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RESUMO 

 
 

O presente relatório fundamenta-se na prática letiva supervisionada no âmbito da 

disciplina Introdução à Pratica Profissional IV que pertence ao currículo do Mestrado 

em Ensino de Artes Visuais da Universidade de Lisboa. 

 A prática letiva tem como base a unidade programática da cor ministrada a uma 

turma do 7º ano de escolaridade da Escola E.B. 2/3 Paula Vicente situada na cidade de 

Lisboa. 

A unidade da cor foi abordada em dois aspectos fundamentais: a correcta 

reprodução das cores e a utilização das cores de uma forma expressiva. 

 O relatório descreverá a preparação das atividades, a prática letiva e as reflexões 

sobre os resultados obtidos. 

A prática letiva dividiu-se em cinco atividades distintas que visaram dar resposta 

a problemas detetados na população estudantil em geral: a utilização das cores segundo 

um estereótipo e o desconhecimento da influência das cores no comportamento humano. 

 

Palavras-chave: cor, reprodução de valores tonais, estereótipo, observação, 

expressividade. 

 
 
 
 



 IV 

 

RAPPORT 

 

           Ce rapport est fondé sur la pratique scolaire supervisée au sein du cours 

d´Introduction a la pratique professionelle IV qui appartient au curriculum de la 

Maitrise de l'enseignement dl'art visuel de l'Université de Lisbonne. 

La pratique scolaire a pour base l'unité programmatique de la couleur 

administrée a une classe de la 7 ème année scolaire de l' ecole basique E.B. - 2/3 Paula 

Vicente située a Lisbonne. 

L' unité de la couleur  a eté abordée en  deux aspects fondamentaux: la 

reproduction correcte des couleurs et l'utilisation des couleurs d'une forme 

expressive.Le rapport decrira la preparation des activités, la pratique scolaire et les 

reflexions sur des resultats  obtenus. 

La pratique scolaire a eté divisée en cinq activités distinctes ayant  pour but 

 donnner reponse a des problemes detectés au sein de la population etudiante en général 

: l'utilisation des couleurs selon un stereotype et la meconnaissance de l'influence des 

couleurs sur le comportement humain. 

 

Mots clé: couleur, reproduction des valeurs tonales, stereotype, observation, 

expressivité. 
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Capítulo 1 - INTRODUÇÃO 
 
1.1 Cenário da investigação 

 

O objeto central desta investigação é a prática de ensino da cor, em duas 

vertentes distintas: a fidelidade da reprodução de cores e a utilização das cores como 

meio expressivo. 

A investigação tem como base a prática de ensino supervisionada que teve lugar 

na Escola E.B. 2/3 Paula Vicente onde foi lecionada a unidade da cor, pertencente ao 

programa de Educação Visual do terceiro ciclo de escolaridade, a uma turma do 7º ano 

de escolaridade. 

A unidade da cor aborda essencialmente os conteúdos “luz no ambiente” e 

“Conhecimentos científicos” definidos no documento “Ajustamento do programa para a 

disciplina de Educação Visual – 3º ciclo” a partir do qual também se selecionou os 

seguintes “resultados pretendidos”: 

• Compreender os efeitos da cor na perceção do mundo envolvente;  

• Utilizar os efeitos da cor na melhoria da qualidade do ambiente; 

• Aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a cor - sensação e a influência da 

cor no comportamento; 

• Compreender as cores primárias da síntese subtrativa: 

• Conhecer as aplicações da síntese subtrativa. 

Exterior ao programa de Educação Visual foi adicionado outro conteúdo criado 

por mim, “Fabricação de tintas” do qual se espera os seguintes resultados: 

• Conhecer os componentes de uma tinta básica 

• Compreender os princípios básicos da pintura 

• Saber fabricar uma tinta básica. 

A planificação das atividades e a prática letiva tiveram como base de apoio em 

termos teóricos autores de diversas áreas que se podem dividir em: 

a) Área pedagógica ou social 

b)  Área da didática das artes plásticas e da cor em particular 

Em termos pedagógicos, baseei as minhas pesquisas e consequentes 

planificações e atividades segundo duas vertentes distintas, a vertente “cognitivista” e a 

vertente “comportamentalista”.  
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Os principais autores consultados e estudados em termos pedagógicos foram 

Burrhus Skinner e Jerome Bruner. 

Os principais autores consultados em termos de didática das artes plásticas 

foram John Ruskin e Johannes Itten.  

  

1.2 Justificação da investigação  

 

1.2.1 A escolha da unidade programática  

Interessei-me pela exploração da didática da cor, pelo facto de se tratar de um 

dos elementos responsáveis pela perceção visual. É através de variações de cor, ou de 

variações de tons e de valores de claridade dentro da mesma cor, que se definem ou se 

captam variações formais. ”Estritamente falando, toda a aparência visual deve a sua 

existência à claridade e à cor. Isto é válido mesmo para as linhas que definem a 

configuração em desenhos; elas são visíveis apenas quando a tinta difere do papel, na 

cor” (Arnhein, 1989, pág. 323). 

John Ruskin, no seu método de desenho descrito no livro “The Elements of 

Drawing” também afirma que não existem linhas de contorno na natureza, sendo a 

definição das formas dada pelas variações de cor. 

 

1.2.2 A abordagem da unidade da cor 

No decurso da experiência profissional enquanto docente da disciplina de 

Educação Visual pude verificar que, em termos de ensino, aborda-se frequentemente a 

cor nos seus mais variados aspectos, incidindo sobretudo na mistura subtrativa, mas 

raramente é abordado um aspecto que quanto a mim é importante: a tinta ou o elemento 

que vai recobrir uma superfície, alterando-lhe o valor cromático. 

A tinta, nos seus mais variados aspectos, é do quase total desconhecimento da 

maior parte dos alunos do ensino básico e, em muitos casos, em graus mais avançados. 

O desconhecimento geral sobre tintas gera muitas vezes situações danosas, 

sobretudo quando os alunos tentam misturar tintas de natureza distinta e não compatível 

(o caso mais frequente é a mistura entre uma têmpera e uma tinta de óleo). 

Pretendi, na planificação e na prática letiva, que a unidade da cor fosse abordada 

de uma forma diferente da usual, fazendo uso da flexibilidade de gestão de conteúdos 
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permitida pelo documento “Ajustamento do programa de Educação Visual”, optando 

desta forma, por lecionar a unidade da cor, de uma forma mais abrangente. 

Com esta abordagem e, servindo-me de conteúdos definidos no programa da 

disciplina de Educação Visual, pretendi desenvolver dois aspectos distintos: a correta 

reprodução de cores e a utilização de cores de uma forma expressiva e com poder 

simbólico. 

Na minha planificação incluí igualmente outro ponto de abordagem: a fabricação 

de tintas, tendo esta opção sido tomada após reflexão sobre o facto de as tintas e a sua 

fabricação nunca serem incluídas como conteúdos programáticos. 

 

1.3 Composição do relatório 

 

Este relatório encontra-se estruturado segundo uma sequência, que se inicia pelo 

capitulo Revisão teórica, onde é feita uma exposição da pesquisa que permite 

aprofundar conhecimentos sobre os conteúdos referentes à matéria a lecionar e sobre a 

melhor forma de os transmitir, nomeadamente pesquisa sobre o tipo de pedagogia a 

aplicar, pesquisa sobre a didática da cor e ensaios sobre fabricação de tintas. 

No capítulo Contextualização da unidade são definidas as caraterísticas dos 

destinatários da matéria a lecionar e apontadas sugestões para a elaboração de 

metodologias a usar. 

No capítulo seguinte à Contextualização da unidade, descreve-se a Metodologia, 

onde se apresenta a escolha e a elaboração das atividades práticas a desenvolver nas 

aulas, de forma a transmitir os conteúdos propostos, sendo descritas as diversas 

estratégias a empregar. 

 O capítulo destinado à metodologia descreve os métodos que se previram usar a 

fim de se atingirem os resultados referentes aos conteúdos selecionados.  

 Seguidamente é desenvolvido um capítulo destinado aos Resultados, onde é 

descrita a forma como se desenrolaram as atividades planeadas, subdividindo-se em três 

partes distintas. A primeira é dedicada a um pequeno resumo das aulas onde é feita uma 

descrição sucinta da forma como decorreram as práticas letivas, sendo feita a divisão e 

agrupadas as aulas segundo a atividade realizada. Seguidamente são descritos os 

principais problemas detetados ao nível da aplicação das planificações, ao nível da 
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prática das atividades, ao nível das atitudes dos alunos e ao nível técnico durante o 

decorrer da prática letiva. 

No final do capítulo Resultados é feita uma análise aos resultados obtidos que, 

permitindo tirar as primeiras ilações, remetem para a conclusão do relatório. 

O capítulo seguinte destina-se à Conclusão do trabalho, onde é feita uma 

reflexão sobre a globalidade do trabalho, comparando os resultados obtidos e descritos 

no capítulo Resultados com os que foram planeados, sendo feitas propostas de 

intervenção, baseadas nas reflexões finais. 

São igualmente apontados fatores que limitaram o desenvolvimento deste estudo 

e apontadas sugestões de investigação dentro do mesmo tema. 

 

1.4 Definições 

No decorrer deste relatório aparecerá com frequência o termo reforço 

relacionado com as teorias de dois autores distintos, J. Brunner e B Skinner, adquirindo 

desta forma significados diferentes. 

Skinner utiliza o termo reforço para definir um estímulo exterior, que permite 

aumentar a frequência de repetição de um acontecimento. 

Já Brunner utiliza o mesmo termo reforço para definir uma actividade que 

permita consolidar conteúdos já abordados.  

Assim, quando pertinente, serão referidos os termos reforço (Skinner) ou reforço 

(Brunner) consoante o sentido pretendido. 

 

1.5 Conclusão 

Nesta parte introdutória expõem-se as linhas mestras da elaboração do relatório. 

No capítulo que se segue, Revisão Teórica, será exposta uma revisão das principais 

teorias de aplicação pedagógica que informaram este trabalho. 
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Capitúlo 2 - Revisão teórica 

 

2.1 Princípios pedagógicos 

Em termos pedagógicos escolhi apoiar-me em autores que apresentam posturas 

contrárias entre si, mas que em conjunto permitem abordar três aspetos distintos em 

termos de educação: o aluno, o condicionamento exterior, o professor. Sobre o aspetos 

referentes ao aluno irei servir-me das teorias de Jerome Brunner, em termos de 

condicionamento exterior apoiar-me-ei nas teorias de Frederic Skinner, sobre aspetos 

referentes às atitudes do professor servir-me-ei de diversos autores, como Rosenthal, 

Howard Becker e Pierre Bourdieu. 

Podemos verificar duas grandes vertentes de psicologia educacional: os autores 

comportamentalistas ou “behavioristas” que defendem a aprendizagem como resultante 

de estímulos exteriores ou condicionantes (o meio); os autores próximos da Gestalt ou 

cognitivistas, que defendem a aprendizagem como resultado da experiência pessoal do 

indivíduo e da sua acção sobre o meio, destacando-se, como autores importantes para 

esta planificação, Skinner, como autor comportamentalista, e J. Brunner, enquanto autor 

cognitivista. 

Incluo nesta pequena revisão teórica mais alguns autores que abordam nos seus 

estudos as atitudes dos professores, face aos alunos e ao meio escolar em geral.  

 

2.1.1 A teoria de J. Brunner  

Sendo um “cognitivista” e seguidor de princípios da Gestalt, este autor encontra-

se em pólos opostos aos de Skinner, interessando-se particularmente nos processos 

cognitivos pelos quais o homem adquire meios para agir sobre o meio, dominando-o. 

Brunner com o seu livro “The process of Education” revela estar próximo ou 

mesmo ser um seguidor de Piaget, nomeadamente na divisão por estágios do grau de 

desenvolvimento do ser humano, na sua maturação, e da necessidade de se adaptar a 

pedagogia aos mesmos. “Brunner realça a importância que tem na aprendizagem a 

formação de conceitos globais, a construção de generalizações coerentes, a criação de 

gestalts cognitivas“ (Sprinthall 1993, pág. 237). 

A teoria de Brunner assenta na estrutura do que é aprendido. Ao inteirar-se da 

estrutura o estudante conseguirá assimilar mais facilmente os conhecimentos e poderá 

relacioná-los com outras estruturas de outras matérias. A compreensão da estrutura 
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permite ao aluno recuperar dados que se tenha perdido ao longo do tempo mais 

facilmente, pois é mais difícil de esquecer. 

Podemos elencar quatro princípios fundamentais na teoria de Brunner segundo 

Sprinthal & Sprinthal (1993): “estrutura, motivação, estrutura, sequência, reforço.”  

  

2.1.1.1 Primeiro princípio de Brunner: Motivação  

Segundo Brunner a motivação é intrínseca nas crianças, ou seja, têm uma natural 

apetência para adquirir competências. De facto quanto a mim é inegável que todas as 

crianças têm uma natural motivação para aprender, sendo particularmente observável 

nas brincadeiras que são também um processo de aprendizagem. Creio que o facto de o 

sistema de ensino não conseguir muitas vezes cativar a atenção dos jovens deva ser 

questionado e analisado por qualquer professor. 

Brunner defende que a criança tem uma natural e inata vontade de aprender mas 

com tendência a dispersar-se, cabendo ao professor, estimular essa apetência por 

adquirir conhecimentos e direcioná-la (Sprinthall, 1993). 

 

2.1.1.2 Segundo princípio de Brunner: Estrutura  

Este princípio reveste-se de uma extrema importância para o autor, que defende 

que os conhecimentos devem ser transmitidos e apresentados, da forma mais simples 

possível a fim de se tornarem mais facilmente assimiláveis pelos alunos.  

Brunner defende que as aprendizagens devem ser estruturadas e organizadas, de 

forma a permitir uma optimização do processo de apreensão de conhecimentos: 

“Aprender não deve apenas e levar-nos a um determinado nível, deve permitir-nos mais 

tarde, ir mais além, de uma forma mais fácil” (Brunner, 2003, pág. 17). 

Segundo este princípio o autor defende que o método de aprendizagem através 

de transferências se revela como a melhor forma de aprender, pelo facto de relacionar e 

estruturar as matérias já apreendidas, de forma a tornar cada vez mais fácil a apreensão 

das restantes matérias, não perdendo a ideia geral de base: ”existe transferência quando 

a aprendizagem de uma tarefa A influencia a aprendizagem da tarefa B” (Sprinthall, 

1993, pág. 249). 

O método de aprendizagem por intermédio de transferências, não é um conceito de 

Brunner, embora o autor o reconheça, fazendo menção a dois tipos de transferência 

distintos:  

1- A transferência de treino  
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2- A transferência não especifica, ou a transferência de princípios e atitudes. 

A transferência de treino facilita as aprendizagens posteriores, desde que se 

insiram no mesmo contexto. Está limitada ao que se designa de habilidades. 

Na transferência de princípios apreende-se uma ideia base:   

 
Na essência, consiste em aprender não uma habilidade, mas antes de aprender 

uma ideia geral que permite servir de base para reconhecimento de 

subsequentes problemas como casos específicos da ideia original (Brunner, 
2003 página 17). 
 

A transferência de ideias base depende segundo o autor do domínio da estrutura 

da matéria de base. 

Para Brunner existe no ser humano uma não consciente, mas natural, capacidade 

para aprender estruturas, que se torna facilmente observável na forma como uma criança 

aprende a sua língua nativa, onde os conhecimentos adquiridos lhe permitem progredir 

de uma forma cada vez mais fácil (Brunner, 2003). 

A forma de apresentação das matérias/conteúdos reveste-se de especial 

importância para a estrutura, defendendo o autor que a apresentação deve obedecer a 

três aspectos fundamentais, a saber, o modo de apresentação, a economia de 

apresentação e o poder de apresentação (Sprinthall, 1993). 

Quanto ao modo de apresentação – a forma como se comunica – deve estar 

subjugado ao tipo de aluno a que se destina, como forma a garantir que a mensagem é 

compreendida pelo receptor, definindo o autor três modos de representação distintos: 

� Representação motora destinada a crianças de tenra idade: as melhores 

mensagens são sem palavras; 

� Representação icónica para crianças um pouco mais velhas onde já não é 

necessário representar o gesto para descrever uma mensagem, visto que a criança já 

associa a imagem a uma acção; 

� Representação simbólica implica o uso de palavras. 

Quanto à economia da apresentação − é aconselhável transmitir informações 

concisas que permitam ao aluno inteirar-se do assunto, mas que não se tornem, pelo seu 

número excessivo, difíceis de memorizar pelos alunos.  

Quanto ao poder da apresentação − a simplicidade é fundamental, não só para 

facilitar a compreensão, mas igualmente para permitir aos alunos relacionar a 

informação contida com outros factos já conhecidos. 
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2.1.1.3 Terceiro princípio de Brunner: Sequência  

Refere-se igualmente à forma de apresentação que é muitas vezes responsável 

por dificuldades na compreensão de uma matéria. A forma de apresentação deve ser 

evolutiva à semelhança da criança, ou seja, o professor deve começar por apresentar de 

uma forma o mais simples possível (representação motora por exemplo) aumentando 

gradualmente a complexidade. 

 

2.1.1.4 Quarto princípio de Brunner: Reforço  

Toda a matéria, para ser bem apreendida, deve, após ter sido dada, ser seguida 

por um reforço. É fundamental que o reforço seja dado na altura certa, uma vez que, 

prematuramente, poderia gerar confusão, e tardiamente, poderia já ter enveredado por 

outro caminho. A forma como é apresentado o reforço deve igualmente ser 

compreensível e estar conforme ao estádio de desenvolvimento do aluno. 

Brunner defende que, não sendo a única forma de aprendizagem, a 

aprendizagem pela descoberta é bastante eficaz, e que os conhecimentos adquiridos são 

mais fortemente retidos. 

Nesta perspetiva, os professores deverão levar os alunos a tentar adivinhar as 

respostas. 

 

2.1.2 A teoria de G. F. Skinner  

Skinner considera a aprendizagem como resultante da acção do meio sobre um 

organismo, que se apresenta vazio à nascença. Skinner desenvolve a sua lei do 

condicionamento operante a partir dos postulados de Thorndike, que assumira 

preponderância em termos de psicologia da aprendizagem: “Skinner retoma a tradição 

associacionista – comportamentalista, mais ou menos no ponto em que Thorndike a 

deixou” (Sprinthall, 1993, pág. 226) 

Skinner defende a ideia de um reforço ou seja, algo que é introduzido 

exteriormente e que vai aumentar as probabilidades da ocorrência de uma resposta 

“quando um comportamento tem um tipo de consequência chamado de reforço, há 

maior probabilidade de ele ocorrer novamente (Skinner, 1993, pág. 43). 

A teoria de Skinner é relatada por Norman e Richard Sprinthall, que descrevem 

a experiência levada a cabo pelo autor: um rato encarcerado numa caixa, ao pressionar 

uma alavanca consegue obter um pouco de comida, facto que o fará repetir a acção. O 

rato é um operador livre até ao momento de ser introduzido um reforço (comida): a sua 
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primeira acção foi livre, a repetição já é condicionada exteriormente. O reforço pode ser 

positivo ou negativo, tratando-se no primeiro caso de algo que é acrescentado e que 

aumenta as hipóteses de se repetir uma resposta. O reforço negativo, é muitas vezes 

confundido como algo desagradável (punição) que é acrescentado à cena, tratando-se 

apenas de algo que é retirado de cena com o intuito de aumentar a frequência da 

resposta. “As contingências punitivas, são exactamente o contrário do reforço. Quando 

uma pessoa bate numa criança ou ameaça bater-lhe porque ela se portou mal, está 

apresentando um reforço negativo, em vez de eliminá-lo” (Skinner, 1993 pág 56). 

Em relação ao ensino, Skinner demonstrou sempre posições bem definidas. É 

partidário da formação do ser humano através de estímulos exteriores, como meio de 

formar uma sociedade perfeita. Tais pressupostos levam o autor a manifestar-se contra a 

vertente educacional defendida por John Deway “learn by doing” ou seja, aprender 

fazendo, ou mais tarde, por Jerome Bruner, a” aprendizagem pela descoberta”. A escola 

terá de ser o veículo transmissor ao serviço de uma cultura, formando os alunos não só a 

nível científico, mas também ético e social (está patente aqui um certo espírito 

modernista imbuído de uma certa utopia, que atinge o seu auge quando Skinner afirma 

estar convicto de se poder criar a sociedade perfeita através da formação por meio de 

reforços).  

A tecnologia educacional reflete a teoria do condicionamento através do reforço 

para a sala de aula através de recompensas ou outro tipo de reforços. 

As punições de qualquer espécie, não funcionam como reforços, pois pretendem 

remover um comportamento ao invés de o gerar. 

Skinner opõe-se ao uso de punições pois se por um lado pode conter a 

indisciplina, por outro pode levar o aluno a desinteressar-se mais das actividades da 

aula, levando mesmo ao absentismo. 

Para uma implementação eficaz do sistema, é conveniente dividir as matérias em 

etapas tão curtas quanto possível, este facto vai permitir aferir o grau de evolução dos 

alunos e permitir o uso mais frequente de reforços. 

A aplicação de reforços deve contudo ser ponderada pois pode ter um efeito 

contrário ao pretendido, como por exemplo se pretender aumentar a participação de um 

aluno na aula pode-se dar como reforço ou, neste caso, recompensa, um elogio ou outra 

forma de agrado, mas pode também levar o aluno a retrair-se com medo de desagradar 

aos seus pares. 
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Os reforços são contudo mais eficazes quanto mais imediatos forem aplicados 

depois da acção praticada, o que retira um certo poder de condicionar comportamentos 

às avaliações periódicas. 

 

2.1.3 Atitudes face aos alunos 

A teoria de Rosenthal defende que as expectativas que os professores têm dos 

seus alunos condicionam em muito os resultados por eles obtido, ou seja, que aos alunos 

tidos à partida como bons, os professores inconscientemente lhes proporcionam 

melhores condições de sucesso. Deste modo, o efeito Rosenthal tem três componentes 

(Sprinthall, 1993, pág. 366):  

1. Os alunos em relação aos quais se espera que tenham bom 

comportamento tendem a apresentar progressos. 

2. Os alunos de quem não se espera um bom desempenho tendem a sair-se 

menos bem do que o primeiro grupo. 

3. Os alunos que fazem progressos contrariando expectativas que iam em 

sentido contrário são vistos negativamente pelo professor.  

 

Outro factor negativo, segundo autor, é o facto de os alunos se aperceberem, 

através de linguagem não-verbal, das reais convicções do professor. 

Pode-se, a meu ver, desta forma, cair facilmente e involuntariamente em dois 

factores altamente prejudiciais à obtenção de bons resultados escolares, o preconceito e 

a ameaça do preconceito, ou seja o aluno é prejudicado de duas formas: pelo mau juízo 

inicial do professor; pela diminuição da sua auto estima e confiança que é um factor 

essencial na obtenção de bons resultados. Estes riscos são descritos por diversos autores 

que se dedicam a abordagem de ensino multiculturalista, que consideram essencial que 

os docentes estejam convictos das capacidades dos seus alunos. 

Howard Becker apontou também que os professores têm tendência a valorizar 

alunos da sua classe social (média baixa nos casos examinados) desvalorizando os das 

classes mais baixas por os considerarem moralmente inaceitáveis, tendo com os alunos 

das classes mais altas uma atitude igualmente discriminatória ao considerarem-nos 

indisciplinados apesar de inteligentes. Esta teoria é retratada por Sprinthall quando 

aborda o tema das atitudes do professor face aos alunos (Sprinthall, 1993). 

A origem étnica também é um factor que afecta as expectativas do professor, 

segundo as experiências orientadas por Eleanor Leacock que demonstraram em 

observação de aulas que os alunos de raça diferente da do professor tinham por parte do 
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mesmo muito menos interacções, sendo as expectativas neles depositadas bastante 

negativas. 

Estes dois factores remetem para uma postura defendida por Pierre Bourdieu 

(1992) que põe em causa o principal papel da escola, o nivelamento das classes sociais 

ou o favorecimento da mobilidade social, considerando esta instituição no geral como 

um instrumento ao serviço das classes dominantes destinada a perpetuar o domínio de 

uma classe sobre as outras. Efectivamente este autor acusa a escola de ser um 

reprodutor social ao serviço da ideologia dominante, no qual os alunos têm mais 

dificuldades quanto mais afastados estiverem da classe social preponderante. 

A escola está ainda hoje em dia muito distante dos postulados optimistas 

oriundos do liberalismo. A igualdade na educação não se pode traduzir apenas em 

ensino gratuito, cabe aos professores aperceberem-se das desvantagens reais que 

enfrentam alguns alunos, ao mesmo tempo que se devem precaver das armadilhas 

existentes. 

 

2.2 Didática da cor 

Num contexto mais próximo do ensino de artes plásticas e da Cor em particular, 

decidi orientar a planificação e o desenvolvimento das aulas segundo dois autores de 

épocas, posturas bastante distintas: Johannes Itten (séc. XX) e John Ruskin (séc. XIX), 

que aparentando em primeira análise serem contraditórios, são, a meu ver, 

complementares e adequados para os temas das aulas que me propus desenvolver. 

As teorias de Johannes Itten são fundamentais para qualquer abordagem sobre a 

cor e as suas influências na psique humana: reestruturou o círculo cromático, tornando-

se essencial para qualquer abordagem da síntese subtrativa da cor.  

John Ruskin foi essencial para a planificação as aulas que lecionei, devido ao 

facto do seu método de desenho incidir sobre uma procura de reprodução fiel da 

realidade. 

Apesar de não ter dedicado nenhum estudo ou tratado exclusivamente à cor, 

John Ruskin escreveu um tratado sobre desenho, onde aborda o estudo da cor e a sua 

relação com o desenho, que considero ser de importância para a preparação das minhas 

aulas sobre a unidade da cor. 
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2.2.1 A cor no método de Ruskin 

O método de desenho de Ruskin é descrito no seu livro “The elements of 

drawing”. O autor decidiu-se pela publicação de diversos livros de desenho e 

desenvolver seu método de ensino, apesar de defender dois princípios contraditórios:  

1- A personalidade do professor torna-se mais importante do que o método 

empregue;  

2- Os alunos talentosos são capazes de aprender desenho de uma forma intuitiva. 

Este método não se destinava então a formar artistas profissionais, mas sim a amadores 

e estudantes e demonstrar como o desenho podia figurar no panorama geral da 

educação, muito embora bastantes artistas tenham lido os seus escritos (inclusive em 

França apesar de não ter havido traduções em francês). 

O método então criado surge como uma forma de protesto em relação a algumas 

práticas de ensino artístico na época, onde o autor apela para uma maior dedicação à 

observação, usando, sempre que possível, modelos da natureza em detrimento da prática 

académica da época onde se copiava a partir de modelos em gesso. Pode-se mesmo 

afirmar que Ruskin incita à observação da natureza numa busca constante da verdade. 

A procura de uma representação rigorosa e fiel da realidade envolvente é com 

efeito toda a base estrutural e determinante no método de Ruskin que creio ser de 

bastante utilidade a esta unidade da cor: um dos aspectos que pretendo abordar é a 

afinação de cores o mais fielmente possível da realidade, criando a noção, nos alunos, 

que as cores e o seu uso não devem ser regidos por pré-conceitos, mas antes pela 

observação. 

A fidelidade, a observação, e o recurso a modelos naturais, tornam-se os três 

pontos-chave, que o autor vai abordar no seu livro de uma forma profunda. 

Trata-se de um método elementar destinado a uma grande franja da população, 

pois segundo o autor pode ser seguido por jovens a partir dos catorze anos. É sabido que 

foi lido, e teve influência em artistas consagrados, mesmo fora de Inglaterra. 

O método de Ruskin teve grande aceitação mesmo fora do seu contexto pois, se 

por um lado são bem visíveis as influências de um romantismo inglês e de Turner em 

particular, nomeadamente pela ausência total de qualquer apontamento sobre o desenho 

da figura humana e também pela grande paixão expressa pela representação de 

paisagens, por outro lado é dado como certo que teve influência em certos artistas 

estrangeiros do final do século XIX, princípio do século XX, nomeadamente alguns 

impressionistas franceses. 
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Saliente-se como feito curioso, o facto de um manual de desenho escrito por um 

homem que procurava acima de tudo o rigor da representação buscando uma verdade 

tão fiel quanto possível, ter sido lido e apreciado por artistas que pretendiam 

deliberadamente afastar-se ao máximo desse mesmo tipo de intenções. 

Ruskin faz uma divisão do seu método em três partes distintas a que chama 

cartas destinadas ao leitor (Ruskin, 1971): 

1- Primeira prática.  

2- Esboçando a partir da natureza. 

3- Na cor e na composição. 

Ruskin propõe que a coloração deva ser encarada como um complemento de 

outros estudos, concluindo que a cor não pode ser aplicada sem uma boa definição de 

formas. 

Contudo a cor é fundamental, sendo referido que é preferível um mau desenho a 

uma má coloração “se a cor está errada, tudo está errado” (Ruskin, 1971, pág. 135). 

Nesta parte do método, o autor dá inúmeros conselhos acerca do uso e mistura 

de cores, notando-se uma vez mais a constante procura de uma representação fiel dos 

modelos naturais.  

Com vista à fiel representação da cor, o autor sugere a elaboração de uma tabela 

onde se possa esquematizar os resultados da mistura de cores e propõe o seguinte 

exercício: deve-se escolher uma janela de uma divisão da casa onde o sol não incida 

diretamente, seguidamente deve-se arranjar uma cartolina na qual se pratica um 

pequeno orifício (do tamanho de uma ervilha). A partir da vista que se tem da janela 

deve-se fazer um desenho de contorno, seguidamente e com o auxílio do cartão deve-se 

tentar afinar as principais cores que se avistam da janela catalogando-as e dizendo ao 

que correspondem (o uso do cartão destina-se a isolar as diferentes áreas e respetivas 

cores de uma vista), aplicam-se as cores obtidas no desenho efetuado, afinando as outras 

em harmonia com estas. Este exercício destina-se a melhorar a capacidade de 

observação, identificação e reprodução de cores existentes na natureza, até ao momento 

que o leitor esteja suficientemente treinado para não necessitar de tais artifícios 

(Ruskin,1971). 

Uma vez mais nota-se aqui a tónica dominante deste método: a observação, a 

verdade, e os modelos naturais. 
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A natureza e a sua observação têm neste método uma importância crucial, 

servindo quase como regra, ou norma, servindo assim ao autor para contrapor diversas 

opiniões existentes na época, nomeadamente: 

- Cores concordantes e discordantes: alega que se existem e convivem na 

natureza, então há harmonia. 

- Acerca do uso de cores mais quentes nos primeiros planos e de cores mais 

frias nos ou cada vez mais pálidas para dar a sensação de distância, “é inútil e absurdo 

esperar qualquer ajuda vinda das leis da perspetiva aérea ” (Ruskin, 1971, pág. 159). 

No geral e em concreto, Ruskin opõe-se ao uso de técnicas e artifícios de 

qualquer tipo, preferindo sempre a observação, tendo como modelo a natureza.  

 

2.2.2 A cor segundo Itten  

Johannes Itten aborda a temática da cor sobre diversas vertentes, não só na parte 

da reprodução de cores, mas igualmente e sobretudo na interação entre as cores em si e 

com psique humana. 

As teorias de Itten em relação à cor, e mais concretamente ao seu ensino, 

diferem bastante das de Ruskin, podendo em alguns aspectos ser consideradas 

contraditórias, embora eu as considere como complementares. 

Itten é, a meu ver, importante quando se aborda a cor em qualquer das suas 

vertentes. O autor no seu livro “Art de la couleur”, faz uma síntese e uma explicação de 

um leque variado de autores desde o século XVIII, não só numa perspetiva da produção 

ou ensino de artes visuais, mas também sob uma perspetiva de física e de química. 

Aborda as cores na física partindo das experiências de Isaac Newton que faz a 

explicação da forma como o ser humano se apercebe da realidade cromática à sua volta, 

indicando que um corpo tem uma determinada cor, porque tem a particularidade de 

absorver todas as outras exceto aquela que lhe dá a aparência. 

Ou seja, um corpo vermelho tem essa cor porque a reflete, pelo que a cor não é 

uma propriedade do corpo, mas sim da luz. Se o corpo sofrer a ação de uma luz que não 

contenha o vermelho, a sua aparência será o negro. 

A cor é contudo fruto do observador sendo a luz em si incolor “As ondas 

luminosas são em si próprias incolores. A cor nasce somente do nosso olho e no nosso 

cérebro” (Itten, 1972, pág. 18). 
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Apesar de defender a observação como um dos principais recursos no estudo das 

cores, Itten, ao contrário de Ruskin, acha que as relações entre cores devem ser objeto 

de estudo que deverá dar origem a regras e a leis. 

Em termos de ensino o autor preconizava que só se percebia efetivamente a 

mistura da cor com a prática e recurso à observação para uma correta reprodução das 

cores, quer se tratasse de cores existentes na natureza, quer em outros suportes 

coloridos. 

Este método aconselha igualmente os alunos a abstraírem-se das formas nos 

primeiros exercícios, concentrando-se a reproduzir manchas de cor existentes. 

Para Itten o efeito estético das cores devem ser encaradas em arte de uma forma 

igualmente fisiológica e psicológica, ou seja o artista produtor deve ter conhecimentos 

da forma como a cor interage com o aparelho visual e com o cérebro humano (parte 

fisiológica), mas também entender a influência do cromatismo no nosso espirito e na 

alma, nomeadamente dando importância ao valor simbólico das cores. 

A estrutura do método assenta nos contrastes de cor que para o autor assinem 

uma importância fulcral em qualquer campo do mundo da arte, seja a nível de produção, 

seja a nível de análise ou de ensino, assumindo a temática, abordando-se a matéria em 

três campos distintos: Impressão, Expressão e Construção.  

A relação entre duas ou mais cores, segundo o autor, pode originar uma 

harmonia, e nesse caso o resultado da mistura será sempre para um cinzento neutro, 

caso contrário a relação terá sempre um caracter expressivo. 

A harmonia das cores depende da relação estabelecida entre si, resultando num 

equilíbrio e simetria de forças, que será determinado por sete contrastes definidos por 

Itten (1975 pág. 32): 

1 - Contraste da cor pura: 

Resulta das combinações entre as cores puras com a combinação do branco e do 

preto. 

2 - Contraste claro - escuro:  

É baseado no uso de diferente luminosidade e valores tonais das cores. Todas as 

cores podem ser clareadas com branco, e escurecidas com negro. 

3 - Contraste frio - quente: 

O maior contraste é obtido entre cores laranja – vermelho e azul – verde. Todas 

as restantes cores aparentarão ser quentes ou frias dependendo do seu contraste com 

cores mais frias, ou mais quentes. 
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4 - Contraste da complementaridade: 

No meu círculo cromático as cores complementares ocupam posições opostas. 

Quando misturadas o resultado é um neutro cinzento. 

5 - Contraste simultâneo: 

O seu efeito deriva da lei das cores complementares, que de acordo com ela, 

cada cor pura, obriga a sua cor oposta- a sua complementar. Se a cor está ausente, o 

olho vai reproduzi-la em simultâneo. Um verde forte torna um neutro cinzento próximo 

dele num cinzento avermelhado. De igual forma um o efeito de um vermelho forte no 

mesmo cinzento é um cinzento esverdeado. 

6 - Contraste da qualidade (saturação de cor): 

É o contraste entre cores luminosas e cores desmaiadas. 

As cores podem ser atenuadas pela adição de preto, branco, cinzento, ou cores 

complementares. 

7 - Contraste da quantidade: 

Está baseado na oposição de áreas coloridas de diferentes tamanhos. 

O autor sugere que os alunos após a realização de exercícios sobre a cor e os 

seus contrastes, devem fazer uso das potencialidades expressivas do uso da cor devendo 

realizar exercícios segundo temas fornecidos. 

Itten defende a influência das cores e das suas capacidades expressivas no 

comportamento humano (Itten, 1972, pág. 130): “sem dúvida alguma as cores têm 

efeitos muito penetrantes, quer se tenha consciência ou não.”  

O autor dá-nos uma noção das interferências da cor no comportamento humano, 

recorrendo a exemplos, onde a mudança da cor de um corpo condicionou a actuação dos 

observadores, interferindo quer a nível de sensações, quer a nível de actuação. A cor em 

si como elemento isolado não é suficiente para criar uma norma clara e rígida: 

 

Somente aquele que pode ser tocado nas regiões mais profundas, poderá 

ser sensível ao valor acordado às cores isoladas, ou agrupadas sem relação 

com os objetos (Itten, 1972, pág. 131). 
 

Torna-se necessário definir, dentro de uma mesma cor, as suas características tonais, 

devendo a apreciação ter em conta, não as cores isoladamente, mas a relação que 

estabelecem entre si. 
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2.2.3 Os métodos de Ruskin e de Itten na preparação das aulas.  

Estamos em presença de dois métodos completamente distintos, fruto de dois 

autores igualmente distantes, quer em termos geográficos, temporais e sobretudo em 

termos de pensamento. 

As suas posições são frequentemente contrárias e as suas posturas divergentes. 

Os destinatários dos dois métodos são igualmente distintos. Ruskin pretendia um meio 

de ensinar qualquer pessoa, enquanto Itten ministrava o curso preliminar na Bauhaus. 

Contudo, a minha escolha recaiu sobre estes dois autores e seus respectivos 

métodos, ou melhor por parte dos seus métodos, porque considero que podem servir 

como uma boa base de preparação para as aulas sobre a unidade da cor, numa 

perspectiva do terceiro ciclo, onde não se tratando de formar artistas, permitem dar um 

imenso contributo na formação pessoal do indivíduo.  

Considero o método de Ruskin como um bom orientador se pretendermos 

abordar uma correta reprodução das cores que nos envolvem, um aspecto que julgo 

fundamental de abordar com alunos do 7º ano de escolaridade, que aplicam as cores por 

conceito, ou melhor, por pré conceito, não conseguindo transcrever para o papel a 

realidade que os rodeia, recusando aceitar os frutos de uma observação directa. 

Os pressupostos de Itten são úteis quando se aborda o efeito da cor na psique 

humana e a capacidade expressiva das mesmas. 

Considero fundamental em termos de formação base do indivíduo fruidor, que se 

sensibilize os discentes para factos como: as cores que nos rodeiam serem bastante 

distantes daquilo que eles podem pensar, as cores terem influência no comportamento 

humano, e como tal, o seu uso e a sua escolha não deve obedecer a critérios de moda, 

nem ser ditado exclusivamente por gosto pessoal, sob o risco de se criar ambientes 

menos compatíveis com o bem-estar pessoal e coletivo.  

 

2.3 Revisão e ensaios sobre as tintas  

Pode-se constatar, por mera observação, que a tinta é um revestimento que se 

aplica a um corpo, ou superfície, cobrindo-o de forma parcial ou total, alterando-lhe 

desta forma a sua aparência. 

A alteração do valor cromático de um corpo é o aspecto mais importante da 

tinta, no contexto desta investigação. Se relacionarmos este aspecto, com o facto de a 
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cor ser o meio de perceção e da reprodução da forma por excelência, a tinta não pode 

ser deixada de ser tida em consideração na abordagem desta unidade programática. 

O uso de tintas está intimamente ligado com a produção imagética, provocando a 

necessidade do seu fabrico desde tempos remotos. Os exemplos mais antigos 

conhecidos datam aproximadamente de 30.000 atrás sendo o ato de pintar destinado a 

fins unicamente expressivos (Mello, Suarez, 2012). 

Sobre a fabricação das primeiras tintas na pré-história, consegue-se apurar 

poucos dados com exatidão, sabendo-se que alguns dos pigmentos usados eram de 

origem mineral, colocando-se a possibilidade do uso de pigmentos de origem orgânica, 

que pela sua natureza perecível não terão chegado aos dias de hoje. 

A sedentarização e o aparecimento das primeiras civilizações trouxeram um 

incremento na fabricação de tintas, atribuindo-se aos chineses e aos egípcios a 

descoberta do artifício de calcinação de minerais a fim de lhes alterar o valor cromático, 

aumentando desta forma a gama de cores disponível, em relação às chamadas “cores 

primitivas” definidas por Manlio Brusatin no seu livro “Historia de los colores”: o 

branco, o negro e o ocre. 

A produção de tintas originou desde cedo a necessidade de regulamentação e de 

nomenclaturas. Manlio Brusatin aponta o documento “papyrus leydensis“ referido em 

Tebas, como provavelmente o mais remoto documento ou formulário sobre tintas. O 

fabrico de cores segundo o mesmo autor origina inúmeros receituários e catálogos ao 

longo dos tempos (Brusatin, 1987). 

Tendo-me proposto a realizar tintas com os alunos, e dado que era um facto 

novo para mim em termos de docência, achei que seria imperioso realizar alguns testes 

e experiências sobre a matéria, antes de a abordar nas aulas. 

Possuo, na minha formação pessoal, conhecimentos de restauro (conservação e 

restauro de talha dourada e escultura em madeira), não só por via dos cursos que tirei, 

mas igualmente pela prática profissional de mais de quinze anos. Não achei necessário 

por isso fazer um grande trabalho de investigação em termos de feitura de tintas, até 

porque, não me propunha dar formação no fabrico de têmperas, guaches, ou outro tipo 

de tintas, mas tão-somente, dar a conhecer aos alunos os princípios básicos da 

fabricação de tintas, bem como os seus componentes mais básicos. Um obstáculo à 

realização de tintas segundo receitas tradicionais prende-se com o fator económico, 

dificuldade de encontrar ingredientes e, com a facilidade de execução que é sempre 

condicionada numa sala de aula. 
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Uma pintura, ou o ato de pintar, é no fundo uma colagem de partículas coloridas 

num suporte (facto que é particularmente bem observável nas pinturas metalizadas, ou 

em purpurinas, onde se pode constatar a existência de partículas agregadas com um 

elemento ligante, refletindo a luz em diversas direções).  

Pode-se então concluir que na composição básica de uma tinta, participam três 

elementos distintos: o pigmento ou corante, que vai fornecer a cor, o ligante que vai 

permitir a cor ficar solidária com o seu suporte, sendo ainda necessário um terceiro 

elemento, o veículo, destinado a tornar a mistura líquida e como tal utilizável, havendo 

contudo algumas formas de pintar que excluem o veículo, como as tintas destinadas à 

cerâmica, as termo lacagens por exemplo, e que se encontram fora deste âmbito. 

Algumas tintas têm um ligante que funciona também como veículo.  

Saliento que estas designações podem variar consoante autores, havendo quem 

chame de veículo ao ligante e de solvente ao veículo. 

A estes três componentes iniciais se costumam acrescentar em maior ou em 

menor número uma série de outros, destinados a alterar ou melhorar as qualidades das 

tintas a vários níveis: viscosidade, textura, capacidade de resistir a oxidações ou outro 

tipo de degradações, tempos de secagem, entre outros). 

Em minha opinião o maior fator de diferenciação em termos de tipos de tintas, 

prende-se com a compatibilidade entre os diversos tipos de ligante e os diversos tipos de 

veículos, mas igualmente, ainda que em menor grau, entre estes dois elementos e o 

pigmento em si.  

Neste caso concreto, propus-me a fabricar tintas que fossem à base de água pelo 

que as minhas experiências estariam sobretudo viradas para a escolha do elemento 

aglutinante e em menor grau para o tipo de pigmentos utilizado (neste caso a escolha foi 

condicionada pela fácil obtenção de pigmentos de guache existentes na escola). 

A escolha dos elementos ligantes para estas experiências teve como critérios: 

serem todos solúveis em água, o seu preço, a facilidade de obtenção, e a não toxicidade. 

Evitou-se seguir uma receita tradicional ou pré estabelecida. 

Como principais ligantes a experimentar, escolhi o mel (que apesar de caro é 

constituinte da feitura do guache), o açúcar (que tem um bom poder ligante e uma cor 

de base neutra), a gelatina vegetal (que é hoje em dia muito utilizada em artes 

decorativas como substituta de colas animais, como a cola de pelica e cola de coelho) e 

o acetato de polivinil. Apesar de pouco onerosos e proporcionarem bons resultados, 

optei por não usar ligantes de origem animal pelo facto de se degradarem rapidamente, 
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produzindo um cheiro bastante desagradável (próprio das oficinas de pintura 

tradicionais, mas inaceitáveis numa sala de aula). 

Efetuei diversas experiências com tintas realizadas com os diversos ligantes, 

com diversas misturas. 

Como resultado das experiências pude constatar o seguinte:  

1- Os ligantes à base de açúcar e de gelatina tornavam as tintas menos opacas e 

com tempos de secagem maiores, enrugando por vezes o papel, fatores que eram 

minorados pela adição de cré, como espessante. 

2- Os ligantes à base de mel conferiam uma textura e uma viscosidade às tintas 

que facilitavam o seu uso, ao mesmo tempo que as tornavam mais opacas. 

3- Os ligantes à base de acetato de polivinil são sobejamente conhecidos na 

produção de tintas tendo aqui uma vez mais provado serem bastante usáveis, tornando a 

tinta opaca e com uma consistência fácil de trabalhar. 

Em termos de pigmentos, foram ensaiados pigmentos próprios para a feitura de 

têmpera e guache (em pó), dos quais obtive bons resultados, e pigmentos universais 

próprios para tintas de construção civil (líquidos) que se tornavam menos opacos e que 

tinham a desvantagem de se afastarem bastante das cores primárias, mas apresentando 

ainda assim bons resultados. 

Face as estes resultados, resolvi descartar a gelatina, mantendo todos os outros 

ligantes, procedendo de igual forma com os pigmentos, decidindo repetir a experiência 

com os alunos em contexto de sala de aula (nomeadamente misturas de açúcar com 

gelatina). 

 

2.4 Enquadramento da unidade da cor no currículo de Educação visual  

 

2.4.1 Aspectos gerais 

A unidade da cor encontra-se inserida no “Plano de Organização do Ensino 

Aprendizagem” pertencente ao Ajustamento do Programa de Educação Visual no 3º 

Ciclo.  

Esta unidade de trabalho, “A Cor – Luz “ desdobra-se nos seguintes conteúdos 

obedecendo deste modo ao “Ajustamento do programa de Educação Visual”. 

• Cor - Luz no ambiente  

• Conhecimentos Científicos, que se desdobram por sua vez em:  
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a) Espectro luminoso,  

b) Absorção e reflexão selectivas,  

c) Globo ocular,  

d) Cor/luz = síntese aditiva,  

e) Cor/pigmento = síntese reflectiva,  

f) Cores primárias e secundárias da síntese aditiva,  

g) Cores primárias e secundárias da síntese subtractiva,  

h) Cores complementares/contrastes,  

i) Aplicações das sínteses aditivas/subtractivas,  

Estas matérias referem-se à totalidade do 3º ciclo. 

O documento “Ajustamento do programa de Educação Visual”, seleciona, do 

conjunto acima referido, apenas os referentes ao conteúdo “Luz - Cor no ambiente” e 

respectivos objetivos para o sétimo ano de escolaridade (compreender os efeitos da cor 

na percepção do mundo e utilizar os efeitos da cor na melhoria da qualidade do 

ambiente), dando contudo liberdade em termos de planificação.  

Na página 3 do documento “Ajustamento do programa de Educação Visual”, 

pode-se ler que é dada a possibilidade de utilizar conteúdos e abordagens diferentes, 

consoante as especificidades do destinatário. 

Após tomar contacto com a turma pude verificar que já tinha abordado os 

princípios da mistura aditiva no 2º ciclo, nomeadamente na elaboração do círculo 

cromático da síntese subtrativa adiantando-se ao previsto no programa de Educação 

Visual e Tecnológica nesta matéria.  

 

2.4.2 Indicações metodológicas específicas 

Não se propõe no 2.º ciclo um estudo teórico da cor, mas sim a sua observação 

no contexto, com vista à sensibilização da sua importância na apreciação e valorização 

da qualidade visual do ambiente. 

Não se pretende, por exemplo, uma sistematização de tons ou cores (círculo 

cromático, cubo de Itten, etc.), mas uma sensibilização à sua variedade: o aluno 

constatará que expressões como «pintado de verde» não dizem nada, porque há centenas 

de verdes diferentes (Programa de Educação Visual e Tecnológica, pág. 21). 

Face ao exposto, optei por alargar a abordagem referente à unidade Luz – Cor 

para o sétimo ano de escolaridade, incluindo igualmente os seguintes Conteúdos e 
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Resultados pretendidos, reservados ao 7º e 8º anos de escolaridade, segundo o Quadro 

1. 

Quadro 1. Conteúdos do programa de Educação Visual 

Conteúdos Resultados Pretendidos 

Compreender os efeitos da cor na perceção do 
mundo 
utilizar os efeitos da cor na melhoria da qualidade 
do ambiente 

A LUZ – COR NO AMBIENTE 

Aplicar os conhecimentos da cor no comportamento  
CONHECIMENTOS CIENTIFICOS  

Espectro luminoso  Compreender a cor dos objetos como o resultado da 
absorção e reflexão seletivas das ondas luminosas 
pela matéria. 

Cor/Luz = síntese aditiva  
Cor/Pigmento = síntese subtrativ 

Compreender as diferenças entre a síntese aditiva 
da luz e a síntese subtrativa dos pigmentos . 

Cores primárias e secundárias da síntese aditiva da 
luz 

Cores primárias e secundárias da síntese subtrativa 
da luz 

Conhecer as cores primárias e secundárias das 
sínteses aditivas e subtrativas da luz 

Cores complementares/contrastes Aplicações das 
sínteses aditivas e subtrativas. 

Conhecer as aplicações das sínteses aditivas e 
subtrativas. 

 

 

Optei por adicionar um conteúdo e respetivos resultados pretendidos, que não 

pertencendo ao currículo da disciplina, me parece contudo de bastante relevância 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2. Conteúdo adicionado ao programa  

Conteúdo  Resultados pretendidos 
Conhecer os componentes básicos de uma tinta. 
Reconhecer a existência de vários tipos de tintas.  

Fabricação de tintas  

Saber fabricar uma tinta simples. 

 

2.5 A unidade da cor e o currículo da disciplina 

O estudo da cor é um ponto de preponderância em qualquer abordagem no 

domínio das Artes Visuais e, apesar de, no documento “Ajustamento do programa da 

disciplina de Educação Visual”, considerar o desenho como o elemento principal da 

disciplina, o estudo da cor revela-se de grande importância, não só visto de uma forma 

isolada, mas também, e sobretudo, em conjugação com as outras unidades: 

Comunicação Visual, Espaço, Estrutura, Forma. 
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2.5.1 A cor e a unidade da Comunicação Visual  

Existe uma forte relação entre estas duas unidades curriculares, estabelecendo, 

em minha opinião, a maior de todas as relações entre si. 

Em termos de conteúdos da Comunicação Visual, a Cor é fundamental não só 

em termos de representação gráfica (Elementos Visuais da Comunicação), mas 

sobretudo em Códigos da Comunicação Visual, rivalizando neste caso a sua 

preponderância com o Desenho. 

Torna-se difícil de conceber a existência de códigos visuais, alienados do uso da 

cor, uma vez que este elemento é um dos principais meios de expressão, de uma forma 

abstracta se isolado, mas efectivo quando conjugado.  

A cor torna-se igualmente imprescindível para estudar a Imagem na 

Comunicação, não só em termos de veículo de informação, mas igualmente, ou 

sobretudo, como elemento de atracão para um público-alvo. 

 

2.5.2 A cor e a unidade do Espaço. 

O conhecimento sobre a cor é igualmente bastante importante na representação 

espacial, funcionando não só como elemento coadjuvante em termos de representação 

de volumes, nomeadamente através das gradações de claro/escuro, mas igualmente na 

representação de distâncias, através das gradações de nitidez.  

 

2.5.3 A cor e a unidade da Forma  

A importância deste elemento nesta unidade, não se deve somente em termos de 

representação, onde assume um papel fundamental, mas sobretudo em termos de 

percepção visual, onde se reveste de fulcral importância, uma vez que a nossa percepção 

visual da realidade se deve à interacção luz-cor. 

Este facto é bem retratado por John Ruskin no seu método de desenho 

apresentado no livro “The elements of drawing”, onde o autor afirma a total inexistência 

de contornos na natureza, o que, forçosamente obriga a que a nossa perceção visual se 

deva apenas à justaposição de manchas de cor. 

 

2.5.4 A cor e a unidade da Estrutura 

A Estrutura é talvez uma unidade onde o estudo ou o emprego da cor assume um 

papel menos importante, contudo o estudo do Módulo- Padrão beneficia muito do 
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emprego de cor, não só em termos expressivos, mas igualmente em termos de 

organização. 

Em termos de ensino de Artes Visuais, em geral e, no caso de Educação Visual 

em particular, a abordagem da Cor se reveste de bastante importância, não apenas pelos 

seus conteúdos próprios, mas sobretudo pela sua interação com bastantes dos restantes 

componentes do currículo nacional. 

A cor tanto no seu estudo, como seguidamente no seu emprego, torna-se assim, a 

meu ver, numa das mais importantes ferramentas a usar. 

Pela sua importância quer a nível de perceção, quer a nível de representação, 

expressão, ou comunicação, o estudo da cor deveria, em minha opinião, e sempre que 

possível numa gestão flexível do currículo, ser das primeiras matérias abordadas em 

Educação Visual. 

 

2.6 Conclusão 

A revisão teórica efetuada permitiu aprofundar conhecimentos sobre a matéria a 

transmitir e, apontar caminhos conducentes à elaboração de uma metodologia eficaz 

para a realização prática. O enquadramento da unidade da cor no programa da disciplina 

de Educação Visual, permitiu apurar dados sobre a matéria a leccionar ao nível do 

programa. 
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Capítulo 3 – CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE 

 

3.1 Introdução  

Neste capítulo será feito o enquadramento, contextualizando dados referentes de 

zona geográfica da escola, da caracterização da escola e da turma a quem vai ser 

leccionada a unidade da cor. 

Será também efetuado o enquadramento da unidade a leccionar no programa da 

disciplina de Educação Visual e a sua relação com as outras unidades. 

 Por fim, será efectuada uma revisão teórica a nível pedagógico e a nível da 

didáctica da cor. 

 

3.2 Zona geográfica circundante da escola 

A escola EB2/3 Paula Vicente encontra-se situada na zona Belém Restelo cuja 

ligação e proximidade com o rio Tejo e com os elementos marítimos data de há séculos 

atrás. 

Há quem defenda que o nome “Restelo” deriva da deturpação da palavra 

“estrela” que neste caso servia de guia aos marinheiros, mas também há quem pretenda 

que a palavra advém de “Setestrelo” que é o nome dado a uma constelação “Ursa 

Maior”. Esta constelação era um elemento fundamental na navegação e orientação de 

embarcações ao largo, qualquer destas designações define um povoado que cresceu e 

viveu durante séculos de e para o ante porto de Lisboa. A água é uma constante da zona 

e a proximidade do rio faz-se bem notar ainda nos dias de hoje, apesar da localidade já 

dele não depender para sustento (De Lisboa, 2009). 

Quanto ao nome Belém advém da proximidade com o mosteiro dos Jerónimos 

(Santa Maria de Belém).  

O Restelo é a parte ocidental ribeirinha de Lisboa e é constituído por duas 

freguesias: Santa Maria de Belém, onde se situa um bairro residencial de baixa 

densidade populacional (conotado com moradias de luxo), e São Francisco Xavier, 

igualmente uma área residencial e ultimamente também de serviços, constituída 

maioritariamente por prédios (Junta de freguesia de Santa Maria de Belém). 

Nesta zona da cidade de Lisboa sente-se a omnipresença do rio Tejo 

(particularmente visível do alto do Restelo) onde a grande heterogeneidade, quer em 



 26

termos sócio económicos, quer ao nível formal dos edifícios e, num aspecto muito 

particular, em termos de luz e de cor. 

O local onde está situada a escola E. B. 2/3 Paula Vicente funciona quase como 

um miradouro sobre o rio Tejo onde se pode observar tanto a margem norte como a 

margem sul, tendo a cidade de Almada como horizonte. 

 

        
Figuras 1 e 2. Vistas do Tejo exterior do edifício. Fonte: própria. 

 

3.3 A escola E.B 2/3 Paula Vicente 

A escola tem como patrono Paula Vicente, figura que se destacou no panorama 

cultural português no século XVII. Nascida em 1519, fruto do segundo casamento de 

seu pai, a iminente figura do teatro português, Gil Vicente, Paula Vicente destacou-se 

não só em termos de representação das peças escritas pelo seu pai, mas foi também 

autora de diversas comédias (Paula Vicente). 

Viveu uma vida de corte, onde lhe foi reconhecido o mérito quer a nível erudito, 

quer a nível artístico, sendo considerada na época como uma das damas mais próximas 

e dedicadas da infanta D. Maria, fazendo parte de um grupo notável, pela craveira das 

suas componentes.  

A Escola Básica 2/3 Paula Vicente iniciou atividade no ano letivo 1948 /1949 

como escola técnica elementar, à imagem de outras na mesma época, servia como 

preparação para os alunos que iriam frequentar posteriormente as escolas industriais ou 

as escolas comerciais (E.B. 2/3 Paula Vicente). 

A sua localização era contudo diferente da actual, tendo a escola começado por 

se situar na rua dos Lusíadas, tendo transitado três anos depois para a rua da Junqueira 

onde permaneceria até 1961, ano em que foi terminada a construção do atual edifício na 

rua Gonçalves Zarco. A escola passou ao estatuto de Escola Preparatória anos mais 

tarde e deixou de ser exclusivamente feminina no ano de 1973. 
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Atualmente a Escola tem a Designação de E.B. 2/3, ou seja é uma escola básica 

que leciona aos segundo e terceiro ciclos (do quinto ao nono ano de escolaridade). 

 

    
Figura 3. Vista exterior do edifício. Fonte: própria.   
Figura 4. Vista exterior do edifício. Fonte: própria. 

 

    
Figura 5. Espaço de convívio dos alunos. Fonte: própria.  

Figura 6. Sala de aula. Fonte: própria. 
  

 

A escola é ainda a sede do agrupamento de escolas do mesmo nome, que tem 

como outras escolas constituintes: Escola Básica de 1º ciclo Moinhos do Restelo, Escola 

Básica de 1º ciclo Bairro do Restelo, Escola Básica de 1º ciclo Nº 107, Escola Básica de 

1º ciclo do Alto da Ajuda, Escola Básica de 1º ciclo de Caselas, Jardim de Infância de 

Santa Maria de Belém, Jardim de Infância do Bairro de Belém, Jardim de Infância de 

Caselas, Jardim de Infância do Alto da Ajuda, Jardim de Infância de Pedrouços e Jardim 

de Infância de São Francisco Xavier. 

A escola é composta pelos seguintes órgãos:  

• Direção  

• Conselho Pedagógico  

• Serviços de Psicologia e Apoio Educativo 

 



 28

• Coordenadores de Departamento 

• Delegados de Disciplina 

• Conselho Administrativo 

• Gabinete de Apoio aos Alunos e às Famílias  

• Direção de Instalações 

 

3.3.1 Projeto Educativo 

Segundo o projeto educativo do agrupamento de escolas Paula Vicente previsto 

para os anos 2010 a 2015, o agrupamento tem uma população escolar de 1.358 alunos 

dos quais 488 na Escola Básica de 2º e 3º ciclos Paula Vicente, divididos da seguinte 

forma: 128 alunos no quinto, 134 no sexto, 92 alunos no sétimo, 86 no oitavo e 48 

alunos no nono ano. 

A proveniência dos alunos é maioritariamente das freguesias da ajuda, Santa 

Maria de Belém e de São Francisco Xavier, sendo a sua composição bastante 

heterogénea, revelando grandes diferenças a nível sócio-económico. 

Neste agrupamento existem 122 alunos com Necessidades Educativas Especiais, 

distribuídos da seguinte forma: 5 alunos no Pré Escola, 2 alunos no 1º ano, 11 alunos no 

2º ano, 13 alunos no 3º ano, 13 alunos no 4º ano, 22 alunos no 5º ano 22 alunos no 6º 

ano, 16 alunos no 7º ano 12 alunos no 8º ano e 6 alunos no 9º ano. 

Para melhor apoiar os alunos com Necessidades Educativas Especiais, foi criada 

a Unidade de Ensino Estruturado e a Unidade de Apoio à Multideficiência, a 

funcionarem na sede do agrupamento. 

 

3.3.2 Pessoal docente 

O agrupamento de escolas tem 117 docentes, divididos da seguinte forma: 13 

professores no pré-escolar, 35 professores no 1º ciclo, 36 professores no 2º ciclo, 24 

professores no 3º ciclo, 8 professores no Ensino Especial e 1 professor na Biblioteca / 

Centro de Recursos. 

Em termos de Pessoal não docente o Agrupamento dispõe de 49 funcionários, 

dos quais 9 pertencem ao pessoal técnico, duas psicólogas e 38 assistentes operacionais. 
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3.3.3 Objetivos comuns do agrupamento 

O agrupamento de Escolas Paula Vicente serve e acompanha uma população 

escolar desde o Pré-escolar, até ao final do 3º ciclo (9º ano de escolaridade) sendo o 

principal objetivo preparar os alunos para o ciclo seguinte. 

Para tal, foram selecionados na elaboração do Projeto Educativo do agrupamento 

para os anos 2010-2015 os seguintes objetivos prioritários: 

• Responsabilizar os alunos pelo funcionamento e pelo respeito das regras da 

vida em sociedade. 

• Favorecer uma cooperação e uma complementaridade na Escola entre pais, 

alunos e professores. 

• Implicar os alunos no respeito pelo ambiente escolar. 

• Pôr em acção uma pedagogia baseada na descoberta do mundo exterior e no 

desenvolvimento das novas tecnologias. 

• Promover o rigor no trabalho e desenvolver o gosto pelo esforço e pela 

perseverança. 

• Dar sentido às aprendizagens e ao trabalho escolar diário. 

• Melhorar a disciplina na escola, quer a nível da sala de aula, quer nos 

restantes espaços escolares. 

• Garantir que a escola seja um espaço agradável e motivador. 

• Garantir o cumprimento do Regulamento Interno. 

• Fomentar o correto domínio da expressão oral e escrita em língua portuguesa. 

  

3.3.4 Princípios Orientadores 

São princípios orientadores dos seus objetivos: 

• Desenvolver nos alunos o gosto por aprender, por realizar os seus próprios 

projetos, e por resolver os seus problemas. 

• Desenvolver nos alunos as competências que lhes permitam procurar e 

utilizar a informação, nomeadamente as tecnologias de informação e 

comunicação. 

• Desenvolver a criatividade dos alunos, nomeadamente no domínio artístico. 

• Desenvolver nos alunos o objetivo da perfeição nas suas tarefas, o respeito 

pelos compromissos e o assumir das suas responsabilidades. 
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• Ensinar os alunos a gerirem os seus conflitos e a participarem ativamente na 

vida escolar. 

• Proporcionar aos alunos situações de cooperação entreajuda e sentido 

comunitário num meio agradável e harmonioso. 

• Favorecer o sucesso escolar através da despistagem rápida das dificuldades 

dos alunos e do apoio nas aprendizagens. 

A nível curricular e como estratégia para a obtenção dos objetivos a atingir, o 

Agrupamento de Escolas Paula Vicente, preconizou as seguintes atividades de 

enriquecimento para o terceiro ciclo: 

• Introdução de uma 2ª língua estrangeira:  

• Francês  

• Espanhol  

• Disciplinas de opção para a Área Artística:  

• Oficina de Artes (Azulejaria, Gravura)  

• Música 3 (viola, percussão)  

• Desporto Escolar  

• Oficina das Ciências e F. Química  

• Atividades de Jardinagem  

• Clube da Rádio Escolar  

• Aulas práticas nos laboratórios de CN e FQ  

• Plano de Ação da Matemática  

• Gabinete da Saúde  

• Plano Nacional de Leitura  

• Projeto “Escola a Escola pró-ambiente”  

• Projeto Eletrão  

• Olimpíadas da Matemática  
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3.4 A caracterização da turma 

 

3.4.1 Caracterização dos Alunos 

A turma compõe-se de vinte e quatro elementos, sendo dez alunos do sexo 

feminino e catorze alunos do sexo masculino, tem quatro alunos de origem estrangeira e 

quatro alunos com Necessidades Educativas Especiais. 

A nível etário verifica-se que a média da turma se cifra nos catorze anos, de 

onde se destaca a ausência de alunos com idade fora da escolaridade obrigatória. 

Ao nível do desempenho escolar em anos anteriores, três alunos já ficaram 

retidos uma vez (um dos quais no ano letivo anterior), cinco alunos já ficaram retidos 

duas vezes, não havendo alunos com mais do que duas retenções. 

A nível de comportamento, destaca-se a ausência de alunos sujeitos a medidas 

sancionatórias no ano transato. 

  

3.4.2 Caracterização do contexto socioeconómico e dados familiares 

Todos os alunos vivem com os pais biológicos.  

Em termos de faixa etária, os Encarregados de Educação distribuem-se como 

demonstra o gráfico da figura 7. 
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Figura 7. Gráfico referente à faixa etária dos Encarregados de Educação. 

 

Podemos observar, a partir deste gráfico, que entre a mãe mais nova e a mais 

velha existe um lapso de tempo de cerca de 20 anos. Três mães têm idades abaixo de 30 

anos, o que indicia que foram mães adolescentes.  

A diferença de idade dos pais, entre o mais novo e o mais velho é reduzida. A 

maioria dos pais tem mais de 40 anos. 
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3.4.3 Caracterização em termos profissionais dos encarregados de educação 

Analisando o gráfico da figura 8, verifica-se que a maioria dos pais 

desempenham funções nos serviços ou indústria, e o número de pais técnicos superiores 

está em clara minoria. Seis alunos não indicaram qualquer profissão. 

Verifica-se a inexistência de Encarregados de Educação desempregados. 
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Figura 8. Funções profissionais dos Encarregados de Educação. 

 

3.4.4 Caracterização em termos de habilitações dos Encarregados de Educação 

Ao observar o gráfico da figura 9 pode verificar-se o seguinte:  

Cerca de um terço da turma possui pais com o 1º ciclo ou inferior, outro terço é 

preenchido por pais com o ensino secundário. O terço restante tem pais com níveis 

intermédios de formação e apenas três pais e três mães possuem ensino superior. 
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Figura nº 9. Níveis de escolaridade dos Encarregados de Educação. 

 

3.4.5 Caracterização em termos económicos 

Regista-se a existência de nove alunos subsidiados pelo Serviço de Ação Social 

Escolar, S.A.S.E (cinco alunos no escalão A e quatro alunos no escalão B). 
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3.5 Conclusão 

Neste capítulo foi possível estabelecer um quadro contextualizador da turma em 

relação ao grupo escola, e ao seu meio sócio-económico. Caracteriazaram-se os seus 

perfis particulares, em termos de integração familiar, formação dos pais e encarregados 

de educação, situações de necessidades educativas especiais. Verificou-se que a turma 

corresponde a um perfil médio da cidade de Lisboa, sem apresentar desvios especiais. 

No capítulo seguinte será exposta a metodologia que estrutura a ação docente 

desenvolvida na unidade de trabalho de exploração de pigmentos e observação da cor. 
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Capítulo 4 - METODOLOGIA 

 

4.1 Introdução 

Neste capítulo vai-se fazer uso dos dados recolhidos no capítulo de 

enquadramento e revisão teórica, conjuntamente com dados referentes a problemas 

detetados, a fim de planificar as atividades a realizar nas aulas tendo em fim o 

cumprimento dos resultados propostos. 

 

4.2 Principais problemas detetados  

Descrevo aqui alguns dos principais problemas que fui detetando ao longo dos 

anos no decurso da minha prática profissional como professor da disciplina de Educação 

Visual e que pude comprovar através das primeiras aulas que lecionei na turma. 

• A reprodução de cores existentes por parte dos alunos segundo um estereótipo e 

não de uma observação. 

• A utilização das cores segundo unicamente um gosto pessoal, ou fator moda. 

• A frequente repetição de conteúdos já anteriormente abordados no 2º ciclo. 

• Total desconhecimento por parte dos alunos sobre a constituição/ fabricação de 

tintas. 

 

4.2.1 A reprodução de cores existentes segundo um estereótipo. 

É notória a dificuldade que os jovens em geral apresentam em reproduzir cores 

no universo envolvente, sobretudo devido a uma recusa em observar o real, preferindo 

ideias pré-concebidas. 

A esmagadora maioria dos jovens que pude observar durante a minha prática 

docente em anos anteriores apresenta uma errada perceção das cores, condicionando 

assim a reprodução das mesmas. A variedade de cores é, na sua perceção, bastante 

escassa, e frequentemente observa-se um excessivo uso de cores primárias ou próximas. 

Os elementos naturais são os exemplos mais evidentes, onde o céu é 

frequentemente reproduzido a partir de azul ciano, com adição de branco, a vegetação é 

reproduzida recorrendo a um verde obtido exclusivamente a partir de azul e amarelo 

sendo as restantes cores utilizadas igualmente demasiado luminosas. 

O estereótipo é, em minha opinião, originado por todo um referencial imagético 

que rodeia os jovens desde a mais tenra idade. Se observarmos atentamente, podemos 
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facilmente constatar que a maior parte da realidade que os rodeia, roupas, brinquedos, 

objetos pessoais, são cores próximas das primárias, frequentemente suavizadas com o 

auxílio do branco, mas raramente com a adição de cores complementares. 

Em termos visuais, estamos cercados em qualquer faixa etária por imagens de 

carácter simbólico, com as quais estabelecemos relações de paralelismo com a 

realidade, sem questionarmos a razão. Exemplos disto são representações simbólicas de 

comboios através de imagens de locomotivas a vapor, ou os sinais de trânsito com 

representações de veículos obsoletos. 

No tocante a valores cromáticos, verifica-se o mesmo: um conceito e um 

simbolismo que se sobrepõem à realidade e à observação. 

Nas imagens destinadas a um público-alvo infantil ou juvenil (com especial 

destaque para os filmes de animação e para as publicações de banda desenhada) 

verifica-se ainda mais este procedimento, a utilização de cores muito luminosas, a quase 

ausência de tons cinzentos, que se afastam da realidade, fazendo uso de estereótipos de 

todo o género e das cores em particular. 

  

4.2.2 A utilização das cores segundo unicamente um gosto pessoal, ou fator moda  

O fator moda é em minha opinião uma dos maiores problemas na utilização e 

escolha das cores, sobretudo porque é quase sempre acompanhado pelo total 

desconhecimento dos efeitos psicológicos da cor tem. Isto vai condicionar uma escolha 

cromática aberrante, que se perpetua na idade adulta, particularmente observável em 

termos de decoração de espaços interiores. 

É frequente os jovens apresentarem um gosto quase obsessivo por uma 

determinada cor, tentando fazer dela um uso indiscriminado, tentando demarcar uma 

posição pessoal. 

Muitas vezes deparamo-nos com relatos de jovens que afirmam ter o seu quarto 

todo revestido de uma determinada cor, com a qual se identificam, ainda que seja 

evidente ser totalmente inapropriado para o espaço em questão, por se ignorar a 

influência que a cor tem no comportamento humanos. 

Na produção de imagens verificam-se os mesmos procedimentos, o que 

condiciona bastante o uso expressivo das cores por parte dos alunos, notando-se uma 

apetência por parte destes no emprego de cores muito luminosas e saturadas. 

 



 36

4.2.3 Frequente repetição de conteúdos já anteriormente abordados no 2º ciclo 

É com frequência que tenho notado no decorrer da minha prática profissional 

que existe bastantes vezes uma duplicação de matérias já ministradas anteriormente. 

A repetição de conteúdos e aprofundamento dos mesmos não é à partida um 

fator negativo, mas no caso da unidade da cor é frequente a duplicação de atividades a 

executar por parte dos alunos, provocando neles uma saturação compreensível. 

Este facto é particularmente observável na realização do círculo cromático, que 

os alunos frequentemente repetem em vários anos de escolaridade, conjuntamente com 

um exercício de escalas de valor das cores (tendo-se verificado este caso na turma onde 

serão lecionadas as aulas da prática de ensino supervisionada).  

 

4.2.4 Desconhecimento quanto à constituição/fabricação de tintas 

Em termos de ensino, aborda-se a cor nos seus mais variados aspectos, mas 

raramente é abordado um que quanto a mim é importante: a tinta, ou o elemento que ao 

cobrir uma superfície lhe altera o valor cromático. 

 

4.3 Referentes utilizados  

O referente é o ponto de partida por excelência para a produção de imagens., A 

sua falta provoca não só uma natural desorientação em termos de estruturação de um 

trabalho, como muitas vezes desencadeia falta de motivação e torna-se, quanto a mim, 

num dos principais causadores da desistência de produção de imagens. 

Em termos de ensino de artes visuais, em geral e do ensino básico em particular, 

creio que é fundamental o delinear de um referente e fazer a sua articulação com o 

destinatário, os conteúdos a lecionar e as atividades propostas. 

Procurei, para lecionar esta unidade, diversos referentes diferentes, tendo como 

critério de escolha as seguintes condicionantes: 

1- Serem facilmente compreensíveis para os alunos em questão. 

2- Permitir um grau de dificuldade crescente. 

3- Facultar a articulação entre exercícios e também a possibilidade de se 

articularem com outros referenciais. 

4- Estarem diretamente relacionados com a área da escola e 

consequentemente com os alunos. 

Defini dois referentes para unidade da cor: 
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a) Pinturas de Robert Delaunay 

b) A zona circundante da escola. 

Aos quais acrescentei a exploração da expressividade da cor como ponto de partida para 

alguns trabalhos a realizar. 

As pinturas de Delaunay foram usadas como referente na segunda atividade 

onde os alunos procuraram reproduzir as cores, mas também no terceiro exercício em 

articulação com a cor em si. 

Tendo estas pinturas como ponto de partida, os alunos desenvolveram as suas 

capacidades de reprodução de valores cromáticos. 

As obras de Delaunay serviram igualmente de base de partida para o terceiro 

exercício, fornecendo neste caso não um contributo em termos cromáticos, mas sim 

apenas em termos formais ou de desenho.  

A zona circundante da escola E/B 2-3 Paula Vicente serviu de referencial aos 

últimos exercícios pelo facto de se tratar de cores naturais e, por consequência, mais 

difíceis de reproduzir. A partir deste referencial, os alunos apuraram a sua capacidade 

de observação. 

A exploração das capacidades expressivas da cor baseou a terceira atividade, 

como ponto de partida, em conjugação com as obras de Delaunay. 

No seu método do ensino das cores, nomeadamente na parte que aborda a 

expressividade da cor, Itten sugere fornecer aos alunos temas que sejam traduzidos em 

valores cromáticos e em relações de cor: 

 

Exercícios devem ser preparados, de forma a demonstrar as qualidades expressivas das cores e 

os contrastes expressivos das cores, Os temas desses exercícios podem ser: noite, baptismo, 

funeral, feira, as estações (Itten, 1975, pág. 33) 
 

Procurei contudo temas simplificados, ou então mais óbvios de representar, do 

que os propostos por Itten, apresentando-os em pares de carácter contrário devido à 

necessária adaptação à faixa etária e ao nível de escolaridade dos alunos. Os temas 

escolhidos foram: alegria, tristeza, noite, dia, verão e inverno.  
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4.4 Planificação 
Face aos problemas detetados (que considero serem gerais nos alunos) e após o 

conhecimento da turma e sempre tendo em conta o cumprimento do programa nacional 

da disciplina de Educação Visual, e seguindo os princípios orientadores do 

agrupamento, planeei lecionar a unidade da cor, subdividindo a unidade em várias 

secções pequenas, dando origem a cinco atividades: 

1. Elaboração de tintas e exercícios rápidos com ensaios de tintas. 

2. Reprodução de valores cromáticos de pinturas já existentes. 

3. Elaboração de novos valores cromáticos para pinturas. 

4. Reprodução de cores existentes em fotografias. 

5. Elaboração de um percurso visual cromático. 

 

4.4.1. Elaboração de tintas e exercícios rápidos com ensaios de tintas. 

Este exercício visa essencialmente abordar a temática das tintas e dos seus 

principais constituintes, sendo proposto aos alunos a elaboração das tintas a realizar, em 

grupos de quatro e de cinco elementos. As tintas destinam-se mais tarde a serem usadas 

na realização de alguns exercícios. 

A estratégia de ensino estabeleceu-se considerando: 

1. Apresentação do exercício. 

2. Implementação de cooperação. 

3. Condicionamentos do espaço envolvente. 

4. Motivação. 

 

4.4.1.1 Apresentação do exercício 

Prevê-se uso de projetor digital para apresentação em “PowerPoint” em 

detrimento do quadro, uma vez que a sua leitura é mais clara e apelativa, sobretudo no 

caso especifico da cor. As apresentações foram curtas, tendo cada diapositivo apenas a 

informação fundamental, libertando os alunos e o professor para uma descoberta 

conjunta, ou seja é fornecido um mínimo de informação em termos gráficos, para poder 

ser complementada em termos orais, numa atitude de “menor influência” por parte do 

professor. 
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Este tipo de apresentação permite ainda avançar e retroceder à medida das 

necessidades e ainda ser usada como reforço em relação à matéria lecionada ou seja, 

relembrar os pontos chaves da matéria. 

A apresentação feita em programa “PowerPoint” contém não somente 

informações relativas à cor em si, mas igualmente à constituição das tintas. 

Em termos de cor, pretende-se fazer um reforço dos conhecimentos já adquiridos 

em anos anteriores, nomeadamente em termos da perceção das cores, da mistura aditiva 

e mistura subtrativa, cores quente e cores frias. 

Em termos de tinta e de pintura: pretende-se dar aos alunos a noção do que é na 

realidade uma pintura, ou o ato de pintar, cobrindo um suporte com um elemento a fim 

de lhe alterar a cor, definir o que é uma tinta e examinar os principais constituintes de 

uma tinta. 

 

4.4.1.2 Implementação de cooperação 

São formados grupos de trabalho (aprendizagem cooperativa). 

Os grupos de trabalho são constituídos tendo em conta a maior heterogeneidade 

possível, como se deve neste método de aprendizagem. Este processo permite estimular 

a cooperação ao invés da competição, pelo facto de todos os membros do grupo estarem 

dependentes uns dos outros para obterem sucesso a nível individual (uma vez que o 

resultado da sua produção irá ser utilizado à posteriori a nível individual). Os grupos 

contêm entre quatro e cinco elementos, cada um deles responsável pela realização de 

uma cor. 

 

4.4.1.3 Condicionamento do espaço envolvente 

Atendendo que a envolvente condiciona o comportamento dos alunos, faz-se um 

levantamento de elementos existentes na sala de aula que pudessem ser fatores 

potenciadores de confusão ou de conflitos, nomeadamente material disponível, espaço 

de circulação, áreas de trabalho. Procura-se assim, que todos os grupos tenham o 

material necessário para o trabalho de forma igual (neste caso o material é fornecido). É 

aberto espaço entre as mesas de trabalho, de forma a evitar situações de incómodo de 

uns alunos em relação aos outros, sendo regulado o uso da pia para lavar pincéis, que 

sendo só uma, facilmente se torna num ponto de partida para situações mais confusas, 

ou para atritos. 
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4.4.1.4 Motivação 

Baseio a minha estratégia para a motivação em quatro aspectos: 

1. Os alunos iriam servem-se das tintas que eles próprios fabricam, aliciando-os 

assim tanto na elaboração das tintas, como posteriormente na sua utilização. 

2. Fracionamento das atividades, a fim de torná-las em etapas mais pequenas, mais 

dinâmicas, menos cansativas para os alunos e sobretudo permitindo uma melhor 

avaliação e consequente aplicação de reforços (elogios). 

3. Fazer os alunos descobrir por si, ou completarem as respostas em conjunto, 

através de elementos fornecidos nas aulas teóricas, ou através de experimentação 

na parte prática. 

4. A realização de uma atividade prática, imediatamente a seguir à exposição 

teórica, podendo os alunos aplicar os conhecimentos apreendidos. 

 

4.4.1.5 Exercícios rápidos com ensaios de tintas 

Esta atividade tem como principais objetivos fazer uma revisão através de uma 

forma prática sobre conteúdos já abordados no ano transato.  

A mistura subtrativa das cores fora já lecionada, tendo os alunos, demonstrado 

terem já alguns conhecimentos presentes nessa matéria, bem como, algumas noções 

sobre as inter-relações das cores com a mente humana (cores quentes, cores frias). 

Tendo apenas como duração o espaço de uma aula, estes exercícios destinam-se 

igualmente como preparação para os exercícios seguintes, onde os alunos irão 

desenvolver mais as suas capacidades na afinação de cores. 

É proposto aos alunos que executem vários ensaios com as tintas que realizaram 

anteriormente, pedindo-lhes que encontrem cores secundárias a partir das cores 

primárias (ou próximas delas). Optei por não abordar a mistura subtrativa através da 

elaboração do círculo cromático, mas apenas pedindo aos alunos que se concentrem na 

temática da cor, ao invés da morosa e repetida elaboração do desenho geométrico. 

Itten refere a frequente situação dos seus alunos se concentrarem mais em 

efetuar linhas de contorno ao reproduzir imagens, do que na questão da reprodução 

cromática em si. 

Por outro lado a propositada ausência de desenho geométrico permite aos alunos 

concentrarem-se apenas nas misturas de cor.  
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4.4.2 Reprodução de cores em pinturas já existentes. 

Este exercício visou essencialmente, aprofundar as competências dos alunos na 

reprodução de cores, para o qual fizeram uso das revisões efetuadas no exercício 

anterior. 

Como evolução sequencial, esta atividade teve como incremento em relação à 

anterior o facto de ser necessário efetuar um desenho de contorno, para ser preenchido 

em termos cromáticos, continuando a ser contudo uma atividade essencialmente 

dedicada ao estudo da cor. 

A escolha do referente, que neste caso apenas servia como base para a 

reprodução de valores cromáticos, teve, em termos de escolha, os seguintes critérios: 

• Apresentar um caracter não figurativo, a fim de ter como principais valores de 

comunicação as relações cromáticas. 

• Possuir um desenho de base simples de construir e de reproduzir. 

• Em termos cromáticos não apresentarem grandes gradações tonais, nem grande 

dificuldade em reproduzir ou afinar as cores. 

A minha escolha como referencial recaiu sobre quatro obras de Robert Delaunay 

(Figuras 1 a 4), tendo sido deixado ao critério dos alunos a escolha de uma.  

Foram estratégias de ensino para esta atividade: 

1 - Apresentação do exercício 

2 - Apreensão de conhecimentos. 

3 - Condicionamento do espaço envolvente. 

4 - Motivação 

 

4.4.2.1 Apresentação do exercício 

A apresentação da atividade proposta foi feita oralmente com recurso breve a 

projeção de imagens nas quais figuram as quatro obras de Delaunay, sendo distribuídas 

aos alunos imagens impressas em papel das mesmas pinturas. 

A apresentação com recurso a projetor digital e programa “PowerPoint” resulta 

efetiva devido não só à capacidade de atrair as atenções dos alunos, mas igualmente em 

avançar e em retroceder, reforçando pontos-chave. 

Neste caso a apresentação é mais rápida e menos simples que a anterior, 

decorrendo igualmente em menos tempo. 
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4.4.2.2 Apreensão de conhecimentos 

Esta atividade articula-se com a atividade anterior, servindo para os alunos 

aprofundarem os conhecimentos sobre a reprodução de valores tonais, formando uma 

estrutura onde se pode apreender conhecimentos mais facilmente. 

 

4.4.2.3 Condicionamento do espaço envolvente 

É efetuada uma mudança nos lugares da sala. 

É regulado o uso da pia para lavar os pincéis, sendo permitido apenas a sua 

utilização a três alunos ao mesmo tempo. 

 

4.4.2.4 Motivação 

Fomenta-se uma aprendizagem pela descoberta, incentivando os alunos a 

tentarem descobrir as cores que é necessário misturar, para obter os resultados das 

pinturas, partindo das mais óbvias para as mais complicadas. 

Também se favorece a motivação ao realizar de uma atividade prática 

imediatamente a seguir a uma atividade teórica. 

 

4.4.3 Elaboração de novos valores cromáticos para pinturas 

Com esta atividade procura-se que os alunos se inteirem das propriedades 

expressivas das cores e das suas conjugações. 

Partindo de conhecimentos já adquirido neste domínio em anos anteriores, 

nomeadamente relacionar as sensações de “quente e de frio” com determinadas cores, 

pretendeu-se desenvolver nos alunos mais conhecimentos nesta área. 

É proposto como referente: as obras de Delaunay, já utilizadas na atividade 

anterior, conjugando-as com as condicionantes expressivas ou temas explorando a 

proposta de Itten com as necessárias adaptações. 

É proposto aos alunos que reproduzam os desenhos do exercício anterior, 

alterando-lhes a sua expressividade por intermédio de fazer uso de cores e conjugações 

distintas. 

Neste caso, com a utilização das pinturas de Delaunay como referencial, torna-se 

possível estabelecer uma sequência em relação ao trabalho já efetuado anteriormente, 

servindo como uma base de desenho fácil de reproduzir, quer pela sua relativa 

simplicidade formal, quer pela sua repetição. 
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Ao contrário de Ruskin que postulava que a cor só existe com o desenho como 

base, Itten, em alguns dos seus exercícios sobre a cor, declina qualquer busca formal, 

preferindo que os alunos se concentrem na temática principal do exercício. “Para o 

estudo da cor, eliminei toda a procura formal” (Itten, 1972 pág. 43). Apesar de me 

apoiar mais nas teorias de Itten para esta atividade, considero contudo que a ausência de 

busca formal se torna demasiado abstrata para a faixa etária e para o nível de ensino em 

questão (facto que me foi demonstrado pelo exercícios rápidos e ensaios com tintas 

realizados anteriormente, nos quais os alunos revelaram um certo desconforto pelo facto 

de não terem uma forma que sustentasse a mancha de cor. 

É fornecido aos alunos um referente em formato verbal, através da definição das 

condicionantes expressivas, ou temas: noite, dia, alegria, tristeza, verão, inverno. Com 

estes temas os alunos, servindo-se como base de desenho as obras de Delaunay, 

exploram os temas com o recurso a uma paleta de cores apropriada. 

Os temas surgem em pares de contrários, para obviar as suas diferenças e 

permitirem um mais fácil reconhecimento das capacidades expressivas das cores.  

Para otimização do desempenho dos alunos nesta atividade e melhoria dos 

conhecimentos, delineio as seguintes estratégias: 

1. Apresentação  

2. Apreensão de conhecimentos. 

3. Condicionamento do meio. 

4. Motivação  

 

4.4.3.1 Apresentação 

É feita novamente a apresentação com recurso a projetor digital e programa 

“PowerPoint”. 

A apresentação é breve e sucinta mostrando o mínimo de informação possível, 

nomeadamente partir da expressividade das cores já conhecida pelos alunos (sensação 

de quente /frio), passando para outros exemplos que se pretendem explorar. 

 

4.4.3.2 Apreensão de conhecimentos 

Uma vez mais o exercício é encadeado numa estrutura sequencial, na qual os 

alunos mais facilmente assimilam a matéria. Neste caso a manutenção da base formal da 

atividade anterior permite aos alunos concentrarem-se mais na parte cromática. 
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Outro fator de fomento para a aquisição de conhecimentos é efetuar na 

apresentação um reforço de conteúdos anteriormente lecionados (sensação quente/frio), 

encadeando-os com a matéria nova a lecionar. 

 

4.4.3.3 Condicionamento do meio 

Incrementa-se a responsabilidade de alguns alunos através de mais rigor na 

marcação de faltas de atraso e de material, bem como na escolha de alunos responsáveis 

pela gestão do espaço destinado às lavagens do material. 

 

4.4.3.4 Motivação 

A motivação continua a ser fomentada pela divisão da unidade em atividades 

mais pequenas, permitindo avaliações e reforços (Skinner) positivos mais frequentes. 

 

4.4.4 Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço circundante 

Esta atividade tem como finalidade incrementar a reprodução de cores de uma 

forma realista, procurando fomentar nos alunos a sua capacidade de observação e 

sensibilizá-los para uma busca mais elaborada na reprodução de cores, abandonando a 

aplicação de valores cromáticos por estereótipo. 

Estes exercícios podem parecer à primeira vista quase como que deslocados na 

sequência, ou na estrutura da unidade, podendo-se questionar se não seria mais lógico 

colocar à sua disposição como uma continuidade dos exercícios da reprodução de cores 

nas pinturas de Delaunay, servindo como aprofundamento da mesma. 

Coloquei várias vezes essa possibilidade, tendo contudo preferido esta 

disposição por um fator crucial: o grau de dificuldade em termos de afinação de tons. 

Efetivamente, a atividade onde se explorou a capacidade expressiva das cores 

serviu igualmente para melhorar as capacidades de obter diversos valores cromáticos, 

através da prática da mistura subtrativa. 

A observação torna-se neste exercício um fator de importância fulcral na 

obtenção de cores o mais fielmente possível, pelo que é oportuno referir e abordar 

alguns dos métodos de Ruskin, embora não os tenha seguido de uma forma hermética 

ou inflexível. Efetivamente, Ruskin, na sua abordagem da cor, sugere-a quase como um 

contributo ou artificio para reproduzir a realidade, ao contrário de Itten, que prefere 

isolar o estudo das cores de uma procura formal. Outra divergência entre os dois autores 
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prende-se com o facto de Ruskin privilegiar a observação de modelos reais, enquanto 

Itten já admite o uso de outras fontes. 

A minha abordagem desta temática é assim orientada, não só, pelos postulados 

de Ruskin, mas também pelas teorias de Itten, por um lado a procura da máxima 

fidelidade possível, seguindo Ruskin e os seus métodos de observação, e por outro, a 

abordagem isolada dos valores cromáticos propostos por Itten sem os quais se pode cair 

no seguinte erro:  

 

os alunos começaram na maior parte dos casos, por desenhar os 

contornos, das manchas, para as pintar de seguida. Eles dedicavam mais 

atenção em relação á forma e não sobre a cor (Itten, 1972, pág. 43) 

 
É proposto, como atividade, aos alunos, reproduzir cores e tons existentes no 

espaço circundante e observável pelas janelas da sala, ou através de fotografias de 

revistas. 

Neste caso, como método, sugere-se aos alunos que se detenham um pouco mais 

de tempo que o habitual na observação das cores existentes, quer na realidade, quer em 

suportes de papel, munidos por janela cortada numa folha de cartolina ou papel. 

Esta forma de observação, seccionando a imagem em partes dificilmente 

reconhecíveis, permite afastar os valores pré estabelecidos, e aceitar uma realidade 

diferente da esperada, uma vez que o valor cromático se encontra descontextualizado e, 

como tal, menos permeável a influências exteriores. 

A reprodução das cores no papel está também desvinculada do uso da forma 

numa primeira abordagem, sendo pedido aos alunos que se preocupem apenas na 

reprodução das manchas. 

Os elementos a observar e a reproduzir são essencialmente paisagens onde 

prevalecem os elementos naturais (com especial incidência para o céu, a vegetação e os 

elementos aquáticos), mas igualmente elementos arquitetónicos, ou seja, imagens 

semelhantes à área circundante da escola.  

Principais estratégias definidas para esta unidade: 

1. Apresentação  

2. Apreensão de conhecimentos. 

3. Recurso 

4. Motivação 
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4.4.4.1 Apresentação 

Faz-se desta vez de uma forma mais simples, não recorrendo ao projetor digital, 

nem a nenhum outro meio de comunicação auxiliar, preferindo dar as explicações de 

forma oral, não negligenciando contudo fazer um relacionamento de contexto. 

 

4.4.4.2 Apreensão de conhecimentos 

A aprendizagem é incrementada pela estruturação da unidade obedecendo a uma 

sequência onde, à imagem das atividades anteriores, cada atividade reforça os 

conhecimentos anteriores e prepara o campo de estudo para a atividade seguinte. Neste 

caso esta unidade vem reforçar os conhecimentos de reprodução de cores, abordado já 

anteriormente com o auxílio das obras de Delaunay, tendo sido feito na atividade 

seguinte um reforço dos conhecimentos adquiridos que servem de auxílio aos exercícios 

mais complicados em curso. 

 

4.4.4.3 Recurso 

Este exercício exigiu, durante a sua execução, empreender uma estratégia de 

recurso, ou de correção, por forma a debelar alguns inconvenientes surgidos. 

Pude constatar desde os primeiros momentos deste exercício que a inexistência 

de uma base formal para os valores cromáticos se revelou um obstáculo mais difícil de 

superar do que inicialmente eu previra. 

Apesar de ter previsto estas dificuldades, elas revelaram-se contudo maiores e 

mais nocivas, e o principio de se abandonar uma procura formal, como forma dos 

alunos se concentrarem mais nas questões cromáticas, não compensava o facto de os 

alunos estarem desta forma mais preocupados com o facto de não poder reproduzir 

formas, mas sim apenas manchas em vez de desenhar contornos. 

Desta forma optei que os alunos pudessem representar formas, insistindo 

contudo em que não se detivessem em reprodução de detalhes. 

Como forma de recurso, optei também por fornecer aos alunos imagens com 

menos pormenores e onde figurassem menos elementos representados e pela 

obrigatoriedade do uso de pincéis de grandes dimensões (trinchas) de forma a não 

favorecer tanto a reprodução de detalhes.  

 



 47

4.4.4.4 Motivação 

Como motivação foi novamente incentivada a aprendizagem pela descoberta 

preconizada por Brunner, sobretudo no que toca à observação das cores. 

 

4.4.5 Elaboração de um percurso visual cromático 

Pretendi que esta última atividade fosse a súmula de todas as outras, sobretudo 

que servisse de síntese entre a correta reprodução de valores cromáticos e o uso dos 

mesmos, aproveitando as suas capacidades expressivas (evitando contudo a aplicação de 

cor por estereótipo). 

Nesta atividade, foi pedido aos alunos que efetuassem um percurso imaginário a 

partir de um referencial composto de imagens (fotografias) do espaço envolvente. 

Os elementos naturais como a vegetação, o rio Tejo e o céu, assumiram aqui um 

papel de destaque em termos de representação, tratava-se em concreto fazer os alunos 

debruçarem-se sobre os valores cromáticos do seu espaço envolvente, em especial ao 

nível de sensações, factor aos quais a maioria está alheia. 

A reprodução de valores cromáticos poderia neste caso ser um pouco menos 

rigorosa, do que no exercício anterior, pois neste caso pretendia-se representar uma 

ideia ou sensação e não reproduzir cores existentes.  

Foi pedido aos alunos que elaborassem através da conjugação de três fotografias 

escolhidas por eles de entre cinco possíveis, um imaginário percurso cromático, ou mais 

precisamente a representação de um percurso imaginário, representado essencialmente 

através do uso de cores em detrimento da forma. 

O procedimento seguinte desta atividade foi, a partir de uma das imagens do 

percurso, fazer um estudo em formato A4 e A3 e em seguida em formato A0, onde 

ficassem representados valores cromáticos e sensações emitidas. 

As principais estratégias foram:  

1. Apresentação 

2. Apreensão de conhecimentos. 

3. Condicionamento do espaço exterior. 

4. Motivação 
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4.4.5.1 Apresentação 

A apresentação é a mais simples do que as efetuadas nas atividades, sendo 

efetuada acima de tudo com o recurso de palavras (representação simbólica). 

 

4.4.5.2 Apreensão de conhecimentos 

A apreensão de conhecimentos é incrementada pelo facto de esta unidade ser 

uma súmula das anteriores e funcionar como um reforço dos conhecimentos adquiridos. 

 

4.4.5.3 Condicionamento do espaço exterior 

O condicionamento do espaço exterior incide sobretudo na mudança da 

disposição da planta da sala de aulas (distribuição dos alunos), de forma a melhorar o 

desempenho de alguns alunos que estavam a revelar problemas de concentração, em 

virtude de se distraírem com os seus colegas mais próximos. 

 

4.4.5.4 Motivação 

Em termos de motivação, destaca-se o facto de os alunos irem realizar trabalhos 

em grande escala, a partir de imagens da sua área envolvente, com recurso (novamente) 

ao uso das tintas que produziram nas primeiras aulas. 
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Capítulo 5 - RESULTADOS 
 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo vão ser relatadas as aulas lecionadas, que perfazem um total de 28 

tempos letivos de 45 minutos cada, agrupadas em blocos de 90 minutos. Optei por 

dividir os resumos das aulas, obedecendo principalmente à atividade a que se reportam, 

realçando o mais relevante, optando por não fazer uma repetição sistemática de 

acontecimentos comuns a todas as aulas. Assim: 

• Serão relatados os principais problemas detetados em termos de colocação em 

prática da metodologia desenvolvida anteriormente. 

• Apresentar-se-ão os resultados obtidos e a reflexão subjacente aos mesmos.  

• Apontar-se-ão os problemas observados e as resultantes correções. 

• Será feita a conclusão como forma de apreciação global do desenrolar das 

atividades realizadas e da planificação efetuada. 

 

5.2 Atividades preparatórias 

A escolha da escola onde iria lecionar as aulas supervisionadas pelo professor 

cooperante Carlos Eirão, não recaiu no estabelecimento onde eu realizei as atividades da 

disciplina Introdução à Prática Profissional III (Escola Secundária da Portela) em 

virtude da não disponibilidade de uma turma que onde se pudesse enquadrar a unidade 

que eu pretendia desenvolver. 

Devido a me encontrar perante uma escola e um professor cooperante quase 

totalmente desconhecidos, achámos que seria proveitoso que eu lecionasse algumas 

aulas com a turma escolhida, antes de iniciar a unidade da Cor. 

Estabeleci diversos contactos com o professor Carlos Eirão, onde juntos 

pudemos delinear abordagens. Ficou decidido que seria vantajoso não começar pela 

unidade da cor, mas sim abordar primeiro outras matérias, a fim de estabelecer um 

contacto mais direto com os alunos e com o professor cooperante, estreitando relações. 

Estive com a turma desde a primeira aula, tendo feito as apresentações 

conjuntamente com o professor cooperante, onde foi explicado aos alunos a 

peculiaridade e a razão pela qual iriam ter dois docentes dentro da sala de aulas. 

As três primeiras aulas foram dedicadas a decorar e rotular as capas dos alunos. 

Tratando-se de capas compradas e normalizadas, incumbiu-se os alunos de as 
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diferenciarem através da criação do lettering com o seu nome número e turma e da 

manipulação de imagens (pediu-se aos alunos que trouxessem fotocópias de fotografias 

suas ampliadas). 

Durante a realização dessa atividade, fui interagindo o mais ativamente possível 

com os elementos da turma, procurando não só relacionar os nomes com as fisionomias 

correspondentes, mas também inteirar-me das potencialidades e dificuldades dos alunos, 

estabelecer regras de funcionamento dentro da sala de aula, memorizar a planta da sala. 

Durante as aulas de decoração e de identificação das capas, fui abordando 

pontualmente algumas temáticas relacionadas com a Cor, relacionando o trabalho deles, 

em especial a elaboração do lettering, com conteúdos lecionados no segundo ciclo sobre 

questões cromáticas. Fiz assim um reforço nos seus conhecimentos adquiridos 

anteriormente e inteirei-me das suas competências e das suas dificuldades. 

 

5.3 Pequeno resumo das aulas 

 

5.3.1 Elaboração das tintas e exercícios rápidos com ensaios de tintas 

 

5.3.1.1 Aulas 1 e 2: apresentação da unidade 

Apresentação com recurso ao programa ”PowerPoint” com explicação do que 

são tintas e os seus componentes básicos. 

Foi dada especial importância aos diversos componentes das tintas (pigmentos, 

ligantes e veículos), sem procurar contudo fazer uma relação exaustiva dos diversos 

tipos existentes, preferindo focar a atenção dos alunos no papel que cada constituinte 

tem na fabricação de tintas. 

Durante a apresentação dos diapositivos os alunos estiveram relativamente 

atentos, tendo-se seguido às aulas da execução da capa, notou-se na maior parte dos 

alunos grande vontade de começar a trabalhar. 

Como planeado, os diapositivos apresentados em programa “PowerPoint” 

tinham pouca informação expressa por forma a levar os alunos a fazer uma descoberta 

conjunta com o professor. No final da apresentação sequencial, foi possível reforçar 

alguns pontos-chave, nomeadamente no fabrico de tintas e sobre as misturas aditivas e 

subtrativas. 



 51

Na última parte da aula, houve tempo para começar a experimentar fabricar 

algumas tintas. 

 

5.3.1.2 Aulas 3 e 4: elaboração das tintas. 

Nestas duas aulas ensaiaram-se vários tipos de têmpera ou de guache. No início 

de cada uma das duas aulas, fez-se uma pequena revisão da matéria dada nas primeiras 

duas aulas. 

Fez-se uso de vários tipos de ligantes como o açúcar, a gelatina, a cola de acetato 

de polivinil e o mel. De igual forma se empregaram vários tipos de pigmento, como os 

chamados “universais “ destinados a construção civil, assim como dos próprios para a 

fabricação de guache. 

Em qualquer dos casos os pigmentos afastavam-se, em maior ou menos grau, 

das cores primárias puras, pelo que as tintas fabricadas tinham à partida esse 

inconveniente. 

Os alunos trabalharam nestas aulas, na generalidade, de uma forma bastante 

empenhada. 

Foram constituídos grupos de três ou quatro elementos e produziram uma cor de 

cada vez, fazendo uso dos diversos pigmentos existentes, quer do tipo universal, quer 

dos próprios para guache, bem como dos diversos ligantes (mel, gelatina, cola branca, 

açúcar), utilizando algumas vezes cré como espessante (sobretudo nas tintas que usavam 

o açúcar ou a gelatina como ligantes). 

As tintas obtidas apresentaram características e qualidades bastante 

diversificadas, revelando-se, as tintas feitas usando o mel como ligante e o pigmento 

próprio para guaches, as melhores produzidas pelos alunos. No caso das tintas feitas 

com gelatina ou com açúcar, as tintas apresentavam-se nitidamente mais transparentes, 

do que as feitas com os mesmos pigmentos, mas usando mel como ligante. 

A produção e a experimentação das tintas levaram contudo a situações mais 

agitadas, sobretudo no momento da limpeza do material, sem contudo nunca existir 

indisciplina propriamente dita. 

No final das aulas foi notória a desorganização provocadas pela existência de 

uma única cuba para lavar o material. 

Nota - alguns alunos durante estas aulas apresentaram uma assiduidade e uma 

pontualidade fracas. 
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5.3.1.3 Aulas 5 e 6: experiências com mistura de cores 

Foram feitas nesta aula revisões sobre conteúdos lecionados no segundo ciclo, a 

síntese “aditiva“ e a síntese “subtrativa” e o círculo cromático.  

Os alunos experimentaram trabalhar e misturar com as tintas por eles fabricadas 

anteriormente.  

Neste caso, optou-se por não se fazer uma construção geométrica rígida 

(evitando assim uma repetição, que é frequente fazer no 7º ano). Os alunos limitaram-se 

a reproduzir cores complementares através das cores (próximas das primárias) que eles 

fabricaram. 

Saliente-se que as cores disponíveis em alguns casos se afastavam bastante da 

pureza das cores primárias (muito vermelho no azul e no amarelo). 

Nestas aulas procurou-se encorajar os alunos na procura de tons que se afastem 

das cores primárias, alertando para as diferenças entre as cores que imaginamos rodear-

nos e as reais, ou melhor, entre as cores existentes na realidade e as de (pré) conceito. 

Para esse efeito, foram dados exemplos no espaço circundante. Mostrou-se que as cores 

existentes na Natureza se afastam bastante das cores “conceptuais” e são muitas vezes 

mais próximas do cinzento. De igual forma se alertou para o facto de as cores se 

tornarem mais esbatidas e acinzentadas, à medida que se afastam do observador. 

Nesta aula tornou-se evidente que havia diferenças muito grandes na 

motricidade fina dos alunos, particularmente visível pela forma como manuseavam os 

pincéis, que podia variar entre a delicadeza e a total brutalidade, com evidentes danos 

no material. 

Também foi notório que um bom número de alunos não se fazia acompanhar do 

material pedido, apresentando nas aulas material danificado ou desadequado. 

No final desta aula pode-se verificar igualmente que as tintas feitas tendo açúcar 

como único ligante, tinham dificuldade em secar, mesmo de uma semana para a outra: o 

tempo chuvoso que se fez sentir entra a 3º e a 4ª aula pôs em evidência um defeito 

provocado pelo açúcar (que não foi notório nas experiências que realizei antes de iniciar 

a unidade). O açúcar voltava a cristalizar, tornando a tinta granulosa e pouco opaca. O 

facto de não secar e de, aparentemente, absorver a humidade, manchava os trabalhos. 

Optou-se por abolir as tintas com açúcar, ou misturá-las com outras, de ligantes 

diferentes. 
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5.3.2 Reprodução de valores cromáticos em pinturas já existentes 

Foi pedido aos alunos para virem munidos de um jogo de pincéis (1,3,6) e 

guaches (cores primárias mais branco e preto), bem como régua esquadro e compasso. 

Antes dos alunos começarem o trabalho prático foi dada uma pequena revisão na 

matéria anterior. 

 

5.3.2.1 Aulas 7, 8: execução do traçado a lápis 

Durante a aula número sete os alunos reproduziram o traçado das pinturas, 

através de imagens fornecidas, servindo-se de réguas e compassos, embora também 

pudessem optar por realizar “à mão livre”. 

Nesta fase os alunos revelaram algumas dificuldades em reproduzir as 

proporções, principalmente porque não tentavam reproduzir o desenho como um todo, 

mas sim iam reproduzindo em diversas constituintes que depois não se enquadravam 

nos limites do papel sem sofrerem deformações. A correta representação do traçado não 

era o principal objetivo desta atividade, pelo que o grau de exigência era menor, sendo 

de salientar ainda assim que alguns alunos se atrasaram bastante na parte do desenho, 

não o conseguindo acabar no final da aula. 

Nesta aula os alunos tiveram prestações muito díspares, que em muitos dos casos 

foi condicionado mais pelo material escolar de que se fizeram munir, do que 

propriamente pelas suas capacidades. 

Foram notórias as dificuldades a nível de traçado proporcionadas por compassos 

folgados, falta de esquadros e réguas e lápis inadequados. 

 

5.3.3.2 Aulas 8, 9 e 10: reprodução de cores 

Na aula número 8, alguns alunos começaram a pintar o desenho feito na aula 

anterior. Saliente-se que as aulas números sete e oito são parte constituinte de um bloco 

de noventa minutos, não havendo nenhuma divisão real entre elas para além do toque da 

campainha: o finalizar do desenho e o início da reprodução de valores cromáticos não 

foi feito todo ao mesmo tempo por parte dos alunos. 

Na reprodução das cores optei por fazer usar o guache comercial em detrimento 

do fabricado, pela proximidade com as cores primárias que o fabricado nas aulas não 

possuía. 

As principais diferenças entre as misturas de tons realizadas nestas aulas, em 

relação às anteriores, prenderam-se com a necessidade de reproduzir os valores 
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cromáticos com fidelidade, mas igualmente pelo facto de não estarem dispostas de uma 

forma que estabelece um percurso (amarelo – verde – azul – violeta – magenta). 

Foi uma descoberta para os alunos que a maioria dos tons são obtidos e afinados 

com pequenas adições de várias cores, que se escurecia uma cor com a adição de outra 

primária ou complementar e não com o recurso ao preto. 

Alguns alunos tiveram dificuldades em perceber que a variação em termos 

cromáticos é bastante mais abrangente do que o círculo cromático. 

No final da oitava aula, vários alunos encontravam-se já com o trabalho 

avançado, não havendo contudo nenhum que o tivesse terminado. 

Foi notório que a limitação de utilização do espaço de limpeza dos pincéis a três 

alunos no máximo reduziu as situações mais confusas e o nível de ruído. 

Na aula 9 já vários alunos terminavam os seus trabalhos, enquanto outros se 

encontravam bastante atrasados, pelo que foi pedido aos alunos mais avançados que 

elaborassem outro esquema cromático para o mesmo desenho. 

Uma vez mais se verificou que a falta de material, ou material inadequado, foi 

um dos fatores que pesou de forma negativa no desempenho de alguns alunos, pelo que 

foi reportado aos encarregados de educação através da caderneta do aluno (pelo 

professor cooperante), no intuito de solucionar essa falha. 

Como estratégia de remediação, foi fornecido a alguns alunos diverso material 

como pincéis e recipientes para as tintas e permitida a utilização das tintas fabricadas 

nas primeiras aulas. 

Na aula 10 a maioria dos alunos conseguiu finalizar o seu trabalho, havendo 

casos de alunos que realizaram mais um exercício.  

Os alunos na sua grande maioria revelaram bastantes progressos ao nível da 

pintura, na forma de aplicarem a tinta no suporte, facilitado pela correta diluição da 

tinta. 

 
5.3.3 Elaboração de novos valores cromáticos para as pinturas 
 

5.3.3.1 Aula 11: apresentação do exercício e início da execução do trabalho 

Foi feita uma apresentação em programa PowerPoint que continha apenas cores 

e combinações de cores, procurando definições para as sensações transmitidas. 

O ponto de partida foram as sensações de quente frio, recordando o que os 

alunos já tinham apreendido em anos anteriores, procurando a partir daí com os alunos 



 55

outras mensagens em pares como tristeza/alegria, noite/dia. A turma foi correspondendo 

bem, avançando para mensagens cada vez mais complicadas. 

A proposta de trabalho foi feita em seguida, tendo sido pedido aos alunos que 

voltassem a reproduzir os desenhos do exercício anterior, alterando-lhe a expressão por 

intermédio da aplicação de cor diferentes. Foi salientado que o propósito do trabalho se 

centrava mais na expressão produzida a partir da coloração, tendo sido aconselhado aos 

alunos que se focassem acima de tudo nesse fator. 

O traçado deste novo exercício foi mais fácil e sobretudo, mais rápido de 

executar do que o anterior, em virtude de ser quase uma repetição. 

 

5.3.3.2 Aula12, 13 e 14: elaboração de novos valores cromáticos 

A maior parte dos alunos iniciaram a pintura do traçado realizado anteriormente, 

subordinado ao tema que eles escolheram. 

Foi uma vez mais, no início da aula, feita uma revisão dos principais pontos das 

aulas anteriores. 

Alguns alunos (5) continuaram sem trazer o material necessário, não podendo 

dois deles trabalhar minimamente. 

O atraso e a assiduidade da turma continuaram a revelar-se elevados, pelo que o 

professor cooperante fez, a meu pedido, uma participação à diretora de turma. 

 

5.3.4 Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço circundante 

Neste caso a diferença reside no tipo de imagem (fotografias de paisagens 

exteriores), mais difíceis de reproduzir por se tratar de tonalidades mais naturais e, 

como tal, menos próximas das cores primárias. 

 

5.3.4.1 Aulas 15 e 16: reprodução de cores existentes sem recurso a uma base de 

desenho. 

Foi novamente explicado e demonstrado aos alunos que a maioria das 

tonalidades existentes na natureza (ainda que em alguns casos apenas visíveis em fotos) 

se afasta bastante da ideia que costumamos ter da realidade. 

Fui mostrando exemplos aos alunos e perguntando de que cor eram realmente as 

árvores, a vegetação, a terra, mostrando-lhes e dando ênfase ao facto de se tratar de tons 

muito mais próximos do cinzento do que se possa imaginar. 
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Foram feitas janelas em folhas de papel, a fim de isolar a cor da imagem do 

contexto e de poder assim apurar o tom, sem interferências. 

Outro aspecto também abordado foi o facto de as cores ficarem mais claras e 

mais próximas do cinzento à medida que se afastam do observador, contribuindo assim 

para dar a noção de distância (perspetiva aérea). 

Na parte prática da aula, foi pedido aos alunos que reproduzissem o mais 

fielmente possível os matizes visíveis nas imagens fornecidas, devendo os alunos 

preocuparem-se apenas com a correta reprodução da cor, realizando apenas manchas de 

cor e não fazendo uma representação formal. Foi bastante difícil para a maior parte dos 

alunos aceitar uma realidade diferente (apesar de mais correta) optando por aplicar as 

cores segundo um pré conceito cromático, de igual forma, a não representação formal 

causou uma dificuldade acrescida para os alunos pela sua novidade. 

Como resultado, apareceram vegetações luxuriantemente verdes, solo demasiado 

escuro e castanho, céu pintado de azul ciano com uma mera adição de branco, 

procedendo-se de igual forma para as superfícies aquáticas. 

O recurso a uma janela aberta numa folha de papel, serviu uma vez mais para 

demonstrar aos alunos as diferenças entre a realidade observada, e a reprodução de 

cores efetuadas, o melhor exemplo veio com a imagem do céu com por do sol ao fundo, 

onde se pode ver que o céu passa do azul ao amarelo/laranja, sem nunca atingir pelo 

meio o verde ou o castanho, como seria de esperar. Foi explicado aos alunos que o 

fenómeno se deve ao facto do céu passar sim, na imagem, de um cinzento azulado para 

um cinzento neutro até atingir um cinzento amarelado ou alaranjado. 

 

5.3.4.2 Aulas 17, 18, 19 e 20. Reprodução de cores com recurso a uma base de desenho 

As atividades a realizar foram semelhantes às das aulas anteriores, excetuando o 

facto de ter sido permitido aos alunos realizarem as reproduções das cores existentes, 

partindo de uma base de desenho, tendo sido pedido que não se reproduzissem detalhes. 

Não sendo adepto, em termos de ensino artístico, de forçar uma ação, ou impor 

de uma norma rígida na produção de imagens, até porque o objetivo destas aulas era 

mostrar e informar, e não uma formação de como afinar os tons existentes na natureza, 

optei por deixar conviver as duas formas de trabalhar as cores, sendo que os trabalhos 

refletem por um lado a preocupação com a realidade, e por outro, um total 

condicionamento (principalmente através do gosto) de uma forma conceptual de lidar 

com a superfície cromática. 
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Outra dificuldade encontrada nesta atividade foi a incapacidade dos alunos se 

abstraírem das formas e dos pormenores que não era suposto reproduzirem. 

Por vezes apareciam pormenores que nem estavam presentes nas imagens 

fornecidas por mim, mas que se sabia lá estarem na realidade (símbolos, partes de 

objetos que se reconheciam, etc.). 

Uma vez mais a maioria dos jovens teve dificuldade em reproduzir uma 

observação, preferindo uma convenção. 

Nestas duas aulas, a pontualidade e a assiduidade dos alunos melhorou um 

pouco, fruto de contactos feitos pelo professor cooperante e pela diretora de turma com 

os encarregados de educação (a minha condição de aluno, não me o permitia fazer, 

apenas reportar as ocorrências). 

A falta de material também foi melhorando, mas vários alunos foram fazendo 

cada vez mais uso das tintas produzidas na escola, em conjunto com os seus guaches 

que neste caso, por se tratar de cores afastadas do círculo cromático, não apresentavam 

problemas. 

Nas duas últimas aulas os alunos foram gradualmente aproximando as 

tonalidades por eles produzidas com as da realidade (ou apresentadas), que sem atingir a 

perfeição, também se afastavam definitivamente das tonalidades pré concebidas. 

Saliente-se contudo, que a inclusão de cores conceptuais, convivendo com as 

corretamente representadas, manteve-se em bastantes alunos. 

 

5.3.5 Elaboração de um percurso visual cromático 

Aulas 21 a 25: Elaboração de um percurso cromático, através de um conjunto de 

imagens da zona circundante da escola (aqui o referencial teve grande ligação com o 

local onde os alunos residiam).  

 

5.3.5.1 Aulas 21, 22 e 23: elaboração de um percurso cromático 

Foi pedido aos alunos que escolhessem um conjunto de imagens (podendo ser 

três ou quatro) e que as dispusessem de modo a formar um conjunto com coerência 

formal ditada pela transição de umas cores para as outras reproduzindo-as de uma forma 

simplificada. 

Voltou a ser evidente a tendência dos alunos por se perderem em pormenores. 

Outra dificuldade sentida, mas superada, foi a representação das perspetivas, e o 
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enquadramento da imagem no papel, deformando as proporções do desenho para que 

ele fique inteiramente representado dentro dos limites do papel. 

Uma das estratégias empregues neste caso foi substituir os pincéis por trinchas de mais 

de uma polegada de largura de forma a que não fosse de todo possível a reprodução de 

detalhes. 

Os alunos realizaram várias experiências com as imagens fornecidas à 

semelhança e dando continuidade ao trabalho das aulas anteriores, criando o seu 

percurso imaginário e reproduzindo-o. 

 

5.3.5.2 Aulas 24 e 25: ensaios sobre uma imagem constituinte do percurso cromático 

Os alunos trabalharam sobre uma imagem constituinte do seu percurso 

cromático anterior, fazendo ensaios em formato A4 e em A3. 

Neste capítulo era menos importante reproduzir as cores de uma forma fiel, mas 

sim empregar as cores de acordo com o que aprenderam, podendo trabalhá-las mais 

livremente, procurando usar a cor de uma forma mais expressiva e livre, mas também 

fazendo uso dela como elemento participativo na volumetria e perspetiva. 

Foi evidente que em alguns casos houve um quase retrocesso, com a aplicação 

de cores mais puras e brilhantes, embora acompanhadas de outras mais corretamente 

afinadas. 

 

5.3.5.3 Aulas 27 e 28: majoração de uma imagem trabalhada anteriormente 

Os alunos fizeram a majoração da imagem estudada anteriormente, em formato 

aproximado A2 e A1 com recurso a cartões e utilizando novamente as cores que eles 

produziram nas primeiras aulas. 

 

5.4 Avaliação 

 A avaliação de cada uma das atividades obedeceu aos critérios de avaliação 

elaborados pelo grupo disciplinar de Educação Visual do 3º ciclo em conformidade com 

os definidos pelo Agrupamento de Escolas Paula Vicente no seu projeto educativo para 

os anos 2010- 2015. Os critérios foram definidos em duas vertentes: domínio cognitivo 

com um peso de 70% da avaliação em “atitudes,” e “valores” com 30% da avaliação. O 

domínio cognitivo divide-se por sua vez em 30% para o “saber” e 40% para o “saber 

fazer.” 
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 A avaliação incidiu de uma forma sumativa nas 5 atividades propostas de uma 

forma sumativa, no final de cada uma, mas igualmente, de um modo formativo no 

decorrer de todas as atividades. 

 Permitir vários momentos de avaliação no decorrer das atividades, proporciona 

não só uma avaliação mais acertada, como também um maior incentivo aos alunos na 

forma de estímulos  

A avaliação formativa desempenhou neste caso um papel preponderante no 

decorrer das atividades não apenas sob a forma de estímulos para os alunos, mas 

igualmente para se ter a todo o momento uma ideia generalizada do desempenho da 

turma, permitindo tomar atitudes de correção em devido tempo. 

 
5.5 Problemas observados 
 

Destaco aqui alguns dos principais problemas detetados durante o decorrer da 

prática letiva, pela sua importância e persistência, referindo os de menor importância no 

ponto 4.5 Análise dos resultados obtidos. 

 
5.5.1 Referentes à aplicação da planificação das atividades 

O primeiro problema detetado foi na atividade onde se realizou a reprodução de 

cores existentes em fotografias e no espaço circundante, onde se constatou o facto de os 

alunos não conseguirem, de forma natural, encarar a reprodução de manchas de cor sem 

recurso a uma delimitação prévia ou desenho.  

Neste ponto da matéria, tanto Itten como Ruskin aproximam-se nas suas 

posições. Itten pretendia neste tipo de atividade que os seus alunos se focassem na 

reprodução de cores, declinando qualquer procura formal, enquanto Ruskin declara não 

existirem contornos como delimitações na natureza, pelo que não devem ser 

reproduzidos, todavia este facto provocava nos alunos uma tal fonte de rejeição e 

estranheza que se tornava mais prejudicial do que benéfico.  

A diferença quer a nível etário, quer a nível de perfil, entre os alunos 

constituintes de uma turma de sétimo ano e os constituintes de curso preliminar da 

Bauhaus, tem de ser tomada em consideração neste caso.  

Optei como estratégia de recurso, deixar os alunos desenharem os contornos das 

imagens, das quais deveriam apenas inicialmente reproduzir as cores, pedindo-lhes 

contudo que não se detivessem a reproduzir pormenores. 
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O segundo problema detetado foi igualmente na correta reprodução das cores, 

onde se verificou que os alunos aplicavam a cor por estereótipo, negligenciando muito a 

observação. 

Tratando-se de um facto esperado, verificou-se ser mais profundo e mais 

enraizado do que o previsto inicialmente. 

A maior parte dos alunos, nas primeiras duas aulas utilizou apenas a observação, 

para identificar o tema a reproduzir, desenvolvendo a partir daí a representação a partir 

de estereótipo, pelo que, a correta reprodução de valores cromáticos foi nas primeiras 

aulas bastante prejudicada, necessitando esta atividade de mais tempo do que o 

inicialmente planeado. 

Outro problema dentro da mesma temática foi o facto de os alunos, mesmo 

sendo capazes de reproduzir corretamente as cores reais, não se identificarem com elas, 

devido ao facto de serem menos saturadas e menos apelativas para esta camada etária. 

 

5.5.2 Referentes a atitudes por parte dos alunos 

Verificou-se, desde as primeiras aulas, a fraca assiduidade e de pontualidade por 

parte de alguns alunos, pelo que se avisou a diretora de turma que, entrando em contacto 

com os encarregados de educação, conseguiu minorar essa situação. 

A falta de material, ou a utilização de material inadequado ou em mau estado de 

conservação, foi outro dos problemas sentidos, que condicionou bastante os resultados 

finais de alguns alunos. 

Como medidas de correção desta lacuna, foi emprestado material pertencente à 

escola nos casos em que não se tratava de material de desgaste e, foi permitido aos 

alunos em alguns casos, a utilização das tintas produzidas nas primeiras aulas. 

 

5.5.3 Problemas técnicos 

A aplicação das tintas fabricadas nas aulas revelou uma falha técnica importante, 

que foi colocada em evidência pelas condições climatéricas adversas. 

A fabricação de tintas foi ensaiada por mim, antes das aulas com os alunos, no 

entanto durante os ensaios que realizei as condições climatéricas eram bastante 

diferentes das que se verificaram posteriormente durante as aulas. 

O tempo quente e seco que se fez sentir durante os meus ensaios, não permitiu 

detetar uma deficiência técnica nas tintas que foram fabricadas usando açúcar como 
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ligante, que se traduzia na dificuldade de secar e na facilidade de voltar ao estado 

líquido já depois de aplicadas no suporte de papel. 

Como solução de correção optei por não as utilizar. 

 

5.6 Análise dos resultados obtidos 

 
5.6.1 Elaboração das tintas 

Os alunos trabalharam nestas aulas, na generalidade, de uma forma bastante 

positiva, experimentando e descobrindo as diferenças e potencialidades das tintas que 

produziam, verificando-se que preferem aulas com um carácter mais prático. 

Em termos de apresentação do exercício, o recurso à projeção de diapositivos em 

programa PowerPoint revelou-se bastante positivo, não só pela forma como cativa a 

atenção dos alunos, mas também pelo facto de se poder retroceder de uma forma rápida 

para dar qualquer tipo de explicação a um aluno de forma isolada. 

Em termos de aprendizagem cooperativa verificou-se que a possibilidade 

concedida aos alunos de organizarem de uma forma quase livre os grupos de trabalho 

(excetuando o número de elementos de cada grupo), proporcionou bons resultados em 

termos de comportamento, uma vez que os alunos se comprometeram e cumpriram a 

respeitar as regras da sala de aula e de se empenharem na tarefa proposta. 

Na fabricação de tintas os resultados foram homogéneos em termos de grupo e 

alunos, sendo as diferenças ditadas pelos diversos materiais empregues.  

Os exercícios com a mistura das cores mostraram que os alunos dominavam os 

princípios básicos da síntese subtrativa das cores mas demonstravam igualmente 

dificuldades em reconhecer que existem diversas gradações dentro da mesma cor. Essas 

dificuldades tornaram-se mais evidentes pelo facto de não se ter realizado as misturas 

com recurso ao círculo cromático, que estabelece por si só um percurso lógico na 

transição entre duas cores diferentes. 
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5.6.2 Reprodução de valores cromáticos em pinturas já existentes 

  A reprodução de valores cromáticos de obras de Delaunay funcionou como 

continuação do exercício anterior, a escolha destas obras, permitiu aos alunos a 

transição entre os exercícios da síntese subtrativa e a afinação de cores de uma forma 

mais facilitada, devido à relativa simplicidade dos tons empregues pelo pintor (Figuras 

10 a 14). 

Nas aulas 7 e 8 os alunos, em alguns casos, demonstraram a princípio uma 

grande dificuldade em aceitar a existência de diversos valores tonais para a mesma cor, 

e sobretudo a necessidade de os reproduzir corretamente.  

Foi neste exercício notório que a observação é uma das principais dificuldades 

por parte dos alunos. Frequentemente retiram da observação de um determinado tom, 

informações muito básicas como valores de claro / escuro e a menor ou maior 

proximidade da cor observada com as cores básicas do círculo cromático (amarelo 

alaranjado, verde azulado), condicionando assim a sua reprodução. 

As lacunas na observação levam muitas vezes à reprodução das cores existentes 

condicionadas pelo estereótipo. 

A existência de uma imensa variedade de tons era à partida inconcebível para 

uma boa parte dos alunos.  

Nas aulas nove e dez sentiu-se uma acentuada melhoria na aceitação por parte 

dos alunos acerca da existência de uma gama de cores muito mais vasta do que a 

imaginada por eles e na necessidade quase constante de se empregar as três cores 

primárias para se obter uma determinada cor. 

 

  
Figura 10. Reprodução de cores em pinturas já existentes. Fonte: própria. 
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Figura 11. Reprodução de cores em pinturas já existentes. Fonte: própria. 

 

 

 

  
Figura 12. Reprodução de cores em pinturas já existentes. Fonte: própria. 
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Figura 13. Reprodução de cores em pinturas já existentes. Fonte: própria. 

 

  
Figura 14. Reprodução de cores em pinturas já existentes. Fonte: própria. 
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5.6.3 Elaboração de novos valores cromáticos para as pinturas 

Esta atividade desenvolveu-se de forma bastante positiva, tendo os alunos 

conseguido fazer a transição entre a simples noção de “quente /frio” das cores, para 

outros significados mais elaborados como “alegria/tristeza”, ou “noite/dia”, a disposição 

dos temas em conjuntos opostos facilitou bastante a compreensão por parte dos alunos, 

uma vez que permitia salientar as diferenças entre ambos. 

Este exercício teve ainda como fatores coadjuvantes, o não existir a 

obrigatoriedade de uma reprodução exata dos valores cromáticos e a utilização de 

valores cromáticos de acordo com simbolismos que são por eles conhecidos em maior 

ou menor grau.  

Os alunos aplicaram aqui as cores sem recorrer à observação e, sobretudo sem 

terem a premissa de reprodução, mas antes a procura de expressão através da utilização 

de valores cromáticos, fatores que contribuíram para uma maior satisfação no 

cumprimento da atividade proposta (Figuras 15 a 32). 
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Figura 15. Tema tristeza. Fonte: própria. 

 
 

  
Figura 16. Tema alegria. Fonte: própria. 
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Figura 17. Tema alegria. Fonte: própria. 

 
 

  
Figura 18. Tema tristeza. Fonte: própria. 

 
 
 
 



 68

  
Figura 19. Tema verão. Fonte: própria. 

 

  
 

 

Figura 20. Tema inverno. Fonte: própria. 
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Figura 21 tema verão. Fonte: própria. 

 

  
 Figura 22. Tema inverno. Fonte: própria. 
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Figura 23. Tema tristeza. Fonte: própria. 

 
 

  
Figura 24. Tema alegria. Fonte: própria. 
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Figura25. Tema noite. Fonte: própria. 

 
 

 
Figura 26. Tema dia. Fonte: própria. 

 
 



 72

 
Figura 27. Tema alegria. Fonte: própria. 

 
 
 
 

 
Figura28. Tema tristeza. Fonte: própria. 
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Figura 29. Tema tristeza. Fonte: própria. 

 
 
 
 

 
Figura 30. Tema alegria. Fonte: própria. 
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Figura 32. Tema noite. Fonte: própria. 

 
 

Figura 31. Tema dia. Fonte: própria. 
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5.6.4 Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço circundante 

A reprodução de cores existentes em fotografias ou no espaço exterior da escola 

revelou-se nas duas primeiras aulas de uma grande dificuldade por parte dos alunos 

devido aos factos já mencionados anteriormente: uma observação descuidada e uma 

aplicação de valores cromáticos, ditada por presunção. 

Tornou-se evidente que a esmagadora maioria dos alunos representava e 

reproduzia as cores movidos por um pré conceito ao invés de o fazer através da 

observação. 

Foi trabalhoso confrontar caso a caso, sobrepondo a imagem fornecida 

inicialmente ao desenho por eles executado, comparando a cor existente com a cor 

produzida, para ver a distância entre elas. 

A recusa por parte de alguns alunos em aceitar uma realidade diferente da 

concebida foi difícil de ultrapassar e em vários casos continuando a ver-se vestígios do 

conceito versus observação, até ao último trabalho realizado desta atividade. 

A utilização de uma “janela” recortada numa folha de papel foi um auxiliar 

precioso, pelo facto de isolar a mancha de cor de qualquer referência, facilitando, para 

os alunos, o aceitar da realidade. 

O pré conceito em relação às cores, está enraizado e foi notório em bastantes 

alunos que foram confrontados com a diversidade entre as cores produzidas e as reais, 

anuíram e concordaram, sendo mesmo capazes de fazer a correção, mas mais tarde 

libertos da influência do professor, optaram por aplicar cores por conceito. 

Na aula 15 foi notório que o facto de se restringir apenas a reprodução de 

manchas de cor dificultou a tarefa por parte dos alunos. A estratégia utilizada por Itten 

de pedir aos alunos que declinassem uma procura formal, como forma de se 

concentrarem maios na reprodução das cores, revelou-se neste caso contraproducente, 

visto que os alunos se tinham de esforçar de tal forma para realizar uma tarefa diferente 

para eles, que desviavam a sua atenção do essencial desta atividade. 

A diferença de idades entre os alunos da turma e os alunos aos quais Itten propôs 

tal tarefa, não poderá ser deixada de ter em consideração como condicionante dos 

resultados.  

A estratégia de recurso empregue viria a resultar satisfatoriamente, embora os 

alunos procurassem bastante a reprodução das formas (Figuras 33 a 40). 
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Figura 33. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 

 

 

Figura 34. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 
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Figura 35. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 

 

 

     
Figura 36. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 
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Figura 37. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 

 

 

 

       
Figura 38. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 
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Figura 39. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 

 

 

 

  
Figura 40. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 
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5.6.5 Elaboração de um percurso visual cromático 

As primeiras aulas desta atividade funcionaram como uma continuação das do 

exercício anterior, apenas mudando as imagens fornecidas. Tal facto permitiu aos 

alunos desenvolverem mais as suas capacidades na reprodução de valores cromáticos. 

A evolução em relação à anterior atividade foi notória e as imagens fornecidas 

também contribuíram para esse facto, uma vez que, de modo geral, optei por fornecer 

imagens com menos pormenores. 

Verificou-se contudo em diversos pontos, que os alunos continuavam a 

reproduzir as cores e as formas declinando em muitos casos a observação em detrimento 

do pressuposto, esta atitude tornou-se mais notória nos casos em que os alunos 

conheciam ou reconheciam as imagens em questão reproduzindo detalhes que sabiam 

existir, mas que não apareciam nas fotografias. 

No trabalho final onde os alunos realizaram uma majoração da imagem 

escolhida e onde puderam utilizar a cor de uma forma menos condicionada, foi notória a 

satisfação na concretização do trabalho e no facto de poder usar cores mais próximas do 

seu agrado (Figuras 41 a 52). 

 

 

 

 
Figura 41. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 
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Figura 42. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 

 

 

 

 

 
Figura 43. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 
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Figura 44. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 

 

 

Figura 45. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 
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Figura 46 Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte própria 

 

 

 
Figura 47. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 
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Figura 48. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 

 

 

 

 
Figura 49. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 
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Figura 50. Elaboração de um percurso visual cromático. Fonte: própria. 

 

 

 

 

  
Figura 51. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 
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Figura 52. Reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço exterior. Fonte: própria. 

 

 

5.7 Conclusão 

 

A prática letiva permitiu aos alunos aperceberem-se dos princípios básicos da 

fabricação de tintas, que funcionou não somente como meio de aquisição de 

conhecimentos, mas igualmente como fomento da motivação e recurso material para 

trabalhar. 

No que respeita ao manuseamento de pincéis e ao acto de pintar, notou-se uma 

nítida melhoria no desempenho dos alunos. 

Em termos de reprodução de cores existentes, os alunos de modo geral, 

conseguiram progressos bastante satisfatórios, apesar de uma certa recusa em aceitar 

uma realidade cromática diferente.  

Na utilização da cor como meio expressivo por excelência, os alunos tiveram um 

bom desempenho de modo geral, percebendo a possibilidade de comunicação de 

significados através da utilização da cor. 

Na última atividade foi possível abordar novamente a correta reprodução de 

cores, conjugando-a com uma utilização mais livre e expressiva, ao mesmo tempo que 

se deu a perceber as possibilidades de utilização, como meio auxiliar para definir 

volumetria e perspetiva nas imagens.  
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Capítulo 6 - REFLEXÃO FINAL  
 
6.1 Introdução 
 

Neste capítulo será feita uma reflexão sobre todo o trabalho relacionando a 

revisão teórica, com as planificações e prática letiva, e serão feitas sugestões de 

abordagem no ensino da cor no 3º ciclo. 

 
6.2 Conclusão sobre a proposta de trabalho  
 

A minha prática de ensino supervisionada abordou a unidade da cor, 

desenvolvendo três aspectos distintos: a fabricação de tintas, a real reprodução de 

valores cromáticos e a utilização de uma paleta de cores de uma forma expressiva. 

A fabricação de tintas permitiu aos alunos aperceberem-se dos componentes 

básicos de tintas, descobrir que o ato de pintar é colar partículas coloridas num suporte, 

facto que considero importante, mas que de modo geral é negligenciado em ensino de 

artes visuais. A preparação e os ensaios por mim efetuados como preparação para as 

aulas revelaram-se de bastante ajuda, para se poder obter tintas com uma relação 

qualidade /preço aceitável. 

Os aspectos abordados dentro da temática da cor condicionaram a escolha de 

dois métodos de ensino e de dois autores distintos, escolhendo dos dois, e dos respetivos 

métodos, as metodologias que considerei mais apropriadas a cada um dos subtemas 

abordados. 

O método definido por John Ruskin mostrou-se bastante oportuno e apropriado, 

para a planificação e a realização dos exercícios onde se procurava a representação o 

mais fidedigna possível dos valores cromáticos, tendo na metodologia empregue por 

mim, adaptado os postulados do autor em função da época e do público-alvo específico, 

ao invés de os aplicar como receita. Por esse motivo foi incluída a observação de 

fotografias, e não apenas a utilização de modelos reais, como defendia Ruskin. 

As técnicas de observação definidas por Ruskin foram de uma ajuda extrema na 

correta reprodução de valores cromáticos. 

A metodologia defendida por Johannes Itten foi importante para a planificação e 

realização de exercícios que desenvolvem a utilização expressiva das cores, mas 

também na procura de uma reprodução fiel de valores cromáticos. 

  



 88

Tendo-me baseado nos métodos de Itten, e feito a planificação da atividade de 

elaboração de novos valores cromáticos para as pinturas, pedi aos alunos que 

realizassem novos valores expressivos da imagem, modificando a leitura e a expressão 

de pinturas já existentes, recorrendo unicamente à mudança de valores cromáticos.  

A metodologia de Itten foi em dois casos adaptada ao destinatário, primeiro 

numa fase da planificação, onde optei por me socorrer das bases formais das pinturas de 

Delaunay, enquanto Itten propunha que não se fizesse uma procura formal. O desenho 

de base serviu apenas como orientação aos alunos, de forma a não estranharem o 

exercício. 

O segundo caso ocorreu mais tarde, como medidas de correção na atividade 

onde se fez a reprodução de cores existentes em fotografias e no espaço circundante, 

tendo sido permitido aos alunos desenhar. 

As adaptações aos métodos de Itten tiveram como origem minorar a dificuldade 

dos alunos em se absterem de uma procura formal. 

Não fiz contudo uma utilização hermética e pontual das metodologias dos dois 

autores, consoante a atividade a planear e a realizar, mas sim, recorri a ambos, variando 

apenas o seu grau de importância. 

Em termos pedagógicos, a metodologia e consequente realização das atividades 

letivas, apoiadas em autores que defendem metodologias distintas, permitiram em 

conjunto, uma complementaridade que permitiu a planificação e a abordagem das aulas 

sob aspectos distintos mas importantes: o aluno e o meio.  

A teoria de Brunner permitiu fazer uma planificação de modo a que a 

informação se tornasse mais facilmente assimilável pelos alunos, que se traduziu, na 

prática, em bons resultados. 

A aprendizagem pela descoberta, tanto a nível teórico através da apresentação de 

imagens em programa PowerPoint, como a nível prático na fabricação e exploração de 

tintas, foi planeada segundo Brunner e foi importante, não só como meio de assimilação 

de informação, mas igualmente como forma de aumentar a motivação dos alunos. 

Os reforços (Brunner) previstos na planificação tiveram um papel muito positivo 

na retenção dos conteúdos apreendidos anteriormente, permitindo aos alunos inteirarem-

se constantemente das matérias abordadas. 

Os métodos de Skinner permitiram uma melhor assimilação da matéria pelo 

facto de ter condicionado a sua repartição em frações mais pequenas, que as tornavam 
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de mais fácil entendimento e permitiam a aplicação de mais reforços (Skinner) 

positivos. 

As teorias de Skinner são menos observáveis do que são os postulados de 

Brunner nas planificações e na prática letiva, mas refletem-se bastante na postura do 

professor em sala de aula, sendo de grande ajuda, quer na motivação, quer na resolução 

de pequenos incidentes, permitindo evitar estímulos exteriores prejudiciais. 

  

6.3 Propostas de intervenção 

A escolha e a planificação de atividades para a minha prática de ensino 

supervisionada tiveram como objetivo uma abordagem diferente da unidade da cor. 

Tal como referi no Capítulo I, existe uma duplicação de conteúdos e atividades 

ministrados no 2º e no 3º ciclo, passível de provocar saturação nos alunos e que 

sobretudo retira tempo letivo útil para outras atividades. 

A abordagem para a unidade da cor aconselhada ou apontada (embora seja 

permitida flexibilidade na sua aplicação) para o 7º ano de escolaridade pelo documento 

“Ajustamento da disciplina de Educação Visual” encontra-se bastante reduzida, 

limitando-se ao conteúdo “A cor” – luz no ambiente, que prescreve apenas os seguintes 

resultados pretendidos: 

1. Compreender os efeitos da cor na perceção do mundo envolvente  

2. Utilizar os efeitos da cor na melhoria da qualidade do ambiente. 

A unidade da cor é importante pela forma como se relaciona com as restantes 

unidades do programa. A sua pouca relevância no 7º ano de escolaridade pode provocar 

lacunas em termos de conhecimento, que pode impedir um melhor desenvolvimento das 

restantes unidades. Ao consultar-se o documento que descreve o ajustamento do 

programa da disciplina, pode-se confirmar que diversas unidades preveem para o 

mesmo ano diversos conteúdos onde o domínio da cor é fundamental: Comunicação, 

Espaço e Forma.  

Na unidade da Comunicação estão previstos dois conteúdos que necessitam de 

um bom conhecimento da cor:  

• Códigos de comunicação visual − onde se aponta, como resultado pretendido, 

conceber e executar bandas desenhadas e conceber e executar sinalizações; 
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• Papel da imagem na comunicação − onde se pretende como resultados 

reconhecer a importância das imagens no comportamento das pessoas, executar 

e reproduzir folhetos informativos, executar cartazes.  

Os resultados pretendidos para o 7º ano nesta unidade da comunicação carecem 

de mais conhecimentos do que os previstos para a unidade da cor, nomeadamente da sua 

capacidade expressiva. 

Nas duas restantes unidades a utilização da cor é também importante, 

nomeadamente quando, na unidade do espaço, se aborda o conteúdo de “representação 

do espaço”, onde se torna necessário ter uma boa noção de reprodução de cores, ou 

quando se aborda o conteúdo “relação homem/espaço”, onde se prevê a possibilidade de 

projetar objetos ou espaços, e também na unidade da forma, onde o domínio sobre a cor 

é também importante para o conteúdo de “perceção visual”. 

Existe em minha opinião um desfasamento entre os conteúdos a abordar a nível 

do 7º ano de escolaridade em termos da unidade da cor e os conteúdos a abordar nas 

restantes unidades. 

A cor e o estudo da cor são constituintes importantes do programa de Educação 

Visual, sendo necessário a sua compreensão e o seu domínio em variados aspectos no 

decorrer de todo o terceiro ciclo. 

O estudo da cor deverá, em meu entender, ser lecionado desde o início do 7º ano 

de escolaridade, como forma de aquisição de conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento de outras unidades programáticas. 

Outra abordagem a desenvolver com interesse, seria lecionar a unidade da cor 

igualmente no 7º ano de escolaridade mas numa abordagem transversal com a unidade 

de comunicação, onde as capacidades expressivas e comunicativas da cor fossem 

estudadas em conjunto. 

Como sugestão de pesquisa futura poderá projetar-se o desenvolvimento desta 

unidade que tendo neste nível de ensino visado essencialmente a ultrapassagem de 

estereótipos, pode ter continuidade ao nível do ensino secundário, nomeadamente nas 

disciplinas de Desenho A, Oficina de Artes e Oficina de Multimédia B, onde a correta 

utilização da cor é uma ferramenta importante na reprodução da realidade e na 

comunicação de informações e expressões, quer a um nível mais próximo da pintura e 

escultura, quer a um nível mais próximo do design.  

Ao nível do ensino básico a abordagem da temática da cor é importante quando 

se encara a disciplina de Educação Visual como parte essencial na formação do 
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indivíduo enquanto membro fruidor avisado e conhecedor da sociedade, dotando-o 

desta forma de uma maior sensibilidade e capacidade critica ao entender a importância 

da cor na perceção, comunicação e expressão visuais. 
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