a seguir no futuro. 

Quanto ao quarto eixo, conhecimento e compreensão, solicita-se aos alunos que 

conheçam e combinem os diversos elementos visuais e tácteis (a cor, o padrão e a 

textura, a linha e o tom, forma e espaço), interiorizem conhecimento sobre os materiais e 

as intenções no processo que utilizaram na realização de produções artísticas e que 

adquiram conhecimento sobre o trabalho de artistas, artesãos e designers de diferentes 

tempos e culturas. 

Na parte das sugestões de estudo ambiciona-se que os alunos realizem explorações 

práticas que tenham em conta pontos de partida diversificados (por exemplo, eles 

próprios, as suas experiências, histórias, drama, musica, objectos naturais e fabricados 

e o ambientes); que desenvolvam projectos bidimensionais e tridimensionais, com 

diferentes escalas utilizando ambas as formas de trabalhar individual e em grupo; que 

façam uso do maior número de materiais possível, incluindo o recurso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação (por exemplo, pintar, colar, imprimir, digital media, têxteis, 

escultura) e que realizem variadas investigações de forma a percepcionar os diferentes 

tipos, géneros, estilos e tradições de arte artefactos e design (na forma original e 

reproduzida, durante visitas a museus, galerias e sítios na Internet). 

Por fim gostaríamos de deixar aqui no quadro 10 as orientações do currículo 

referentes ao perfil de actuação ambicionado para o final de cada estádio. 

 

Quadro 10: Níveis esperados no final de cada estádio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nível 2 (esperado no final do primeiro estádio) Os alunos geram ideias e planificam o que vão 

fazer a seguir, baseando-se na sua própria experiência de trabalho com materiais e componentes. 

Utilizam modelos, imagens e palavras para descrever os seus projectos. Seleccionam ferramentas, 

técnicas e materiais apropriados, explicam as suas escolhas. Utilizam ferramentas e reúnem, juntam 

e combinam materiais e componentes nas suas mais variadas formas. Reconhecem o que fizeram 

bem no decorrer do processo do seu trabalho, e sugerem coisas que podem melhorar no futuro. 

 

Nível 4 (esperado no final do segundo estádio) Os alunos geram ideias através da recolha e uso 

de informação. Eles têm em atenção a visão do utilizador e produzem um plano passo a passo. 

Comunicam ideias alternativas usando palavras, esquemas e modelos, mostrando que estão a par 

dos constrangimentos. Trabalham com uma série de materiais e componentes com alguma precisão, 

prestando atenção à qualidade dos acabamentos e ao seu funcionamento. Seleccionam e trabalham 

com diversas ferramentas e equipamentos. Reflectem no desenvolvimento dos seus projectos o que 

lhes vem à mente sobre a forma como o produto vai ser usado. Avaliam o que funciona bem e o que 

pode ser melhorado. 

Fonte: National Curriculum Online, 2000. 
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Finlândia 

 

Currículo Nacional do Ensino Básico 

 

 À semelhança dos países anteriores (Espanha e Inglaterra) o documento 

Currículo Nacional do Ensino Básico, tem como finalidade traçar as orientações base e 

os princípios subjacentes para a construção dos currículos localmente. Define as tarefas 

básicas educativas, os objectivos e conteúdos do currículo nacional e outros factores 

relevantes. Alerta para a importância da continuidade pedagógica entre níveis de ensino, 

das decisões tomadas pelas autoridades locais e da cooperação entre os diferentes 

agentes educativos que o elaboram (professores, encarregados de educação, por vezes 

os alunos). 

 Os responsáveis pela elaboração do Currículo local devem ter em conta 

determinados aspectos que são descritos no Currículo Nacional, a título de exemplo: os 

valores e princípios, os objectivos e conteúdos por nível etário; a distribuição da carga 

horária; a orientação escolar para estudos futuros ou inserção na vida activa; os apoios 

educativos de remedeio; o ensino dos alunos com necessidades educativas especiais 

ou provenientes de outras culturas; a definição do que é a prestação desejada por parte 

dos alunos e critérios dessa avaliação; entre outros. 

 A educação deverá ser politicamente neutra e defender os valores dos direitos 

humanos; da igualdade e tolerância; da democracia; da diversidade; da preservação do 

ambiente e do multiculturalismo. E promover de igual forma o sentido de 

responsabilidade, de comunidade e de respeito pelos direitos e liberdade individuais. 

Estas bases foram definidas em conjunto com os países nórdicos e com os países 

europeus. 

 Deste modo a educação tem duas missões: uma educativa, que proporciona a 

todos a aquisição de competências para o desenvolvimento pessoal, e uma outra 

instrutiva, que visa desenvolver cidadãos como uma ferramenta da sociedade capazes 

de implementar a igualdade e unificar a comunidade. Estas missões devem ser nutridas 

através de um crescimento diversificado (adquirir conhecimentos e capacidades 

necessários à vida), da oportunidade de aprendizagem (estimular a aprendizagem ao 

longo da vida) e da promoção da saúde e auto-estima (criar cidadãos democráticos e 

participativos). 

 As responsabilidades incutidas à educação, para que haja uma continuidade 

social e para que seja possível construir um futuro, passam por garantir que aos alunos 

seja atribuída uma identidade através da língua e da cultura, assegurar a transferência 

da tradição cultural para outras gerações, elevar o nível das competências e 
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capacidades dos indivíduos, manter os valores, alimentar novas formas culturais e 

novas maneiras de pensar e agir e desenvolver a capacidade de avaliar todos estes 

processos de ponto de vista crítico. 

 Os autores do Currículo consideraram necessário definir o conceito de 

aprendizagem no âmbito do Currículo, assim consideram ser um processo de 

construção de conhecimentos e capacidades, bem como um espaço privilegiado de 

resolução de problemas a título individual e colectivo; algo que abrange uma imensidão 

de situações que podem ser trabalhadas de diversas formas e em interacção com outros 

alunos e o professor; constitui a aquisição de hábitos de trabalho e contribui para uma 

melhor compreensão da cultura e para uma participação activa no mundo real. 

 Os factores que apoiam o desenvolvimento dos processos de aprendizagem são 

muitos importantes e prendem-se com o ambiente de ensino (físico, psicológico), com as 

relações humanas e com as regras e modelos comportamentais. No que diz respeito ao 

ambiente físico, este deverá proporcionar as condições necessárias ao bem-estar e fácil 

adaptação dos alunos (edifícios e facilidades / ferramentas e materiais / ambiente 

circundante construído e natural / esteticamente agradável), o ambiente psicológico 

prende-se com o suporte do crescimento do aluno, deverá ser um espaço seguro, 

promotor de saúde, estimulador da curiosidade, motivação e autonomia. Já no que 

concerne às relações humanas estas devem ser de qualidade, na interacção entre o 

aluno e o professor e entre colegas. Devem-se estimular as actividades em grupo, 

fomentando o diálogo e uma atmosfera positiva. 

 Em conjunto com os factores temos as metodologias, que devem ser adequadas 

a cada faixa etária, e desenvolver actividades criativas, de experimentação, de jogo e 

que envolvam o recurso às tecnologias da informação e comunicação. Na planificação o 

professor deverá considerar as potencialidades das actividades no que diz respeito ao 

estímulo e valorização séria da aprendizagem, ao contributo organizativo do 

conhecimento, à vertente prática, à interacção com outros e assumir responsabilidades, 

à reflexão sobre as suas acções e à aplicação a novas realidades. 

 As orientações curriculares dispostas neste documento prevêem o ensino das 

disciplinas de forma isolada ou integrada, valorizando a aplicação desta última e 

justificando com o facto de que o ensino integrado permite aos alunos avaliarem as 

questões com base em diferentes ângulos de visão provenientes de vários campos do 

conhecimento. Deste modo, torna-se no centro da aprendizagem trabalhar a partir de 

temas interdisciplinares, incorporando objectivos e conteúdos que são transversais a 

todos os assuntos. 

 São considerados temas interdisciplinares: 1 - crescer como pessoa;  2  – 

identidade cultural e internacionalismo; 3 – competência nos media e comunicação; 4 – 

participação na cidadania e empreendimento; 5 – responsabilidade pelo ambiente, bem-
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estar e futuro sustentável; 6 – segurança e tráfego e  7 – tecnologia e o indivíduo. 

Vejamos o que cada um deles compreende (quadro 11): 

 

Quadro 11: Temas interdisciplinares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: National Core Curriculum for Basic Education, 2004. 

 

Currículo de Educação Visual da Educação Primária 

 

 O Currículo de Educação Visual finlandês está dividido em dois grupos, o 

primeiro faz correspondência com os quatro primeiros níveis de ensino e o segundo 

grupo corresponde aos níveis seguintes do quinto ao nono. É uma estrutura diferente 

que não corresponde à divisão do Sistema Educativo, no qual, recordamos, a Educação 

1 - Crescer como pessoa 

Objectivo criar um ambiente de crescimento que assenta na individualidade e na saúde da auto-estima por um lado e 

o desenvolvimento do sentido de comunidade baseado na igualdade e tolerância por outro. 

 

2 – Identidade cultural e internacionalismo 

Ajudar os alunos a compreender a essência das identidades culturais finlandesa e europeias, descobrindo a sua 

identidade cultural e desenvolver capacidades interdisciplinares de informações e internacionalismo 

 

3 – Competência nos media e comunicação 

Melhorar as capacidades expressivas e interactivas, para compreender a posição e importância dos media e 

melhorar capacidade do uso dos media. Ênfase na participação, interactividade e comunicação na comunidade. Os 

alunos devem praticar capacidades nos media tanto como produtores como receptores de mensagens. 

 

4 – Participação na cidadania e empreendimento 

Perceber a sociedade de diferentes pontos de vista desenvolver capacidades necessárias ao envolvimento cívico e 

criar fundação para o método de empreendimento. Os métodos da escola e da cultura de aprendizagem devem 

fomentar o desenvolvimento da independência, tomada de iniciativa, objectos conscienciosos, cooperativismo, etc… 

 

5 – Responsabilidade pelo ambiente, bem-estar e futuro sustentável 

Habilidade e motivação para agir pelo ambiente e pelo bem-estar humano. Aumenta a consciência ambiental dos 

cidadãos que são responsáveis por uma forma de vida sustentável. A escola deve ensinar pensamentos orientados 

para o futuro e a construção de futuro sob as premissas ecológicas, económicas, sociais e sustentáveis 

culturalmente 

 

6 – Segurança e tráfego 

Compreender as dimensões de segurança física, psíquica e social. Guiar os alunos por um comportamento 

responsável. Dar aos alunos capacidades consoante a idade para agir na promoção de segurança numa variedade 

de ambientes e situações. 

 

7 – Tecnologia e o indivíduo 

Compreender a relação do indivíduo e da tecnologia. Ver a importância da tecnologia nos nossos dias. A educação 

deve oferecer conhecimento tecnológico fundamental, do seu desenvolvimento e impactos, guiar os alunos por 

escolhas sensíveis, e levá-los a ter em consideração as questões éticas, morais e de igualdade associados à 

tecnologia. Compreensão quando se opera as principais ferramentas, equipamentos e maquinas e ensinar os alunos 

a usá-las. 
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Primária corresponde aos primeiros seis níveis e educação secundária aos três últimos 

níveis. 

 Este currículo específico está bastante concertado com as orientações gerais do 

Currículo Nacional, e define como prioridades o desenvolvimento do pensamento visual 

e estético, da consciência ética e da expressão visual individual. Estes aspectos em 

conjunto permitem aos alunos compreender as manifestações artísticas (arte, media e 

ambiente) no seio da sociedade e do mundo e criar uma relação pessoal com a arte, 

que servem como impulsionadores da tomada de consciência da importância de garantir 

um futuro sustentável. 

 Para atingir estas finalidades as actividades artísticas devem desenrolar-se num 

ambiente descontraído a partir de experiências significativas para os alunos, idealizadas 

de forma a integrar diversos conteúdos e inspirarem-se no meio ambiente, nas 

observações através dos sentidos e em imagens mentais. 

 Voltando às duas partes, do Currículo de Educação Visual, estas subdivide-se 

em quatro rúbricas uma pequena introdução metodológica, objectivos, conteúdos e 

descrição do perfil a atingir pelo aluno. 

 Na primeira parte as orientações seguem uma aproximação lúdica das 

actividades, onde o aluno deverá: praticar o uso da imaginação, realizar observações 

com recurso aos seus sentidos, desenvolver o processo artístico em todas as suas fases 

(planeamento, explorar hipóteses, realização e avaliação) e ainda embelezar e guardar 

os seus trabalhos. Espera-se que os alunos adquiram: as capacidades fundamentais 

para se expressarem visualmente e o conhecimento dos materiais e características do 

trabalho artístico. 

Os objectivos a atingir pelos alunos assentam no desenvolvimento de 

capacidades e conhecimentos nos domínios: da expressão visual (realizar observações, 

processar ideias, imaginar, inventar, e solucionar problemas criativamente, fazendo e 

justificando as suas escolhas estéticas, e estabelecer os seus próprios objectivos), da 

construção de imagens e aquisição de capacidades de manipulação correcta dos 

materiais, da reflexão e avaliação a sua produção e da produção dos outros (praticando 

o uso de conceitos básicos das artes, e apreciar vários pontos de vista em arte e 

comunicação visual), manifestação da sua opinião sobre o meio envolvente, 

conhecimento das tradições visuais da sua cultura e de outras culturas (a tradição da 

construção finlandesa, arte moderna, os edifícios importantes e meio natural envolvente 

da sua comunidade, arquitectura, e design) e consciencialização do efeito dos media 

nas suas vidas. 

Os conteúdos são divididos em cinco categorias: expressão e pensamento 

visual; conhecimento artístico e sabedoria cultural; estética, arquitectura e design do 
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meio envolvente e comunicação visual e dos media. Apresentamos no seguinte quadro 

12 os conteúdos que a cada uma correspondem. 

 

Quadro 12: Conteúdos da primeira parte do currículo de educação visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: National Core Curriculum for Basic Education, 2004. 

 

Quanto ao perfil que o aluno deverá ter no final desta primeira parte corresponde a 

uma série de saberes que envolvem os objectivos e os conteúdos atrás mencionados. 

A segunda parte está igualmente dividida pelas categorias mencionadas, 

comecemos então por ver quais as orientações metodológicas. Enquanto que a primeira 

parte se debruça sobre a aquisição de técnicas, conhecimentos e procedimentos das 

artes visuais, a segunda parte está mais direccionada par o uso das tecnologias da 

informação e consequentemente com a capacidade comunicativa. Atribui também 

importância à interpretação da história da arte e de imagens visuais, para que 

compreendam melhor as diversas culturas existentes. Acentua o trabalho de grupo 

como estratégia de aprendizagem que em conjunto com o trabalho individual desenvolve 

o pensamento visual. 

Expressão e pensamento visual 

- Técnicas visuais, meios de expressão, e materiais: pintura, desenho, gráficos, design e 

construção 

- Componentes fundamentais da composição visual: equilíbrio, tensão, ritmo, cor, forma, espaço, 

movimento, tempo, e linha 

- Estudo e avaliação de imagens visuais e uso correcto da terminologia na prática aquando da 

discussão sobre elas 

Conhecimento artístico e sabedoria cultural 

- Visitas aos museus locais ou exposições de arte e introdução ao trabalho dos artistas 

- Estudar imagens artísticas através da criação das suas próprias imagens e discussão das 

mesmas 

- Mestres da era dourada da Finlândia; exemplos de arte contemporânea e arte de diferentes 

épocas 

Estética, arquitectura e design do meio envolvente 

- Introdução e descrição da natureza, dos edifícios, e dos edifícios históricos; reconhecimento 

das mudanças no meio envolvente 

- Examinar, desenhar, e fazer objectos; construções tri-dimensionais; fazer planos e modelos em 

miniatura do meio envolvente 

Comunicação visual e dos media 

- Fundamentos da narração visual: de uma história para a imagem, finalização e revisão, 

combinar imagem e texto 

- Ilustração, banda desenhada, imagens publicitárias, fotografia, vídeo, e imagens digitais 

- Estudo crítico e investigação a comunicação visual na televisão, jogos de computador, filmes, 

banda desenhada, e publicidade 
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Assim os objectivos vão de encontro a estas preposições, que para além do 

conhecimento dos materiais, técnicas e processos acrescenta uma vertente de 

compreensão de tudo o que produz, compreensão da arte no geral e em especial da que 

rodeia o aluno, ter uma perspectiva mais interveniente junto da comunidade através da 

realização de projectos e do uso dos serviços culturais e comunicação electrónica como 

fontes para o seu trabalho. 

 Passamos a apresentar de igual forma os conteúdos da segunda parte (quadro 

13), que se organizam pelas mesmas cinco categorias anteriores: expressão e 

pensamento visual; conhecimento artístico e sabedoria cultural; estética, arquitectura e 

design do meio envolvente e comunicação visual e dos media. O perfil esperado para 

esta segunda parte, assenta tal como na primeira, nos saberes correspondentes aos 

pressupostos patentes nos objectivos e nos conteúdos que a ela se referem. 

 

Quadro 13: Conteúdos da segunda parte do currículo de educação visual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: National Core Curriculum for Basic Education, 2004. 

Expressão e pensamento visual 

- Desenho, gráficos, pintura, cerâmica, escultura, arte espacial, e arte no meio envolvente; 

dependendo do pensamento visual 

- Elementos fundamentais da composição visual: equilíbrio, tensão, ritmo, forma, cor, espaço, 

movimento, tempo, e linha 

- Estilos de arte e simbolismo visual na sua expressão visual 

- Expressar as suas observações, pensamentos e ideias por meios visuais 

Conhecimento artístico e sabedoria cultural 

- Questões principais da arte contemporânea, história da arte, e mundo visual de diferentes 

culturas 

- Visitas guiadas a espectáculos e museus, introdução ao trabalho de um artista, e fazer uso dos 

serviços culturais da Internet 

- Análise de imagens: estudar a estrutura de uma imagem artística, interpretação do conteúdo, e 

critica de arte 

Estética, arquitectura e design do meio envolvente 

- Examinar a interacção entre a natureza e as construções do meio envolvente, estudar as 

construções históricas, examinar e avaliar vários ambientes do ponto de vista estético, ético, 

ecológico, e planear perspectivas 

- Introdução aos meios de expressão, questões estilísticas, e tradições da arquitectura e design 

- Introdução às representações finlandesas mais importantes da arquitectura e design 

- Observação, planeamento, e construção de um espaço; introdução ao processo do design; 

examinação da conexão entre o material e a sua intenção de uso 

Comunicação visual e dos media 

- Examinar a intenção de uso de uma imagem dos media; análise da estrutura e conteúdo de 

apresentações dos media 

- Fotografia, digital e vídeo fotografia 

- Formas de narração visual: questões especiais de ilustração, banda desenhada, e imagem em 

movimento 

- Desenho gráfico: combinar imagem e mundo, fundamentos da tipografia e paginação 

- Canais publicitários e meios de expressão 

- Análise de filmes e programas televisivos 
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Comparação dos Quatro Currículos 

 

O presente capítulo teve como intuito dar uma panorâmica geral do Currículo 

Nacional e do Currículo de Educação Artística/Visual de cada país. Como pudemos 

constatar, cada país tem a sua organização no que respeita ao conteúdo dos Currículos, 

no entanto, verifica-se que existe uma confluência no que respeita às questões e aos 

princípios de fundo da sua elaboração. No geral, os quatro países promovem três áreas 

chave: Competência para aplicar o conhecimento de cada área do saber (compreensão 

e comunicação); Adquirir hábitos de trabalho que visam a procura e o tratamento da 

informação com o intuito de resolver problemas (solução criativa de problemas) e o 

Desenvolvimento de valores e atitudes: autonomia, cooperação e tolerância (saber ser e 

saber estar).  

Existem três preocupações comuns no que concerne à diferenciação 

pedagógica: (1) Ter em conta as necessidades de cada indivíduo na procura de uma 

identidade pessoal e colectiva; (2) Adequação dos conteúdos e metodologias a cada 

nível etário e (3) Flexibilização no que respeita à autonomia pedagógica de quem aplica 

o currículo. A importância da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação é 

realçada nos quatro currículos, como ferramenta indispensável à vida do dia-a-dia. 

O perfil que se espera que o aluno atinja no final da escolaridade obrigatória é o 

de um individuo autónomo, com motivação para desenvolver a sua intelectualidade ao 

longo da vida, com potencialidades de se tornar um cidadão responsável, participativo 

do ponto de vista crítico e que seja capaz de trabalhar em grupo respeitando as ideias e 

opiniões dos outros. 

As diferenças no seio dos quatro países concentram-se na operacionalização 

transversal das questões de fundo, cada país desenvolve estratégias com vista a atingir 

os mesmos fins. 

Comecemos por falar de Portugal, este país investe em três áreas transversais 

ao Currículo: Área de Projecto, Formação Cívica e Estudo Acompanhado, como forma 

de desenvolver competências de resolução de problemas, cidadania e hábitos de 

trabalho.  

A Espanha define como áreas transversais ao currículo as competências de 

leitura e compreensão, revela ainda uma especial preocupação com a integração desde 

cedo de uma língua estrangeira.  

A Inglaterra está empenhada em desenvolver a capacidade financeira, a 

educação empresarial e a educação para o futuro sustentável, promove ainda a 

Educação Sexual de oferta facultativa.  

A Finlândia, para além do forte sentido de nacionalidade, tem a preocupação 

com o ambiente (físico e psicológico) de trabalho de alunos e professores. Valoriza 
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ainda a qualidade das relações entre professor e aluno e entre alunos. Como temas 

interdisciplinares realça: o crescer como pessoa; identidade cultural e internacionalismo; 

competência nos media e comunicação; participação na cidadania e empreendimento; 

responsabilidade pelo ambiente, bem-estar e futuro sustentável;  segurança e tráfego e 

tecnologia e o indivíduo. 

No caso de Portugal, o Currículo é um documento de orientação nacional que 

serve como guia para os professores, que podem geri-lo de forma a adequar o mesmo 

às necessidades dos seus alunos. No que diz respeito aos restantes países (Espanha, 

Inglaterra e Finlândia) o Currículo, tal como em Portugal, é um documento nacional 

orientador, no entanto, pretende ser a base de construção dos Currículos específicos 

locais, envolvendo as entidades competentes (autarquias, associações de pais, 

professores, empresas, etc.). Destacamos ainda o facto dos Currículos, à excepção do 

português, não integrarem a bibliografia (suporte teórico) que sustentou a sua 

construção, facto que dificulta o seu enquadramento teórico. 

De uma forma geral, os Currículos de Educação Visual preconizam o 

desenvolvimento global do aluno nas vertentes da aprendizagem, da comunicação e da 

socialização, através da realização de experiências artísticas significativas. Com base 

nesta perspectiva dividimos os Currículos em três categorias de análise de conteúdo: 

Objectivos e Estratégias, a considerar pelos professores na planificação das actividades 

(apêndice 2); Conteúdos, subdivididos em: forma, comunicação e modalidades 

(apêndice 3) e Competências, a adquirir pelo aluno (apêndice 4). Vamos agora analisá-

los utilizando o método de comparação e relacionando estes principais aspectos no 

contexto do Currículo (diagrama 9). 

 

Diagrama 9: Relação entre objectivos e estratégias; conteúdos e competências dentro do currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Ferreira, 2007 

 

Na primeira categoria, Objectivos e Estratégias, verificam-se grandes diferenças 

entre os países, caracterizamos os países ibéricos como mais direccionados para uma 
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Objectivos e 
estratégias 

Competências 
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metodologia de aquisição de conhecimentos, que valoriza a exploração  e  

experimentação de materiais, o desenvolvimento da expressão e das competências de 

trabalho em equipa e a crítica e análise formal de produções. Passamos a citar do 

currículo português dois exemplos: “Conceber objectos gráficos aplicando as regras da 

comunicação visual (…)” e “Utilizar, nas suas experimentações bidimensionais, 

processos de representação no espaço” e dois exemplos do currículo espanhol: 

“Conhecer e distinguir estilos artísticos, identificando as obras mais significativas com os 

seus autores” e “Seleccionar e utilizar os materiais, utensílios e suportes adequados”.  

No que respeita aos países nórdicos, estes acentuam mais a sua acção 

educativa nos métodos de investigação, de auto-avaliação e de procura de soluções 

para diversos problemas, parece-nos de igual forma existirem orientações no sentido de 

uma relação mais próxima da comunidade e de preocupação com um futuro sustentável. 

A Finlândia demonstra uma grande preocupação com a compreensão dos media e das 

Tecnologias da Informação e Comunicação na vida diária dos estudantes. 

Apresentamos igualmente alguns exemplos que o demonstram, por exemplo, do 

Currículo inglês “Perguntar e responder a questões acerca do ponto de partida do seu 

trabalho e do desenvolvimento das suas ideias” e “Adaptar o seu trabalho de acordo 

com os seus pontos de vista e descrever como poderão ser desenvolvidos no futuro”. Do 

Currículo finlandês “Estudar imagens artísticas através da criação das suas próprias 

imagens e discussão das mesmas” e “Estudo crítico e investigação da comunicação 

visual na televisão, jogos de computador, filmes, banda desenhada e publicidade”. 

 No que respeita aos conteúdos estes aproximam-se em cinco aspectos:  

(1) Linguagem e códigos visuais (correcta leitura, compreensão e utilização) 

exemplo português: “Utilizar elementos definidores da forma – ponto, linha, plano, 

volume, …”;  

(2) Produção de objectos plásticos (utilização rigorosa de materiais e técnicas), 

exemplo inglês: “Experimentar ferramentas e técnicas e aplicá-las aos materiais e 

processos,…”;  

(3) Conhecimento do património da sua e de outras culturas (relação com as 

obras de arte – análise formal - e manifestações artísticas), exemplo finlandês: 

“Conhecer tradições visuais da sua cultura e de outras culturas com a sua esfera de 

experiência,…”;  

(4) Recurso à utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação, 

exemplo inglês: “Usar diversos materiais e processos incluindo as Tecnologias da 

Informação e Comunicação”; e 

(5) Trabalho individual e de grupo, exemplo espanhol: “Levar a cabo um projecto 

artístico de forma individual ou em equipa, investigando caminhos diferentes e sabendo 

planificar e organizar o dito projecto”. 
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São mais acentuadas as vertentes expressiva, de execução, de percepção e 

compreensão dos códigos visuais em Portugal e Espanha, exemplos: “Exprimir 

graficamente a relatividade de posições dos objectos representados nos registos 

bidimensionais” (currículo português) e “Aprender a expressar e comunicar com 

autonomia e iniciativa emoções e vivências,…” (currículo espanhol). Já na Inglaterra e 

na Finlândia acentuam mais os aspectos de compreensão e reflexão continuada sobre o 

trabalho elaborado, exemplos: “Rever o que eles e outros fizeram e dizerem o que 

pensam e sentem a cerca disso” (currículo inglês) e “Compreender a distinta natureza 

do processo artístico enquanto registam o percurso do seu trabalho” (currículo 

finlandês).  

Ao analisarmos a categoria Conteúdos, e no que diz respeito aos quatro países, 

verificamos que na subcategoria comunicação são preconizados os itens relacionados 

com a linguagem, os códigos e as narrativas visuais; é também dada importância ao 

conhecimento e apreciação das manifestações artísticas de diferentes épocas e 

culturas, há igualmente uma preocupação com o património cultural e natural. Ainda no 

que diz respeito aos quatro países, é de salientar a subcategoria das modalidades, que 

também é configurada com itens bastante idênticos nos quatro países, numa mistura da 

utilização de meios materiais, dos media e das tecnologias da informação. 

Ainda dentro da categoria dos Conteúdos, e no que diz respeito à subcategoria 

forma, podemos concluir que os itens desta categoria referentes aos países Ibéricos têm 

influências da Bauhaus (gramática visual) e do Renascimento (figura humana) é ainda 

feita uma breve referência às diversas tecnologias. No currículo inglês no que respeita à 

subcategoria comunicação, nota-se a influência do movimento arts-and-crafts, numa 

tentativa de reunir as artes, os artefactos e o design. Mostra ainda alguma preocupação 

em explorar as manifestações artísticas que estão mais próximas do aluno, de 

preferência na sua localidade. O currículo finlandês no que respeita à subcategoria da 

forma tem uma influência marcadamente da Bauhaus (gramática visual e fundamentos 

do design), no que respeita à subcategoria da comunicação, é de salientar a grande 

ênfase dada ao sentimento patriótico e nacionalista quando realça a importância de 

conhecer as mais diversas obras de arte, design e arquitectura nacionais e locais. No 

que respeita à subcategoria das modalidades é dada mais uma vez grande importância 

às Tecnologias da Informação e Comunicação bem como aos media. 

Na categoria das Competências os países não apresentam grandes 

divergências, estamos em crer que este facto está relacionado com documentos 

orientadores da UNESCO que ditam as grandes linhas sobre o que se espera dos 

cidadãos de amanhã, assim, são referidas como competências a adquirir pelos alunos, 

nos quatro países:  
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(1) a compreensão e crítica das artes, exemplo finlandês: “Compreender a 

manifestação da cultura visual na sociedade – arte, os media e o meio envolvente”;  

(2) o saber ler e utilizar os códigos visuais, exemplo espanhol: “Identificar, 

compreender e utilizar os códigos artísticos das criações plásticas e visuais presentes 

no meio envolvente”,  

(3) o desenvolvimento das capacidades expressivas, criativas, de exploração e 

compreensão da sua cultura e da de outros, exemplo finlandês: “Ser capaz de ter a sua 

expressão visual”. 

No que respeita às propostas dos quatro países no que concerne aos Currículos 

de Educação Visual, estas foram analisadas e interpretadas por nós à luz da História da 

Educação Artística visto que, como já foi mencionado, não tivemos acesso à bibliografia 

dos Currículos. Assim, e de acordo com a nossa interpretação, concluímos que os 

quatro Currículos estão estruturados de forma a incorporar as quatro disciplinas de arte, 

definidas pelo modelo disciplinar DBAE que passamos a recordar: a Prática, a Crítica, a 

História e a Estética, às quais acrescentamos, no âmbito da Educação Visual a Cultura 

Visual. 
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Desafios para a Educação Artística do Século XXI 

 
 

Sobre o tema: A Educação Visual e Plástica no Ensino Básico: Um Estudo de 

Educação Comparada, construiu-se a dissertação que aqui apresentamos no sentido de 

responder às questões inicialmente colocadas e que conduzem numa primeira instância 

à realização desta investigação. 

Tendo em vista a descobrir quais os Desafios que se colocam à Educação 

Artística do século XXI, analisámos quatro currículos da actualidade, de quatro países 

Europeus (Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia), nas vertentes dos 

objectivos/estratégias, conteúdos e competências. Concluímos dessa análise que os 

currículos em termos conceptuais e de princípios base são bastante aproximados, as 

suas diferenças encontram-se em questões de operacionalização dos mesmos, isto é, 

nas estratégias e no que respeita a algumas opções metodológicas. 

Para melhor compreendermos a contextualização e as influências subjacentes 

aos currículos fomos procurar respostas à História da Educação Artística (Efland, 1990; 

Macdonald, 2004 e Cabanas, 1993) que compõem o capítulo 2. Uma outra forma de 

contextualizar os Currículos envolveu a análise dos Sistemas Educativos e das 

características de cada país estudado (capitulo 1). 

Importa agora reflectir sobre a importância da Educação Artística no Currículo e 

sobre quais as linhas guia para o início deste século. A História da Educação Artística 

revelou uma panóplia de acontecimentos que marcaram o ensino das artes. No século 

XIX começou-se por valorizar a realização de produtos originais. Esta ideia estava 

associada à livre-expressão. Mais tarde, com Franz Cizek, Marion Richardson e Viktor 

de Lowenfeld realçou-se a arte da criança como sendo um processo que não devia ter 

influências adultas. Esta proposta não tinha como propósito o desenvolvimento 

cognitivo, apenas interessava a expressão dos sentimentos por parte das crianças 

(Efland, 2004). 

No início do século XX proliferou a psicologia behaviorista que não dava qualquer 

atenção ao uso da imaginação. Para desenvolver a cognição apenas eram necessárias 

as competências literárias e numéricas. As artes tinham qualquer coisa a ver com os 

afectos. Nos finais do século XX surgem as ciências cognitivas que trazem de novo a 

imaginação para a ribalta. Howard Gardner (1987) cit. por Efland cria a Teoria das 

Inteligências Múltiplas que teve um impacto poderoso na educação e que refere que a 

cognição se desenvolve através de diversas linguagens simbólicas (Efland, 2004). 

O que caracteriza o cognitivismo, no que respeita à aprendizagem, e de acordo 

com abordagens mais recentes, é o facto dos indivíduos construírem o seu 

conhecimento. O saber surge da acção do indivíduo despertada pelos seus interesses, e 
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estes ligam o conhecimento antigo ao novo, integrando-o. Este processo atribui 

significado à aprendizagem (Efland, 2004). 

No contexto deste novo paradigma, a Educação Artística tem um papel 

importante no processo de aprendizagem. Esta área é essencial para a compreensão do 

mundo em que vivemos e é condição primordial no que respeita à aquisição de 

competências criativas necessárias ao perfil de cidadão e trabalhador (Robinson, 1982). 

As artes promovem a potencialidade e a adaptabilidade das capacidades do ser 

humano. Educam os sentimentos e a sensibilidade que permitem ao indivíduo dotar-se 

de ferramentas para construir os seus valores. Desenvolvem a potencialidade e 

adaptabilidade das capacidades do ser humano. Desenvolvem a capacidade física e 

perceptiva essenciais para compreender e agir. Saber sobre o mundo envolvente, 

percebendo a interdependência entre indivíduos grupos e nações (Robinson, 1982). 

A Educação Artística é composta por três características: continuidade, revisão e 

profundidade e amplitude. A continuidade tem a ver com ligação às tradições passadas, 

a revisão propõe a crítica dessas tradições e introdução de mudanças no que respeita a 

propostas e práticas educativas. Por fim, a profundidade e amplitude estão relacionadas 

com a cultura visual e com o currículo integrado, promotores de alternativas para o 

ensino (Efland, 2004). 

Os autores Manuel Belver, Ana Ullán e María Acaso (2005) apresentam ainda 

duas dimensões de Educação Artística: uma primeira relacionada com as capacidades 

do indivíduo (criatividade, originalidade, valorização do trabalho e auto-eficiência) e uma 

segunda dimensão orientada para a sociedade (capital cultural e solidariedade 

internacional). É ainda colocada a hipótese de integrar os valores educativos 

mencionados num mesmo modelo.  

Duas influências importantes ainda se mantêm a pairar sobre a importância das 

artes na educação geral, uma tem a ver com a distinção entre as Belas Artes e os 

Trabalhos Artesanais, que devido ao peso da História da Arte europeia leva os alunos a 

respeitarem mais as Belas Artes do que outros tipos de arte, no entanto, são mais 

receptivos à realização destes últimos por considerarem estar mais acessíveis a eles. O 

outro aspecto está ligado com a utilidade, aqui também se destaca a conotação de 

trabalho inferior com os Trabalhos Manuais, enquanto que as Belas Artes se aproximam 

mais do “luxo”. O que é certo é que estas concepções ao longo da história implicam com 

os pensamentos da actualidade e consequentemente com os currículos.  

Um outro factor que ainda está muito enraizado foi a aceitação do modelo 

disciplinar, na segunda metade do século XX, nesta altura, como já foi referido, 

ponderou-se nas disciplinas que deveriam integrar o currículo e as artes tiveram de ser 

defendidas para poderem constar neste grupo, no entanto, o que as fez ganhar o lugar 

foi o facto de se terem aproximado da metodologia das Ciências, o que levou a uma 
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descaracterização das mesmas. Esta divisão está largamente implementada nos nossos 

dias e implica com os currículos actuais, não no sentido de retirar disciplinas mas de 

valorizar umas em detrimento de outras, nomeadamente no que diz respeito à 

distribuição da carga horária, disponibilização de materiais e outros recursos.  

Mais tarde, nos anos oitenta do século XX, surge o DBAE (Discipline Based Art 

Education), baseado no modelo disciplinar, sugere que a Educação Artística seja 

composta por quatro disciplinas: a Prática Artística, a Critica da Arte, a História da Arte e 

a Estética que podemos encontrar nos mais variados currículos escolares. No que diz 

respeito à Educação Primária ainda é onde se nota menos esta divisão por disciplinas, 

no entanto, sofre da mesma valorização ou desvalorização de determinadas disciplinas. 

O que está a acontecer na maioria dos países, é novamente, a valorização de 

umas disciplinas em detrimento de outras, o que gera uma desigualdade de recursos no 

meio escolar, ao serem implementados programas específicos de Matemática, Ciências, 

Tecnologias da Informação e Comunicação e Língua Materna. Todos os recursos são 

canalizados para o desenvolvimento dos mesmos deixando à margem todas as outras 

áreas do currículo e uma das primeiras a sofrer cortes é, como sempre foi 

historicamente, as artes visuais. 

Era essencial que os governantes dos diversos países tomassem consciência de 

que todas as áreas são importantes para desenvolver as competências do cidadão para 

o século XXI, o que acontece é que, quem normalmente assume estes cargos, pertence 

às áreas económicas ou de direito e pouca ou nenhuma formação possui em pedagogia. 

Por exemplo, a cultura e o património são dois assuntos que devem ser valorizados por 

todos, de forma a não perdermos a nossa história, a transmitirmos a herança deixada 

pelos nossos antepassados e para compreendermos a evolução da nossa civilização.  

Chegamos à conclusão de que os currículos estão desenhados de forma a 

contemplar as competências necessárias para o século XXI, apresentam no entanto 

divergências nas estratégias que promovem, logo, a base de preparação das 

actividades dos professores vai ser diferente e encontrar caminhos diferenciados. No 

entanto, é igualmente importante a forma como os professores implementam as suas 

práticas nas escolas, estamos em crer que aqui reside a grande diferença de um 

Sistema Educativo de sucesso para um com menos sucesso.  

Ajuda a modificar as práticas dos docentes o facto das orientações gerais serem 

flexíveis, que não estejam presas à aquisição de conteúdos em quantidade, em vez de 

qualidade, que as questões educativas sejam decididas mais a nível local, de forma a 

envolver toda a comunidade bem como os recursos que dispõe (à semelhança do que já 

acontece na Espanha, Inglaterra e Finlândia). No entanto, há que incutir determinadas 

responsabilidades aos responsáveis e controlar a qualidade da aprendizagem, da parte 
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do governo e autarquias locais tem de haver uma predisposição para proporcionar às 

escolas e aos seus profissionais melhores condições de trabalho. 

Defendemos um Currículo Integrado dada a facilidade de acesso à informação 

que temos nos nossos dias. Tornar-se-ia importante concentrar a tarefa educativa na 

aquisição e desenvolvimento de competências, através de experiências significativas, 

com os conteúdos e as disciplinas a servirem de veículo para esta finalidade e não a 

utilização dos conteúdos para transmitir conhecimentos que por vezes não têm qualquer 

significado para o aluno. Consequentemente, e em nosso entender, as escolas 

poderiam desenvolver o seu projecto educativo de uma forma interdisciplinar. 

Nesta perspectiva as turmas deveriam ser mais reduzidas para que o professor 

desse o apoio necessário ao acompanhamento do processo escolar dos alunos, bem 

como se dedicasse a elaborar planificações mais flexíveis, que tivessem em conta a 

realidade dos alunos, que promovessem um maior envolvimento com a comunidade e 

que preparassem os alunos para a vida activa através de parcerias com empresas e 

serviços. 

Uma prática que consideramos positiva é aquela aplicada em Inglaterra, tal como 

já foi referida no capítulo 1, ao professor ou à equipa de professores é dado um espaço 

para avaliar os alunos durante um determinado tempo de forma a diagnosticar as 

necessidades cognitivas e os interesses dos alunos que entrem na escolaridade 

obrigatória, este tempo serviria de iniciação e adaptação ao meio escolar. Outra prática 

interessante é o setting que agrupa os alunos consoante as suas capacidades em 

determinado assunto. 

Uma outra prática bastante interessante é a finlandesa, na qual os professores 

acompanham o máximo de tempo possível os seus alunos, como forma de diminuir a 

dificuldade de transição entres ciclos no Ensino Básico. Desta forma os professores 

deslocam-se entre ciclos para apoiarem os alunos na integração em novos espaços e 

novas formas de trabalhar. 

Nas escolas seria aconselhável que os docentes vissem as disciplinas todas por 

igual e construíssem projectos educativos interdisciplinares em conjunto, tendo como 

ponto de partida as competências para criar cidadãos responsáveis, criativos e felizes. A 

realidade portuguesa mostra que os professores não têm esta disponibilidade para se 

sentarem e conversar interligando as áreas do saber para gerar situações de 

aprendizagem efectiva com a aquisição de conhecimentos úteis e interessantes que 

motivem os alunos a querer saber mais. Pensamos que este seria o caminho para o 

sucesso escolar. 

Os docentes preocupam-se muito com o cumprimento dos programas devido, em 

grande parte, à pressão dos exames obrigatórios estipulados pelo Ministério da 

Educação e também pelos lobbis dos editores de manuais escolares. Não queremos 
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dizer com isto que não se preocupam, mas sim por outro lado “um simples baralhar e 

dar de novo” poderia ser um caminho diferente para atingir os mesmos objectivos. Se 

podemos modificar o programa, visto que nos dias de hoje se exige a aquisição de 

competências e não de conteúdos livrescos, porque é que os professores não o fazem? 

Será por receio de falharem? Será pelo trabalho que acarreta? Ou por receio de serem 

punidos por entidades superiores? 

A legislação portuguesa, como já vimos no capítulo 1, prevê a possibilidade de 

adequação do Currículo aos alunos. Esta tarefa, chamemos-lhe assim, só é realizada 

em casos extremos quando há um grupo de alunos para os quais o Currículo “normal” já 

não funciona e são criados os  Currículos Alternativos, para estas turmas especiais. 

Acontece que, em nosso entender, estas situações poderiam ser evitadas, se desde o 

início se tivesse em consideração que os alunos são todos diferentes e têm interesses 

diferentes e que todos gostariam que o ensino lhes dissesse mais alguma coisa. 

É evidente que um projecto desta natureza dá trabalho e exige horas de trabalho, 

mas se este trabalho for realizado em conjunto e em prol de um mesmo objectivo, 

poderá tornar-se um trabalho estimulante e até divertido. Quando trabalhamos devemos 

ter gozo e brio no que fazemos, o contrário torna-se uma tarefa árdua e difícil. O 

trabalho em grupo entre professores abrirá novas portas de reflexão e de construção do 

sucesso educativo. 

Os professores de Educação Visual (2ºCiclo) do ensino português realizam um 

percurso que se aproxima da nossa visão da educação. Os professores dispõem de 

uma série de conteúdos e técnicas não ordenados, o que eles fazem é desenvolver 

projectos artísticos que levem à aquisição desses conceitos por parte dos alunos. Muitas 

vezes são estes professores os que conseguem os melhores resultados de entre todas 

as disciplinas, visto que têm um cariz mais prático ao qual os alunos aderem 

naturalmente. Encontramos uma justificação no facto de que os temas a trabalhar são 

propostos por eles ou são propostos de forma apelativa pelos professores. 

O que se observa nas escolas portuguesas (e também no resto da Europa, como 

se pode constatar na Conferência Mundial de Educação Artística, realizada em 2006) é 

a permanente desvalorização da área artística no Currículo, a grande maioria do 

conjunto de professores de áreas não artísticas ou com um carácter prático, tem uma 

visão decorativa e de entretenimento da referida área, afirmando muitas vezes que esta 

área serve para embelezar festas e épocas festivas.  

Mas muitos dos professores das áreas artísticas têm também parte da culpa, 

demitem-se de defender o seu espaço e valor no Currículo e acabam numa rendição 

aos pedidos de colegas para enfeitar a escola, organizarem e embelezarem as festas, 

que depois acabam por só serem usufruídas por estes professores e pelos alunos. Estas 

actividades culturais têm a sua importância e são bastante positivas no que respeita à 
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aproximação entre aluno e professor melhorando as relações afectivas, o que leva a um 

melhor desempenho de ambos. 

No 1º Ciclo o cenário é idêntico, a maioria dos docentes generalistas não 

atribuem uma verdadeira atenção à Educação Artística, servindo esta, mais uma vez, 

para as festas, para os tempos mortos ou para embelezar o texto que acabaram de 

escrever. Muitos referem a falta de formação na área ou o tempo que lhes falta para 

cumprirem o currículo das disciplinas nucleares (Matemática e Língua Portuguesa). 

Ambos os dados são importantes de analisar, no primeiro pode mesmo existir uma falha 

na formação de professores, mas esta falha será de ordem programática ou de 

desvalorização das artes? A segunda questão vai tocar no assunto já referenciado. É 

importante que o Ministério deixe de valorizar o conhecimento “a metro” e passe a 

valorizar efectivamente uma aquisição de competências. Os professores sentem uma 

grande pressão no seu dia-a-dia no que diz respeito ao “programa”. É importante 

também que se faça uma formação contínua dos professores. Queremos com isto dizer 

que os professores passaram anos a desenvolver determinado tipo de ensino e que 

necessitam de um “empurrão” para mudar as suas práticas. Neste sentido poderia ser 

desenvolvido um Programa Nacional que actuasse localmente em cada agrupamento de 

escolas. 

A Educação Artística é muito mais do que o que acabámos de expor e, apesar do 

comprovado contributo para o desenvolvimento do indivíduo, em Portugal, os que se 

debatem pelo espaço da Educação Artística no Currículo continuam a ter de, 

permanentemente, fazer ver que esta área é tão importante como qualquer outra para o 

desenvolvimento da personalidade, das capacidades afectivas, cognitivas, cinestésicas, 

da identidade pessoal e colectiva, da apreciação, valorização e conservação da sua 

cultura artística e de outros povos. 

Não são só os docentes que têm de modificar as suas práticas, os órgãos de 

gestão têm a sua quota de responsabilidade em todo este processo. Estes últimos 

deverão criar as condições necessárias para que os docentes possam trabalhar em 

conjunto, como por exemplo terem em atenção na elaboração dos horários e criarem 

espaços comuns de encontro entre equipas educativas, que esses horários estejam 

construídos de forma racional para que os docentes tenham disponibilidade mental para 

reflectir e trabalhar em conjunto, criar espaços de trabalho com as condições 

necessárias, entre muitos outros. 

O nosso ensino continua muito centrado no Currículo e não nos alunos. No 2º 

ciclo os grupos disciplinares estão muito concentrados em ter as turmas a “andar a par e 

passo” e, quando algum docente, devido às características dos alunos não consegue 

acompanhar a sua equipa disciplinar, sente-se de algum modo frustrado. Se a lógica do 

ensino fosse outra, e passasse por um processo de verdadeira avaliação diagnóstico 
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dos alunos, seleccionar conteúdos e construir um programa para o tipo de alunos que 

vai acompanhar e o ritmo de aprendizagem dos mesmos, talvez os resultados escolares 

fossem diferentes. 

No 1º Ciclo a problemática é semelhante, os professores são todos generalistas, 

no entanto é natural que uns se sintam mais à vontade numas áreas do que noutras. 

Porque é que não existe um espírito de partilha e de trabalho conjunto? Porque é que 

cada um fica “encerrado na sua concha” com medo de dizer ao outro o que faz? 

Detectamos então três grandes problemas na educação que dificultam a 

introdução do Currículo Integrado, são eles: (1) A burocratização do poder central, que 

em grande medida aumenta o trabalho inútil dos docentes, em vez de lhes serem dados 

espaços de discussão, são-lhes dados cada vez mais papéis para preencher; (2) A 

desresponsabilização das famílias, estas são responsáveis, em grande medida, pela 

indisciplina e desinteresse dos alunos pela escola, devido ao baixo nível de escolaridade 

dos nossos adultos, estes não valorizam a escola nem o trabalho dos professores; (3) A 

falta de trabalho cooperativo entre docentes, em vez de aproveitarem os momentos que 

têm em conjunto para discutirem as suas estratégias e criar projectos comuns, passam 

grande parte do tempo nessas reuniões desejosos por se irem embora, sem partilharem 

nada com os seus colegas nem falarem de coisas que pouco interessam (será para não 

se exporem em frente aos colegas?); e por fim 4º A gestão das escolas que não cria as 

condições necessárias para o trabalho ser realizado de forma harmoniosa, nem apoia os 

docentes nas suas dificuldades.  

No 1º Ciclo as áreas artísticas estão a ser literalmente empurradas para fora do 

Currículo, passando muitas vezes a constar dos programas extra-curriculares optativos.  

Outro eixo da educação, e consequentemente da Educação Artística, é o da 

aprendizagem ao longo da vida, esta é uma das apostas mais recentes de diversas 

organizações internacionais UNESCO, OCDE, APEC Fórum, Parlamento Europeu e 

Conselho de Ministros dos países nórdicos. As artes desempenham um papel 

importante neste eixo. O emprego nos sectores da produção tem vindo a decrescer e há 

uma maior necessidade por parte das pessoas em estarem aptas a desempenhar 

diversos tipos de actividades, de entre essas, uma parte considerável está ligada ao 

design e marketing. 

A exigência prende-se com a produção de qualidade e a especialização dos 

trabalhadores no sentido de criar produtos atractivos e gerar novas formas de 

comunicação. David Aspin (2000) afirma que “estas mudanças requerem refazer os 

modos de pensar, trabalhar e criar. Estamos perante uma nova realidade que podemos 

moldar e que em grade parte é gráfica e não verbal” (Aspin, 2000: 76). Para nos 

adaptarmos a esta realidade temos de desenvolver competências de comunicação 
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(escrita, visual e musical) baseadas nas teorias da aprendizagem, pensamento, 

imaginação e criatividade.  

Uma outra vertente é a da literacia tecnológica, o aluno deve saber retirar dos 

media a informação de que necessita e estar atento aos perigos que estes meios 

acarretam. As novas tecnologias são os recursos do futuro, a comunicação multimédia 

de mensagens traz consigo novos significados e relações interpessoais, que exigem das 

pessoas competências de articulação, pensamento divergente e de comunicação eficaz.  

A Educação Visual tem um papel preponderante nesta tarefa, pois dispõe das 

ferramentas e das metodologias adequadas à aprendizagem e reflexão crítica dos media 

e das Tecnologias da Informação e Comunicação – Cultura Visual. Desta forma é 

importante capacitar os alunos dos meios técnicos e expressivos das artes, mas é ainda 

mais importante que os alunos compreendam o meio envolvente, apresentem soluções 

para os problemas que detectam e apliquem as ferramentas e metodologias das artes 

na sua resolução. 

O conhecimento neste contexto é algo em constante mutação, a aprendizagem 

não se processa apenas de uma forma, os alunos passam a estabelecer os seus 

modelos e paradigmas num processo de auto-aprendizagem. É igualmente necessário o 

trabalho cooperativo como ponte para uma rapidez nos avanços sociais. Segundo Aspin 

“estes novos modos de reinventar, cuidar e comunicar a informação capacitam os 

alunos na construção de novos mundos próprios: inovação, imaginação e criatividade” 

(Aspin, 2000: 76). 

O conceito renascentista do “Homem Universal” tem alguma lógica no contexto 

actual no sentido de que, hoje, temos de desenvolver competências em diversas áreas, 

de forma a aumentarmos a nossa capacidade adaptativa às rápidas mudanças. É 

importante que os conhecimentos estejam em rede e que se realizem conexões entre as 

diversas perspectivas de um mesmo assunto. O cidadão do futuro não tem de saber 

tudo, mas tem de ter a capacidade de procurar a informação que lhe é útil, para que se 

possa adaptar à realidade contemporânea. 

A Educação Artística é um recurso valioso neste ambiente pois promove formas 

de aprendizagem e de comunicação que desenvolvem as competências necessárias à 

adaptação neste mundo, ajudam a formar novos pensamentos, novas relações e 

compreensões, bem como a desenvolver a capacidade criativa e inovadora e apostam 

na clareza e rigor de execução. Esta perspectiva vai de encontro ao modelo integral 

defendido por Belver, Ullán e Acaso (2005). Tal como Herbert Read, na segunda metade 

do século XX, apostava nas crianças para o desenvolvimento da paz e da harmonia 

social. Pensamos que esse será o caminho dos nossos dias, apostar na formação dos 

jovens como cidadãos conscientes, reflexivos e com capacidades de trabalhar em 

conjunto. 
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Na sociedade actual é exigido às escolas que compatibilizem diversos valores e 

objectivos: produção económica, promoção da saúde, transmissão de conhecimento e 

ao mesmo tempo o pensamento crítico, o auto-desenvolvimento, a identidade cultural 

etc, (Belver, Ullán e Acaso, 2005: 94). Numa perspectiva ao longo da vida Aspin afirma 

que as pessoas procuram este tipo de actividades (artísticas) por permitirem a 

interactividade com outros e pela sua componente criativa. É também reflexo das 

actividades artísticas uma crescente excitação e vontade de aprender. 

A Educação Artística deve ter uma perspectiva escolar não só de contribuir para 

o desenvolvimento cultural, mas também para mostrar aos alunos as potencialidades 

das artes como um possível emprego ou como bases importantes para aplicar noutras 

áreas e na vida do dia-a-dia. Estas bases podem contribuir, a título de exemplo, para a 

gestão do tempo, do espaço e dos recursos ou a capacidade de resolver problemas. O 

trabalho conjunto com a comunidade poderá levar a uma partilha de espaços e 

actividades conjuntas com a escola.  

Os artistas poderiam ter um papel nesta parceria como forma de enriquecer as 

aprendizagens dos alunos e para contribuir com significados que os alunos 

valorizassem. Através da cooperação entre os artistas e os professores é possível 

desconstruir a visão elitista das artes e que ainda hoje persiste. Os artistas podem 

envolver-se com a escola de diversas formas, com programas específicos que incluem 

idas às escolas, com a realização de exposições, envolver-se com os alunos na 

elaboração de performances, entre muitos outros. Para que haja uma efectiva resposta 

desta interacção têm de ser tidos em conta um suporte teórico e uma avaliação 

conjuntos. 

Uma outra parceria que pode ser fomentada é aquela que se faz com as 

instituições artísticas, aqui também deverá existir um entendimento sobre o que a escola 

oferece e como pode a instituição alargar os horizontes e promover experiências que 

complementem as da escola. Mais uma vez aqui a avaliação é essencial, esta avaliação 

deverá assentar na reflexão sobre qual a dimensão que o seu trabalho tem, como 

cooperar com as escolas para uma Educação Artística mais significativa e que metas e 

forças especiais para as atingir dispõe a instituição. 

Malcolm Ross (2003) apresenta dois modelos que podem ajudar a conceptualizar 

esta intenção de trabalhar em conjunto, um dos modelos tem em conta o aluno, 

proposto por Rom Harré (1993) que se baseia no processo criativo e que tem quatro 

conceitos chave: convencionalismo (tradição e conhecimento cultural), apropriação 

(gosto e estilo pessoais), transformação (realização e aplicação de símbolos) e 

publicação (transmissão de cultura, produção e avaliação). O outro modelo, criado por 

Donald Schön (1983) está mais direccionado para a experiência do professor e 

pressupõe uma reflexão sobre a prática. No fundo concentra as preocupações que o 

professor tem aquando da organização das suas actividades: as capacidades, os 

valores, a teoria de base (estratégias) e o papel a desempenhar. Estes dois modelos 
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ajudam a traçar o programa a seguir. De seguida colocam-se aos professores as 

questões de que capacidades são necessárias para o ensino das artes e como colocar 

em prática este ensino para que apoie efectivamente o desenvolvimento do aluno. 

Segundo David Aspin (2000) as artes promovem uma ambiente de aprendizagem 

centrado no aluno, que trabalha as componentes individuais e colectivas, aumenta os 

horizontes e fomenta outras maneiras de ver, baseiam-se ainda em valores 

democráticos e são promotoras de desafios. O professor de artes tem o papel de ajudar 

em todo este processo para que o aluno experimente navegar nos valores estéticos e na 

expressão pessoal. Para ele “qualquer experiência educativa que envolva a actividade e 

aquisição nas artes rapidamente demonstra que o trabalho nas artes enaltece a 

qualidade de vida de todos” (Aspin, 2000: 83). 

Uma reflexão final que gostaríamos de deixar aqui prende-se com um assunto já 

mencionado e que foi igualmente colocado por Montse Rifá e Fernando Hernández 

(1997): “qual é a relação entre o que está prescrito no Currículo Nacional de Educação 

Artística e as aproximações pessoais da prática dos professores?” Como foi 

apresentado ao longo de toda esta investigação a educação tem um papel 

preponderante na construção da sociedade, as artes como também já enaltecemos têm 

uma parte a cumprir em todo esse processo. Cada país, através dos seus Currículos 

Nacionais, estabelece as bases para os agentes educativos criarem experiências de 

aprendizagem significativas. Os Currículos Nacionais devem ser apenas um ponto de 

partida que deve ser feito localmente com as pessoas envolvidas na acção educativa. O 

trio mais relevante é o da administração-professores-alunos, no entanto, seria 

aconselhável que todas as estruturas da comunidade (autarquias, empresas, serviços, 

artistas) se envolvessem neste processo através da promoção de parcerias com o trio 

apresentado. 

Esta investigação deixou em aberto outras questões que poderão ser exploradas 

no futuro, por exemplo, que documentos (programas) existem para ir de encontro aos 

objectivos dos currículos? Será que entram em conflito com os Currículos Nacionais ou, 

por outro lado, são confluentes com os mesmos? Como já vimos, em Portugal parece 

existir uma tensão entre documentos. Em nosso entender, os documentos de referência 

à tarefa educativa deveriam estar todos em consenso, para um maior entendimento 

entre a teoria educativa e a prática educativa. 

Outras questões são: qual a influência da prática educativa dos professores no 

desenvolvimento do Currículo e, consequentemente, no desenvolvimento do indivíduo? 

Como é que as orientações passam a práticas? Que critérios os professores 

seleccionam na preparação das actividades que visam o desenvolvimento das 

competências dos alunos? Estas questões parecem-nos bastante pertinentes visto que 

não é suficiente construir bons documentos de referência para que a aprendizagem seja 

um sucesso, há que desenvolver as práticas adequadas às necessidades da sociedade 

e dos indivíduos. Parece-nos que neste aspecto Portugal ainda tem um longo caminho a 

percorrer.
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Apêndice 1: Comparação dos Sistemas de Ensino de Portugal, Espanha, Inglaterra e Finlândia 
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frequenta 
o ensino 
público 

 
Educação 

Infantil não 
obrigatória 

 
Educação Básica 

obrigatória 

 
Calendário 

anual 

 
Organização 

semanal 

 
Elaboração de 

turmas 

 
Currículo 

 
Disciplinas obrigatórias na 

primária 

 
Metodologias 

 
Avaliação 

 
  

 
81% 
 
(19% 
privado que 
é financiado 
em 4,7% 
pelo 
Ministério 
da 
Educação) 

 
3-5 anos em 
estabelecimento
s públicos e 
privados 

 
Educação básica 
dividida em três 
ciclos: 1ª ciclo (6-10), 
2º ciclo (10-12) e 3º 
ciclo (12-15) 
 
Educação gratuita 

 
180 dias entre 
o meio de 
Setembro e o 
fim de Junho 

 
5 dias por 
semana 
 
Nos 2º e 3º 
ciclos as aulas 
funcionam em 
blocos de 45 
min. e de 90 
min. 

 
1º ciclo número 
de alunos 
estabelecido 24, 
em escolas onde 
só há um 
professor o 
número de 
alunos é de18 
 
2º e 3º ciclos o 
número de 
alunos situa-se 
entre os 25 e os 
30 alunos 

 
Currículo definido 
pelo Ministério da 
Educação, no 
entanto as escolas 
podem adaptá-lo 
às circunstâncias 
locais 

 
1º ciclo:  
Língua portuguesa 
Matemática 
Estudo do Meio 
Expressão plástica 
Expressão dramática 
Expressão musical 
Educação Física 
Educação moral e religiosa 
(opcional) 
 
2º Ciclo: 
Língua Portuguesa 
Língua Inglesa 
História e Geografia de Portugal 
Ciências da Natureza 
Matemática 
Educação Visual e Tecnológica 
Educação Física 
Educação Moral e Religiosa 
(opcional) 
 
3º ciclo: 
Língua Portuguesa 
Língua francesa 
Língua Inglesa 
História  
Geografia 
Ciências Naturais 
Físico-Quimica 
Educação Visual 
Educação Tecnológica 
Matemática 
Educação Física 
Mais uma disciplina opcional 
dependendo da oferta de 
escola, normalmente na área 
artística 
Educação Moral e Religiosa 
(opcional) 
 
Nos três ciclos: 
Área de Projecto 
Formação Cívica 
Estudo Acompanhado 

 
1 professor 
generalista para o 
1º ciclo 
 
1 professor 
especialista por 
disciplina no 2º e 3º 
ciclos 

 
A avaliação é regulada nacionalmente e utiliza métodos formativos e sumativos. No 
1º ciclo é realizado um relatório individual por aluno e por período que traduz uma 
avaliação qualitativa. Nos 2º e 3º ciclos existe uma escala de 1 a 5 valores para 
cada disciplina no final de cada período. No 9º ano e último os alunos realizam 
exames de Língua Portuguesa e Matemática 
 
A progressão dos alunos é decidida pelo professor (1ºciclo) ou pelo conselho de 
professores (2º e 3º ciclos) 
 
No 9º ano os alunos que não terminarem com aprovação o ensino básico e 
estiverem fora da escolaridade obrigatória (+ de 15 anos) poderão auto propor-se 
para exame a fim de concluírem a escolaridade obrigatória. 
 
No final do ensino básico os alunos que o completarem com sucesso recebem um 
certificado. 

 
 
 
 
 

 
 

 
71,6% 
 
(29,4% 
privado) 

 
Dividida em 2 
ciclos de 3 anos 
cada. 1º ciclo (0-
2) 2º ciclo (3-5) 
este último ciclo 
é gratuito nos 
locais públicos e 
privados com 
apoio do estado 

 
Educação primária (6-
12), dividida em 3 
ciclos com 2 anos 
cada 
 
Educação Secundária 
(13-16), dividida em 4 
cursos 
 
A passagem do 
ensino primário para 
o ensino. secundário 
é automática 
 
Educação gratuita 

 
Estabelecido 
por cada 
comunidade 
autónoma 
entre inícios 
de Setembro 
e finais de 
Junho. 
 
180 dias para 
a primária 
 
175 dias para 
a secundária 

 
5 dias por 
semana 
 
25 aulas 
semanais de 
55min cada 
para a 
primária 
 
30 aulas 
semanais de 
60min cada 
para o 
secundário 

 
Número máximo 
de alunos na 
primária é de 25 
alunos; 
 
Na secundária 
máximo de 30 
alunos. 

 
Currículo com os 
ensinos mínimos 
definido pelo 
governo como 
ponto de partida, 
depois cada 
Comunidade 
Autónoma em 
conjunto com os 
Centros Educativos 
adapta e 
desenvolve este 
currículo, que 
depois é reajustado 
pelos professores 
consoante o grupo 
de alunos que têm 

 
Meio natural, social e cultural; 
Educação artística; 
Educação Física; 
Língua e literatura castelhana; 
Língua e literatura oficial; 
Língua estrangeira; 
Matemática; 
Religião católica (de oferta 
obrigatória, mas de frequência 
voluntária) 

 
1 professor 
generalista para a 
primária, com 
professores 
especializados nas 
áreas de música, 
educação física e 
língua 
estrangeira(inglês) 
 
1 professor 
especialista por 
disciplina nos 
restantes anos 

 
Não existe um sistema de avaliação nacional ou regional. O currículo nacional 
engloba os objectivos mínimos a atingir. Na educação primária a avaliação é 
contínua e tem em conta o progresso do aluno nas distintas áreas. A progressão do 
aluno é responsabilidade do professor. Se o aluno progredir para o ciclo seguinte 
com negativa a alguma área receberá apoios educativos. 
 
A avaliação dos alunos na educação secundária inferior é contínua e diferenciada. 
Os alunos podem realizar exames ás áreas que não obtiveram aprovação. 
 
A progressão dos alunos é decidida por uma comissão de avaliação tendo em conta 
a maturação do aluno, as possibilidades de recuperação e o percurso em anos 
anteriores. 
 
Cada ano só se pode repetir uma vez. 
 
No final do ensino básico os alunos que o completarem com sucesso recebem um 
certificado. 
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Percentage
m que 

frequenta 
o ensino 
público 

 
Educação 

Infantil não 
obrigatória 

 
Educação Básica 

obrigatória 

 
Calendário 

anual 

 
Organização 

semanal 

 
Elaboração de 

turmas 

 
Currículo 

 
Disciplinas obrigatórias na 

primária 

 
Metodologias 

 
Avaliação 

 
 

 
 
 
 

 
96% 
 
(4% 
privado) 

 
3 meses – 3 
anos 
(instituições 
privadas e 
voluntários) 
 
3-5 anos o 
governo tem 
expandido a 
oferta em 
cooperação com 
as instituições 
privadas e 
voluntárias 
 
Existe também 
um serviço de 
babysiting 
gratuito em 
regime de part-
time para 
crianças com 3 e 
4 anos 
disponibilizado 
pelo governo e 
quando 
solicitado pelos 
pais. 
 

 
Educação primária (5-
11) dividida em 2 
estádios dos 5 aos 7 
e um outro dos 7 aos 
11 
 
Educação secundária 
(12-16/18) dividido 
em 2 estádios dos 11 
aos 14 e um outro 
dos 14 aos 16  

 
Estabelecido 
pelas 
autoridades 
locais ou 
pelas 
instituições 
entre 
Setembro e 
Julho 
 
190 dias 

 
5 dias por 
semana 
 
21 aulas (5-7) 
 
23,5 aulas (8-
11) 
 
24 aulas (12-
16) 
 
Horário diário 
das 9 às 
15/16 

 
Número máximo 
de alunos entre 
os 5-7 anos é de 
30 alunos; 
 
Nas restantes 
faixas etárias 
não há número 
limite de alunos 
por turma. 

 
Currículo definido 
pelo Secretariado 
do Estado para a 
Educação e 
Competências 
(skills) e é 
aconselhado pela 
Autoridade das 
Qualificações e 
Currículo (uma 
organização não-
governamental) no 
que diz respeito às 
matérias do 
currículo  

 
Matemática; 
Ciências; 
Design e tecnologia; 
Tecnologia da informação e 
comunicação; 
Educação Física; 
História; 
Geografia; 
Arte e design; 
Música; 
No grupo dos 11-14 são 
acrescentadas: 
Língua estrangeira; 
Formação Cívica 
 
Fora do currículo: 
A partir do 5-7 educação 
religiosa; 
A partir do 11-14: Educação 
sexual e educação para uma 
carreira profissional 

 
1 professor 
generalista para a 
primária 
 
1 professor 
especialista por 
disciplina nos 
restantes anos 

 
A progressão para o ano seguinte é automática e não depende dos resultados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
98%  
 
(2% As 
instituições 
privadas 
estão sobre 
supervisão 
pública e 
recebem os 
mesmos 
fundos que 
as públicas) 

 
0-6 anos as 
crianças podem 
estar em centros 
de dia ou 
inseridas em 
pequenos 
grupos de 
cuidados 
familiares em 
casas privadas. 
As despesas são 
totalmente 
suportadas pelos 
pais. 
 
6 anos de idade 
as crianças têm 
direito à 
educação pré-
primária gratuita. 
98% das 
crianças 
frequenta a  pré-
primária 

 
Está dividida em 
classes das quais 
entre a 1ª e a 6ª, 
correspondentes à 
faixa etária entre os 7 
e os 12 anos e entre 
a 7ª e a 9ª que 
correspondem à faixa 
etária entre os 13 e 
os 16 anos 

 
190 dias entre 
o meio de 
Agosto e o 
inicio de 
Junho 
 
 

 
5 dias por 
semana 
 
Mínimo de 
lições por 
semana 19 a 
30 
dependendo 
do nível de 
ensino e do 
número de 
assuntos 
opcionais 
 
Há autonomia 
local para 
conceder 
férias extra 

 
Não existe 
regulamentação 
governativa do 
número de 
alunos por 
classe. Os 
alunos 
normalmente 
estão agrupados 
por idades, 
excepto em 
escolas 
pequenas onde 
podem existir 
alunos de várias 
idades 

 
O currículo 
nacional é 
desenhado pelo 
Conselho Nacional 
de Educação e 
inclui objectivos e 
critérios unificados. 
A partir deste 
documento as 
escolas e as 
autoridades locais 
formam as suas 
regulamentações 
curriculares de 
acordo com a 
sensibilidade do 
contexto local 

 
Língua e literatura materna 
Estudos do meio ambiente 
Educação para a saúde 
Religião ou ética 
História 
Estudos sociais 
Matemática 
Física 
Química 
Biologia 
Geografia 
Educação Física 
Música 
Artes Visuais 
Trabalhos Manuais 
Aconselhamento Juvenil 
Línguas Estrangeiras 
Segunda Língua Materna 
Economia Caseira 
 

 
1 professor 
generalista para as 
classes entre a 1ª e 
a 6ª 
 
1 professor 
especialista por 
disciplina para as 
classes da 7ª à 9ª 

 
Cada aluno recebe um relatório pelo menos uma vez por ano escolar. É também 
realizado um relatório intermédio pelo menos uma vez por ano. A avaliação é 
continua e por testes e é feita pelos professores. 
Os alunos recebem um certificado quando completam com sucesso os nove anos de 
escolaridade obrigatória. É ainda atribuído um certificado adicional aos alunos que 
completem um 10º ano opcional 
 

 
Ana Ferreira 2007 
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Apêndice 2: Objectivos e Estratégias dos Currículos de Educação Visual e Plástica 

 
 

PAÍSES 
 

OBJECTIVOS A REALIZAR PELO ALUNO 
 

 
Portugal 

 
1º Ciclo – dos 6 aos 10 anos 

Comunicação Visual 

1) Os alunos devem desenvolver as seguintes competências: 

· Experimentar a leitura de formas visuais em diversos contextos - pintura, escultura, fotografia, cartaz, banda desenhada, televisão, vídeo, cinema e internei; 

· Ilustrar visualmente temas e situações; 

· Explorar a relação imagem-texto na construção de narrativas visuais; 

· Identificar e utilizar códigos visuais e sistemas de sinais; 

· Reconhecer processos de representação gráfica convencional. 

Elementos da Forma 

2) Os alunos devem desenvolver as seguintes competências: 

· Reconhecer o seu corpo e explorar a representação da figura humana; 

· Identificar vários tipos de espaço: vivencial, pictórico, escultórico, arquitectónico, virtual e cenográfico; 

· Reconhecer e experimentar representações bidimensionais e tridimensionais; 

· Exprimir graficamente a relatividade de posições dos objectos representados nos registos bidimensionais; 

· Compreender que a forma aparente dos objectos varia com o ponto de vista; 

· Relacionar as formas naturais e construídas com as suas funções e os materiais que as constituem; 

· Perceber que a mistura das cores gera novas cores; 

· Reconhecer a existência de pigmentos de origem natural e sintética; 

· Conhecer e aplicar os elementos visuais - linha, cor, textura, forma, plano, luz, volume - e a sua relação com as imagens disponíveis no património artístico, cultural e natural; 

· Criar formas a partir da sua imaginação utilizando intencionalmente os elementos visuais. 

2º Ciclo – dos 10 aos 12 anos de idade 

Comunicação Visual 

1) Os alunos devem desenvolver as seguintes competências: 

Interpretar mensagens na leitura de formas visuais; 

· Conceber sequências visuais a partir de vários formatos narrativos; 

· Produzir objectos plásticos explorando temas, ideias e situações; 

· Descodificar diferentes produtos gráficos; 

· Conceber objectos gráficos aplicando regras da comunicação visual - composição, relação forma-fundo, módulo-padrão; 

· Compreender e interpretar símbolos e sistemas de sinais visuais; 

· Utilizar a simbologia visual com intenção funcional; 

· Aplicar regras da representação gráfica convencional em lettering, desenho geométrico, mapas, esquemas e gráficos; 

Elementos da Forma 

2) Os alunos devem desenvolver as seguintes competências: 

· Reconhecer as proporções e noções de antropometria na representação da figura humana; 

· Compreender as posições relativas entre o observador e os objectos percepcionados; 

· Reconhecer processos de representação do espaço a duas dimensões: sobreposição, tamanho relativo dos objectos, textura, luz/ cor e perspectiva linear; 

· Organizar com funcionalidade e equilíbrio visual os espaços bidimensionais e tridimensionais; 

· Utilizar, nas suas experimentações bidimensionais, processos de representação do espaço; 

· Utilizar elementos definidores da forma – ponto, linha, plano, volume, luz/cor, textura e estrutura – nas experimentações plásticas; 

· Compreender a estrutura das formas percepcionadas, relacionando as partes com o todo e entre si;  

· Relacionar as formas naturais e ou construídas com as respectivas funções, materiais que as constituem e técnicas;  

· Compreender a relação entre luz e cor, síntese subtractiva, qualidade térmica e contraste;  

· Criar composições bidimensionais e tridimensionais a partir da observação e da imaginação, utilizando expressivamente os elementos da forma. 
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Espanha 

 
· Identificar, descobrir e representar o meio ambiente, utilizando selectivamente a expressividade dos elementos básicos da linguagem visual e sua sintaxe, sendo capaz de explicar as suas decisões com um vocabulário adequado; 

· Utilizar os procedimentos em duas ou três dimensões segundo as suas diferentes funções e características empregando diferentes técnicas; 

· Identificar, valorizar e ter uma consciência crítica das imagens e dos objectos e compreender os propósitos das artes visuais da nossa ou de outras culturas através dos significados sociais que possuem; 

· Sugerir significados, contar histórias e realizar afirmações sobre as suas próprias obras criativas; 

· Levar a cabo um projecto artístico de forma individual ou em equipa, investigando caminhos diferentes e sabendo planificar e organizar o dito projecto; 

· Conhecer e distinguir estilos e movimentos artísticos, identificando as obras mais significativas com os seus autores; 

· Utilizar estratégias de compreensão leitora nas mensagens transmitidas por diferentes textos; 

· Distinguir os aspectos comuns e diferentes entre os processos criativos que realizam na aula e os que utilizam os artistas e profissionais do mundo da imagem; 

· Manusear adequadamente as tecnologias da informação e da comunicação como meio de informação, investigação e criação de actividades sensíveis; 

· Seleccionar e utilizar os materiais, utensílios e suportes adequados. 

 
Inglaterra 

 
Explorar e desenvolver ideias 

1) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Registar em primeira-mão observações, experiências e imaginação, e explorar ideias; 

b. Perguntar e responder a questões acerca do ponto de partida do seu trabalho, e a desenvolver as suas ideias. 

Investigar e fazer arte, artifícios e design 

1) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Investigar as possibilidades de diversos materiais e processos; 

b. Experimentar ferramentas e técnicas e aplicá-las aos materiais e processos, incluindo o desenho; 

c. Representar observações, ideias e sentimentos, e desenhar e fazer imagens e artefactos. 

Avaliar e desenvolver trabalho 

2) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Rever o que eles e outros fizeram e dizerem o que pensam e sentem acerca disso; 

b. Identificar o que poderiam melhorar no seu trabalho corrente ou desenvolver no seu trabalho futuro. 

Conhecimento e compreensão 

3) Aos alunos deve ser ensinado à cerca de: 

4) Elementos visuais e tácteis, incluindo a cor, o padrão e a textura, a linha e o tom, forma e espaço; 

5) Materiais e processos usados na realização da arte, artefactos e design; 

6) As diferenças e semelhanças no trabalho dos artistas, artífices e designers em diferentes tempos e culturas. 

Liberdade de estudo 

5) Durante este estádio de aprendizagem, os alunos devem ser ensinados sobre o conhecimento, as capacidades e compreensão através de: 

a. Explorar uma série de pontos de partida para o trabalho prático (por exemplo, eles próprios, as suas experiências, histórias, objectos naturais e fabricados e o ambiente local); 

b. Trabalhar individualmente, em grupo, em projectos de duas ou três dimensões e em diferentes escalas; 

c. Usar diversos materiais e processos (por exemplo, pintar, colar, imprimir, digital media, têxteis, escultura); 

d. Investigar diferentes tipos de arte, artefactos e design (por exemplo, na sua localidade, na forma original e reproduzida, durante visitas a museus, galerias e sítios na Internet). 

2º ciclo 

Explorar e desenvolver ideias 

1) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Registar a partir da experiência e imaginação, seleccionar e registar em primeira-mão observações e explorar ideias para diferentes propostas; 

b. Questionar e fazer observações pertinentes sobre os pontos de partida e seleccionar ideias para usar no trabalho. 

Investigar e fazer arte, artifícios e design 

2) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Investigar e combinar qualidades visuais e tácteis dos materiais e processos e combina-las com as propostas de trabalho; 

b. Aplicar a sua experiência dos materiais e processos, incluindo o desenho, desenvolver o controlo de ferramentas e técnicas; 

c. Usar uma variedade de métodos e aproximações para comunicar observações, ideias e sentimentos, e para desenhar e fazer imagens e artefactos. 

Avaliar e desenvolver trabalho 

3) Aos alunos deve ser ensinado: 

a. Comparar ideias, métodos e aproximações nos seus trabalhos e nos dos outros e dizer o que pensa e sente sobre eles; 

b. Adaptar o seu trabalho de acordo com os seus pontos de vista e descrever como poderão ser desenvolvidos no futuro. 

Conhecimento e compreensão 

4) Aos alunos deve ser ensinado à cerca de: 

a. Elementos visuais e tácteis, incluindo a cor, o padrão e a textura, a linha e o tom, forma e espaço e como estes podem ser combinados e organizados em diferentes propostas; 

b. Materiais e processos usados na realização da arte, artefactos e design e como estes podem ser ligados a ideias e intenções; 
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c. Os papeis e propostas dos artistas, artífices e designers que trabalham em diferentes tempos e culturas (por exemplo, Oeste da Europa e no vasto mundo. 

Liberdade de estudo 

5) Durante este estádio de aprendizagem, os alunos devem ser ensinados sobre o conhecimento, as capacidades e compreensão através de: 

a. Explorar uma série de pontos de partida para o trabalho prático (por exemplo, eles próprios, as suas experiências, histórias, drama, musica, objectos naturais e fabricados e o ambientes); 

b. Trabalhar individualmente, em grupo, em projectos de duas ou três dimensões e em diferentes escalas; 

c. Usar diversos materiais e processos incluindo as TIC (por exemplo, pintar, colar, imprimir, digital media, têxteis, escultura); 

d. Investigar diferentes tipos de arte, artefactos e design na sua localidade e numa variedade de géneros, estilos e tradições (na forma original e reproduzida, durante visitas a museus, galerias e sítios na Internet). 

 
Finlândia 

1º Ciclo 
Os alunos deverão 

- Aprender as capacidades e conhecimentos necessários na expressão visual: realizar observações, processar ideias, imaginar, inventar, e solucionar problemas criativamente, fazendo e justificando as suas escolhas estéticas, e estabelecer os seus próprios objectivos 

- Aprender capacidades na realização de uma imagem e construir um espaço, e ganhar conhecimento dos materiais 

- Aprender a examinar e discutir os seus trabalhos e os dos outros, praticando o uso de conceitos básicos das artes, e apreciar vários pontos de vista em arte e comunicação visual  

- Conhecer as tradições visuais da sua cultura e de outras culturas com a sua esfera de experiência, a tradição da construção finlandesa, arte moderna, os edifícios importantes e meio natural envolvente da sua comunidade, arquitectura, e design 

- Aprender a avaliar os valores estéticos, gostos, e funcionalidade do seu meio envolvente 

- Aprender a examinar o significado dos diferentes media nas suas vidas 

- Aprender a usar ferramentas da comunicação visual, e compreender as diferenças entre o mundo real e o imaginário. 

Expressão e pensamento visual 

- Técnicas visuais, meios de expressão, e materiais: pintura, desenho, gráficos, design e construção 

- Componentes fundamentais da composição visual: equilíbrio, tensão, ritmo, cor, forma, espaço, movimento, tempo, e linha 

- Estudo e avaliação de imagens visuais e uso correcto da terminologia na prática aquando da discussão sobre elas 

Conhecimento artístico e sabedoria cultural 

- Visitas aos museus locais ou exposições de arte e introdução ao trabalho dos artistas 

- Estudar imagens artísticas através da criação das suas próprias imagens e discussão das mesmas 

- Mestres da era dourada da Finlândia; exemplos de arte contemporânea e arte de diferentes épocas 

Estética, arquitectura e design do meio envolvente 

- Introdução e descrição da natureza, dos edifícios, e dos edifícios históricos; reconhecimento das mudanças no meio envolvente 

- Examinar, desenhar, e fazer objectos; construções tri-dimensionais; fazer planos e modelos em miniatura do meio envolvente 

Comunicação visual e dos media 

- Fundamentos da narração visual: de uma história para a imagem, finalização e revisão, combinar imagem e texto 

- Ilustração, banda desenhada, imagens publicitárias, fotografia, vídeo, e imagens digitais 

- Estudo crítico e investigação a comunicação visual na televisão, jogos de computador, filmes, banda desenhada, e publicidade 

2º Ciclo 

Os alunos deverão 

- Conhecer os materiais primários, técnicas, ferramentas, e formas de expressão utilizadas na arte e comunicação visual 

- Aprender a gostar de expressar os seus próprios pensamentos, observações, ideias, e sentimentos na forma visual, e compreender como as formas de arte tratam os vários fenómenos da vida 

- Compreender a distinta natureza do processo artístico enquanto registam o percurso do seu trabalho. 

- Aprender a avaliar a sua expressão visual e o seu trabalho e de outros, tendo como aproximações o visual, o conteúdo, as soluções técnicas, empregando conceitos de arte 

- Fazer um bom uso dos serviços culturais e comunicação electrónica como fontes para o seu trabalho, aquisição de informação e experiências 

- Conhecer técnicas da comunicação visual e o seu impacto e aprender a usa-las como ferramentas chave para expressar os seus pensamentos nos media 

- Estudar e avaliar a arte, a comunicação visual, e o meio ambiente das perspectivas ética e estética 

- Trabalhar individualmente e como membro de uma comunidade em projectos artísticos 

Expressão e pensamento visual 

- Desenho, gráficos, pintura, cerâmica, escultura, arte espacial, e arte no meio envolvente; dependendo do pensamento visual 

- Elementos fundamentais da composição visual: equilíbrio, tensão, ritmo, forma, cor, espaço, movimento, tempo, e linha 

- Estilos de arte e simbolismo visual na sua expressão visual 

- Expressar as suas observações, pensamentos e ideias por meios visuais 

Conhecimento artístico e sabedoria cultural 

- Questões principais da arte contemporânea, história da arte, e mundo visual de diferentes culturas 

- Visitas guiadas a espectáculos e museus, introdução ao trabalho de um artista, e fazer uso dos serviços culturais da Internet 

- Análise de imagens: estudar a estrutura de uma imagem artística, interpretação do conteúdo, e critica de arte 

Estética, arquitectura e design do meio envolvente 

- Examinar a interacção entre a natureza e as construções do meio envolvente, estudar as construções históricas, examinar e avaliar vários ambientes do ponto de vista estético, ético, ecológico, e planear perspectivas 

- Introdução aos meios de expressão, questões estilísticas, e tradições da arquitectura e design 

- Introdução às representações finlandesas mais importantes da arquitectura e design 
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- Observação, planeamento, e construção de um espaço; introdução ao processo do design; examinação da conecção entre o material e a sua intenção de uso 

Comunicação visual e dos media 

- Examinar a intenção de uso de uma imagem dos media; análise da estrutura e conteúdo de apresentações dos media 

- Fotografia, digital e vídeo fotografia 

- Formas de narração visual: questões especiais de ilustração, banda desenhada, e imagem em movimento 

- Desenho gráfico: combinar imagem e mundo, fundamentos da tipografia e paginação 

- Canais publicitários e meios de expressão 

- Análise de filmes e programas televisivos 
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Apêndice 3: Conteúdos dos Currículos de Educação Visual e Plástica 
 

 
CONTEÚDOS  

 
PAÍSES 

Forma Comunicação Modalidades 

 
Portugal 

 
- Elementos da forma: ponto, linha, plano, volume, luz/cor, textura e estrutura; 

- Luz e cor, síntese subtractiva, qualidade térmica e contraste; 

- Composição de uma obra; 

- Figura humana – proporções e noções de antropometria; 

- Representação gráfica convencional – lettering, desenho geométrico, 

mapas, esquemas e gráficos  

- Formas naturais e construídas – funções, materiais que as constituem e 

técnicas 

- Objectos plásticos bidimensionais ( sobreposição, tamanho relativo dos 

objectos, textura, luz/ cor e perspectiva linear) e tridimensionais; funcionalidade 

e equilíbrio visual destes espaços 

- Imagens, filmes ou produtos gráficos realizados através das diversas 

tecnologias; 

 

 
- Património cultural, artístico e natural; 

- Cultura; 

- Arte; 

- Elementos do Universo Visual; 

- Narrativas visuais; 

- Códigos visuais, mensagens visuais e significados expressivos; 

- Obras do século XX - estabelecer relações com manifestações similares de 

outras épocas e culturas.  

- Espaços: vivencial, pictórico, escultórico, arquitectónico, virtual e cenográfico; 

- Comunicação visual – composição, relação forma-fundo, módulo-padrão; 

- Conceitos e terminologias das Artes Visuais. 

 

 

- Desenho; 

- Pintura; 

- Escultura; 

- Fotografia; 

- Cartaz; 

- Banda desenhada; 

- Televisão; 

- Vídeo; 

- Cinema; 

- Internet; 

- Explorações plásticas bidimensionais; 

- Explorações plásticas Tridimensionais; 

- Tecnologias da imagem – desenho assistido por computador e tratamento de imagem na 

concretização gráfica.  

 

 
Espanha 

 

- Elementos da linguagem visual: ponto, linha, mancha, contorno, cor (tons, 

claro/escuro, contrastes, escala cromática, simbologia), texturas (naturais e 

artificias), forma, volume; 

- Composições plásticas (iconográficas e abstractas): equilíbrio, simetrias; 

- Explorações bidimensionais e tridimensionais; 

- Suportes, medidas e formatos; 

- Espaço, proporção, movimento, estrutura, perspectiva; 

- Figura Humana. 

 

 

- Linguagens gráficas; 

- Diferentes manifestações artísticas; 

- Leitura de imagens e objectos; 

- Meio ambiente natural e urbano; 

- Mensagens publicitárias; 

- Narrativas visuais; 

- critérios estéticos de artistas, obras e estilos relevantes da história; 

- Imagens e manifestações artísticas populares; 

- Planificação de exposições em meio escolar; 

- Novos códigos audiovisuais funções na sociedade e na vida das pessoas.  

 

 

- Visitas a museus as manifestações artísticas do meio ambiente; 

- Desenho; 

- Pintura; 

- Colagem; 

- Impressão; 

- Modelação; 

- Construções; 

- Gravura; 

- Tecnologias da imagem: Fotografia, Fotomontagem, Diapositivos, Fotocópias; 

- Tratamento da imagem em computador; 

- Vídeo e cinema; 

- Internet e museu virtual. 
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Inglaterra 

 
- Elementos visuais e tácteis: a cor, o padrão e a textura, a linha e o tom, 

forma e espaço; 

- Arte, artefactos e design; 

 
 
 
 
 
 

 

- Trabalho dos artistas, artífices e designers em diferentes tempos e culturas; 

- Objectos naturais e fabricados e o ambiente local; 

- Tipos de arte, artefactos e design (por exemplo, na sua localidade, na forma 

original e reproduzida, durante visitas a museus, galerias e sítios na Internet). 

 

 
- Desenho; 

- Pintura; 

- Colagem; 

- Impressão; 

- Meios digitais; 

- Tecelagem; 

- Escultura; 

- Tecnologias da comunicação e da informação. 

- Projectos de duas ou três dimensões e em diferentes escalas. 

 

 
Finlândia 

 
- Componentes fundamentais da composição visual: equilíbrio, tensão, ritmo, 

cor, forma, espaço, movimento, tempo, e linha; 

- Forma visual; 

- Fundamentos da composição na criação de uma imagem e construção de 

um espaço, e compreensão das propriedades dos materiais. 

 
- Mundo visual do meio natural e construído envolvente; 

- Uso de conceitos básicos das artes; 

- Cultura e tradições visuais finlandesas e culturas estrangeiras; 

- Cultura visual na sociedade – arte, os media e o meio envolvente; 

- Arquitectura, tradição da construção finlandesa e edifícios importantes; 

- Arte moderna, contemporânea e de diferentes épocas – questões estilísticas e 

tradições; 

- Design – representações finlandesas mais importantes; 

- Significado dos diferentes media, comunicação visual na televisão, jogos de 

computador, filmes, banda desenhada, e publicidade; 

- Trabalho dos artistas, arquitectos e designers, e algumas das suas obras; 

- Mestres da era dourada da Finlândia; 

- Narração visual; 

- Desenho gráfico: combinar imagem e mundo, fundamentos da tipografia e 

paginação; 

- Obras de arte, imagens do meio envolvente, da natureza e do meio envolvente 

construído, livros, jornais, museus, galerias, e a Internet como fontes de informação. 

 

 
- Pintura; 

- Desenho; 

- Gráficos;  

- Design; 

- Construção; 

- Cerâmica;  

- Escultura;  

- Arte espacial; 

- Arte no meio envolvente; 

- Fotografia; 

- Fotografia digital; 

- Vídeo fotografia; 

- Visitas guiadas a espectáculos, museus e exposições; 

- Internet e comunicação electrónica; 

- Media; 

- Ilustração; 

- Banda desenhada; 

- Imagens publicitárias; 

- Vídeo; 

- Imagens digitais. Examinar, desenhar, e fazer objectos; construções tri-dimensionais; fazer planos 

e modelos em miniatura do meio envolvente; 
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Apêndice 4: Competências constantes nos currículos de Educação Visual 
 

 
PAÍSES 

 
COMPETÊNCIAS A ADQUIRIR PELO ALUNO 

 
 

Portugal 
 
- Apreender o mundo desenvolvendo o pensamento crítico e a sensibilidade, explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças culturais e constituir-se como expressão de cada cultura; 

 
- Desenvolver as suas diversas dimensões através da fruição-contemplação, produção-criação e reflexão-interpretação; 

 
- Intervir de forma crítica sobre o património cultural e artístico; 

 
- Criar e  expressar-se através da vivência e fruição deste património, contribuindo para o apuramento da sua sensibilidade e formar-se pessoalmente em diversas dimensões – cognitiva, afectiva e comunicativa; 

 
- Desenvolver a sua formação estético-visual, condição necessária para alcançar um nível cultural mais elevado, prevenindo novas formas de iliteracia; 

 
- Aprender dos códigos visuais e a fruição do património artístico e cultural como vertentes para o entendimento de valores culturais promovendo uma relação dialógica entre dois mundos: o sujeito e a arte, como expressão da cultura; 

 
- Entender a diversidade cultural como ajuda à comparação e clarificação das circunstâncias históricas, dos modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes, com vista a atingir novas formas de olhar, ver e pensar; 

 
- Cooperar com outros como resposta às mudanças que se vão operando culturalmente; 

 
- Apreender os elementos disponíveis no Universo Visual; 

 
- Desenvolver o poder de discriminação em relação às formas e cores, sentir a composição de uma obra, tornar-se capaz de identificar, de analisar criticamente o que está representado e de agir plasticamente como forma de estruturar o pensamento inerente à 

intencionalidade da Educação Visual como educação do olhar e do ver; 
 

- Compreender o património artístico; 
 

- Compreender o papel da arte no desenvolvimento humano, sujeito como criador e fruidor; 
 

- Desenvolver a percepção estética e a produção de objectos plásticos entendendo e intervindo numa realidade cultural. 
 

Espanha 
 
- Desenvolver a capacidade de observação e a sensibilidade para apreciar as qualidades estéticas, visuais do meio envolvente; 

 
- Aprender a expressar e comunicar com autonomia e iniciativa emoções e vivências, através dos processos próprios da criação artística na sua dimensão plástica; 

 
- Explorar e experimentar as possibilidades expressivas e comunicativas de diferentes materiais, instrumentos e tecnologia actual e descobrir significados de interesse expressivo e estético; 

 
- Potenciar a capacidade de leitura, analise e interpretação da arte e das imagens nos seus contextos culturais e históricos e favorecer a compreensão crítica dos significados, valores e funções sociais da cultura visual; 

 
- Identificar, compreender e utilizar os códigos artísticos das criações plásticas e visuais presentes no meio envolvente; 

 
- Favorecer uma atitude crítica perante as mensagens das tecnologias da informação e da comunicação; 

 
- Desenvolver capacidade receptiva perante as manifestações das artes visuais em qualquer das suas expressões técnicas e âmbitos de exposição; 

 
- Desenvolver estratégias de compreensão leitora das mensagens transmitidas por diferentes textos que se utilizem a área; 

 
- Fomentar atitudes de respeito, valorização e desfrute das produções próprias e das produções de outros e das manifestações artísticas do património cultural e desenvolver a capacidade de diálogo e de análise construtivos; 

 
- Analisar e compreender mensagens publicitárias, decifrar novos códigos audiovisuais. Descobrir a função destes meios na sociedade e na sua vida pessoal; 

 
- Aprender a planificar individualmente e em equipa as fases do processo de execução de uma obra. 

 
Inglaterra 

 
- Assegurar que “a investigação e o fazer” inclui “o explorar e o desenvolver ideias” e “avaliar e desenvolver trabalho”. “Conhecimento e compreensão” devem dar forma a este processo; 

 
- Desenvolver a sua criatividade e imaginação através da exploração visual, táctil e sensorial das qualidades dos materiais e processos; 

 
- Aprender sobre o papel da arte, dos artifícios e do design no seu ambiente; 

 
- Compreender a cor, a forma e o espaço e o padrão e a textura utilizando-os para representar as suas ideias e sentimentos. 

 
Finlândia 

 
- Desenvolver o pensamento visual, estético e o julgamento estético; 

 
- Ser capaz de ter a sua expressão visual; 

 
- Compreender a manifestação da cultura visual na sociedade – arte, os media e o meio envolvente; 

 
- Apreciar e compreender do mundo visual da cultura finlandesa, das suas culturas, e das culturas estrangeiras; 

 
- Desenvolver uma relação pessoal com a arte; 

 
- Desenvolver capacidades necessárias à construção de um futuro sustentável; 

 
- Desenvolver a imaginação e promover as competências criativas de solução de problemas seus e aprendizagem investigativa. 
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