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Resumo 

Neste relatório apresentamos o processo de conceção, execução e análise de uma 
unidade didática no âmbito da disciplina de educação visual numa turma do 8º ano. O 
ponto de partida para o nosso trabalho teve como referência a atitude de desmotivação dos 
alunos face à atividade escolar em geral e em particular em relação à disciplina de 
educação visual.  

Na unidade “A autorrepresentação, através de uma assemblage” procurámos 
desenvolver diversos aspetos que pudessem alterar a situação referida. Delineámos assim 
um conjunto de estratégias enquadradas numa perspetiva construtivista de aprendizagem, 
com ênfase no tema, nos processos de trabalho e no ambiente da sala de aula. A seleção do 
tema procurou instituir um fio condutor para a abordagem de questões como a cultura 
visual, a criatividade, e a produção artística como fatores de influência na motivação dos 
alunos para a construção autónoma e responsável do seu conhecimento, assim como do seu 
sucesso escolar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: autorrepresentação, assemblage, cultura visual, criatividade, motivação 

 

Abstract 

In this report I present the process of design, execution and analysis of a didactic 
unit within the discipline of visual education of an 8th grade class. The starting point for 
my work was based on the students’ lack of motivation towards school’s activities, in 
general, and the discipline of visual education, in particular.  

In the unit "self-representation through assemblage" my aim was to develop several 
aspects that could alter the concerned situation. I outlined a set of strategies considering a 
constructivist perspetive of learning, with emphasis on the theme, work processes and the 
human relations in the classroom. The selection of the theme sought to establish a 
guideline for addressing issues such as visual culture, creativity and artistic production as 
factors of influence on students' motivation for the autonomous and responsible 
construction of their knowledge, as well as their academic success. 

KEYWORDS: self-representation, assemblage, visual culture, creativity, motivation 
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Introdução 

O presente relatório destina-se a apresentar a conceção, execução e análise de uma 

unidade didática, no âmbito da disciplina de Educação Visual, durante 18 tempos letivos, 

lecionados, no segundo período, em uma turma de 19 alunos do 8º ano, da escola EB 2,3 

Paula Vicente no Restelo. A matéria programada para as aulas era a comunicação, a forma 

e a luz-cor. 

No primeiro período já tínhamos podido conhecer os alunos, durante algum tempo, 

nas aulas que acompanhámos do professor cooperante. Os alunos cumpriam com 

resultados satisfatórios as atividades letivas, como ‘funcionários’ nem sempre zelosos da 

aprendizagem, desejosos de sair para ‘cumprir a vida’ lá fora. A falta de envolvimento, de 

interesse e motivação era a ‘resposta’ mais frequente ao trabalho da aula que executavam 

como algo que não lhes pertencia. 

 
- Como vencer esta distância?  
- Como aprendem os alunos?  
- O que os leva a aprender?  
- Como dar as aulas? 

 

Procurámos suporte teórico que nos ajudasse a encontrar reposta às questões que o 

problema ia levantando. Na pesquisa que fizemos verificámos que os conceitos de ensinar 

e aprender se alteram em consonância com as mudanças das múltiplas variáveis, 

individuais, sociais, económicas e culturais envolvidas no processo ensino/aprendizagem. 

As propostas (explicações) behavioristas/comportamentalistas traçaram caminho 

durante meio século e dele ainda se encontra eco no desejo de simplificação e objetividade 

que o desenvolvimento técnico e científico promoveu, mas que a democratização do ensino 

e o acesso à escola, de públicos provindos de contextos sociais, económicos e culturais 

cada vez mais diversos e heterogéneos, obriga e repensar.  

As correntes cognitivistas desenvolvidas a partir do pós-guerra trouxeram até hoje 

uma multiplicidade de estudos, de perspetivas, de conceitos e de modelos que alargaram o 

espectro de análise e reflexão sobre problemas do ensino que se integram numa base 

comum de pressupostos: o aluno como agente ativo na construção da sua própria 

aprendizagem e a aprendizagem como um processo em que intervêm fatores intelectuais, 

afetivos, sociais determinantes nos modos, práticas e resultados da aprendizagem e do 

ensino. 
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No panorama de estudos que consultámos, os fatores intelectuais, como os tipos de 

inteligência, afetam a motivação, mas são sobretudo os fatores afetivos e sociais que 

influenciam a auto imagem e as expectativas associadas a uma adesão extrínseca ou 

intrínseca à aprendizagem. 

Percebemos também que a motivação se encontra muito ligada à criatividade que, 

para além de um tema pertinente nas disciplinas de artes, é igualmente um tema que 

atualmente se demarca do conceito da originalidade do génio para se afirmar sobretudo 

como uma capacidade ativadora de respostas adequadas para questões que, quer no plano 

da ação quer no plano do pensamento em qualquer área da atividade humana, requerem 

frequentemente mais que o domínio da informação e do conhecimento disponíveis, uma 

reinterpretação inovadora de adaptação à realidade. 

A formulação de uma estratégia de ensino que motivasse os alunos e estimulasse a 

criatividade na disciplina de Educação Visual levou-nos igualmente aos estudos sobre 

práticas pedagógicas na educação artística. 

A trajetória aponta para uma fase do ensino das artes centrada na execução de 

‘coisas’, focadas na produção, que deixa de lado o processo intelectual de análise, e centra 

os conteúdos no ensino e aprendizagem de diferentes técnicas elegendo a perícia técnica 

como objetivo máximo. 

A autoexpressão criativa, que surge como reação à perspetiva anterior, vincula a 

linguagem visual à expressão, ao sentimento, à força inata das cores, deixa o aluno 

entregue à sua imaginação, à fantasia, à liberdade e às técnicas que possibilitam a 

libertação expressiva. 

Estas perspetivas do ensino das artes visuais não se adaptam ao sistema de 

disciplinas com que se pretende regular as atividades educativas nas escolas. A educação 

artística vê-se então confrontada com a necessidade de se articular com um conjunto 

organizado de conhecimentos disciplinares. Este conjunto de conhecimentos é organizado 

em função de um sistema curricular que integre conteúdos, métodos e avaliação 

quantitativa. Este modelo de educação artística como disciplina, ou DBAE (Discipline 

Basead Art Education) estabeleceu como objetivos a criação, a compreensão e a apreciação 

da linguagem visual e da arte e contribuiu decisivamente para o reconhecimento do 

objetivo básico da educação artística que é “Aprender a Ver”. 
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A análise e o estudo de imagens integram-se assim na disciplina de educação visual 

por via de mudanças sociais que a teoria incorpora nas suas propostas. 

De facto a linguagem visual impõe-se cada vez mais como instrumento de 

comunicação privilegiado na sociedade atual. Os estudos sobre estas questões deixaram-

nos perceber que o sentido das mudanças no ensino das artes visuais nos estão a conduzir 

para o campo da cultura visual como resposta às necessidades e aos interesses dos alunos. 

A abordagem da arte como expressão e manifestação de uma cultura visual que 

influencia os processos de identidade e autorrepresentação dos indivíduos, pareceu-nos o 

acesso mais adequado para alcançar objetivos de ensino e aprendizagem propostos.  

Na unidade didática a lecionar pretendemos então desenvolver o tema ‘A 

autorrepresentação através de uma assemblage’ pondo em prática um conjunto de 

estratégias de atuação pedagógico-didáticas que pudessem conduzir os alunos a alterações 

na perceção e representação de si próprios, da escola e do seu contexto, motivadoras de 

uma atitude mais responsável e autónoma na construção de aprendizagens com significado 

e repercussão nas suas vidas.   

O relatório organiza-se assim em cinco capítulos. A primeira parte incide sobre os 

aspetos teóricos do ensino/aprendizagem, a segunda, terceira e quarta parte sobre a prática 

pedagógica e finalmente a quinta parte destinada às conclusões. 

Na primeira parte focámos os quatro pontos de referência para a orientação do nosso 

trabalho que são: o panorama teórico do ensino/aprendizagem, a problematização 

contextual da cultura visual, a caracterização de criatividade e o seu envolvimento na 

educação, e a motivação. 

Na segunda parte fazemos a contextualização da intervenção, focando o 

enquadramento estrutural, social e cultural da Escola Paula Vicente, tanto globalmente 

como ao nível da turma em questão. Também aqui há espaço para uma revisão dos 

referentes curriculares da disciplina em questão, Educação Visual. 

Na terceira parte apresentamos a metodologia seguida neste trabalho, justificando 

primeiro as estratégias de ensino, seguidas neste trabalho, em função do contexto 

percebido na turma. Apresenta-se a conceção e planeamento da unidade didática, com 

todas as suas intervenções, visitas de estudo, visualização de filmes e utilização de recursos 

diversos, visando nesta fase a sua avaliação. Também se apresentam os vários 
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componentes do planeamento, como objetivos, competências, conteúdos, e temporização 

das atividades devidamente planificadas. 

Na quarta parte destinada aos resultados apresentamos a execução da unidade e a 

avaliação, apresentando uma descrição de cada sessão letiva e todas as atividades 

efetivamente desenvolvidas, bem como os procedimentos desenvolvidos no que concerne à 

avaliação. 

Na quinta e última parte apresentamos as conclusões, refletindo criticamente sobre os 

resultados do trabalho realizado, interrogando a sua articulação e a sua adequação aos 

elementos da turma, nomeadamente os que respeitam aos portadores de necessidades 

educativas especiais. Todo o processo desenvolvido é revisto no sentido de apontar pontos 

mais ou menos conseguidos, percebendo-se que o desenvolvimento de unidades didáticas 

deve basear-se em estratégias motivacionais que potencializem o exercício de respostas 

que aumentem a capacidade crítica, a autoestima, e ao mesmo tempo potencializem a 

criatividade. 

  



5 

I. PRIMEIRA PARTE: Enquadramento Teórico 

 

1.1 Panorama teórico do ensino/aprendizagem a partir do séc. XX 

1.1.1 Bases epistemológicas  

O panorama educativo do séc. XX é marcado por duas grandes orientações 

epistemológicas. Na primeira metade do séc. dominaram as correntes empiristas. Na 

segunda metade do séc. impõem-se as correntes racionalistas (Santos, 1998). 

No domínio psicopedagógico as correntes de pensamento empiristas deram lugar às 

teorias behavioristas e das correntes racionalistas surgiram as teorias cognitivistas. 

 

1.1.2 Teorias behavioristas 

A prática educativa dominante até fins do séc. XIX início do séc. XX, que Roldão 

(2010) designa de modelo de ensino tradicional ou transmissivo, assentava numa atividade 

mecanicista de repetição e memorização de conteúdos para os quais os alunos dificilmente 

encontravam sentido pois não tinham ligação com as suas vidas e experiências. 

A primeira reação contrária a este tipo de ensino/aprendizagem partiu de pedagogos 

como Jonh Dewey, Maria Montessori, Freinet, entre outros, através de um movimento que 

ficou conhecido como Movimento da Escola Nova (Efland, 1990). 

Este movimento defendia que o aluno devia ir à escola para aprender e não para ser 

ensinado. A educação deveria promover a formação global do aluno, não apenas a 

formação intelectual mas também a afetiva, emocional e social, através de métodos mais 

ativos e mais centrados no aluno do que no professor. A função do professor cumpria-se 

como a de um orientador das descobertas e das aprendizagens dos alunos (Efland, 1990). 

Os pressupostos pedagógicos deste movimento ainda se encontram hoje nas teorias e nos 

princípios psicopedagógicos atuais. 

Este novo olhar sobre as finalidades, fundamentos e metodologias do 

ensino/aprendizagem esteve na base dos estudos no campo da psicologia que tentaram 

compreender, como se processava o conhecimento e a aprendizagem e que começaram a 

ganhar expressão com as experiências de J.B. Watson (1913) sobre o comportamento de 

animais sujeitos a determinados estímulos. Watson aplicou o método científico às suas 

experiências pois acreditava que só se pode estudar o comportamento observável e as 

respostas igualmente observáveis (Sprinthall e Sprinthall, 1993). 
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Thorndike (1914), seguindo a linha de estudos de Watson e a partir das experiências 

igualmente realizadas com animais, concebe a aprendizagem como forma de resolver um 

problema. Definiu três leis da aprendizagem ou as leis de condicionamento instrumental 

conhecidos como: a lei do efeito (verifica-se quando a resposta ou comportamento é sujeita 

à recompensa ou punição e deste modo aumenta ou diminui a possibilidade de repetição do 

comportamento, ou seja uma associação entre um estimulo e uma resposta fortalece-se se 

for seguida de uma recompensa); a lei do exercício (em que a repetição é acompanhada da 

recompensa); a lei da maturidade (prevê que o organismo deve estar preparado para 

estabelecer a conexão entre o estímulo e a resposta) (Sprinthall e Sprinthall, 1993). 

Skinner (1922), o representante do behaviorismo com maior e mais prolongada 

influência nas perspetivas e conceções sobre a aprendizagem, estabeleceu uma série de 

princípios de comportamento apoiadas nas ideias de condicionamento e reforço. O 

princípio mais importante é o que postula que o comportamento muda de acordo com as 

consequências imediatas. Para Skinner, o reforço, que se aproxima da lei do efeito de 

Thornedike, funciona como o principal motivo da aprendizagem, em contraste com a 

punição, que leva à extinção ou supressão das respostas que se pretendem obter (Sprinthall 

& Sprinthall, 1993). 

Skinner não se preocupa com o que se passa no interior do indivíduo. O indivíduo é 

observado como um organismo vazio em que as condições do meio (o estímulo) se 

associam e afetam o conjunto de respostas do organismo. 

O behaviorismo explica assim a aprendizagem como uma resposta do sujeito a 

estímulos exteriores a si de que resulta uma ação educativa com caracter mecanicista, 

organizada em dois momentos. O momento inicial da aprendizagem em que o aluno se 

apresenta como uma tábua rasa onde o ensino irá inscrever o conhecimento, e o momento 

final em que o aluno reproduzirá esse conhecimento. Entre o início e o fim da 

aprendizagem o aluno aprende sem que se considerem os processos mentais envolvidos no 

processo ou seja as variáveis cognitivas intermédias entre estímulo e resposta (Sprinthall & 

Sprinthall, 1993). 

De acordo com Barros e Barros (1996), ao ignorar o contributo destas variáveis 

cognitivas o ensino apenas trata da apresentação da informação e da organização das 

contingências de reforço que facilitam a sua aquisição assim como dos comportamentos 

desejados. 
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Esta perspetiva comportamentalista assume que os sujeitos aprendem por 

mecanismos associativos, representando um papel passivo no processo de aprendizagem. O 

aluno é visto como um recipiente passível e moldável (Tavares & Alarcão, 2005). 

O modelo behaviorista, que está na base da pedagogia por objetivos (Roldão, 2010) e 

caracteriza o modelo de ensino tradicional ou transmissivo, acabou por se confundir com 

aquelas perspetivas associadas a uma simples reprodução de conhecimento pelos alunos 

em resultado de uma aprendizagem concebida como simples transmissão/reprodução de 

um conjunto organizado de conteúdos. Esta conceção de aprendizagem é representada pela 

metáfora “aquisição de respostas” assim designada por Mayer (cit. por Rosário e Almeida, 

2005). 

 

1.1.3 Teorias cognitivistas 

Nas primeiras décadas da segunda metade do séc. XX os estudos de Piaget, Bruner 

e Ausubel, sobre os fenómenos cognitivos, vieram alterar o paradigma então dominante em 

relação à conceção da aprendizagem e do ensino.  

Os cognitivistas centram as suas preocupações nos processos mentais internos que 

medeiam entre a codificação da informação, o seu tratamento, registo e evocação, e a 

resposta, e não apenas nos resultados externos e observáveis do comportamento, como 

faziam os behavioristas (Tavares & Alarcão, 2005). 

De acordo com esta perspetiva o ensino deve orientar-se para a aquisição de 

conhecimento pelos alunos. O aluno é encarado como um processador de informação 

(Barros & Barros, 1996). 

Piaget (1920 a 1980) observa e analisa o comportamento das crianças perante os 

objetos. Da interação da criança com o objeto, (esquema motor) é feita correspondência ao 

esquema operativo do pensamento lógico, a criança constrói o objeto, depois o real, 

construindo-se a si própria enquanto sujeito (Maury, 1981).  

Piaget determina ainda quatro estádios de desenvolvimento da capacidade de 

raciocínio do individuo, que se determinam até ao início da adolescência. Estes estádios 

desenvolvem-se em períodos que Piaget designou por: sensório-motor; pré-operatório; 

operações concretas, operações formais. Estas estruturas têm caracter integrativo pois as 

estruturas construídas num nível são integradas num nível seguinte (Piaget,1972). 
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Trata-se de um construtivismo estrutural que permite ao sujeito resolver problemas 

e executar tarefas, dentro do nível em que se encontra, através de mecanismos de 

assimilação, acomodação e equilibração, ou seja o desenvolvimento cognitivo corresponde 

à transformação dos esquemas de ação em esquemas operatórios ou de conhecimento. A 

aprendizagem baseia-se na construção ativa da informação recebida, que opera uma 

mudança nas estruturas cognitivas do sujeito tornando-os mais eficazes. (Tavares & 

Alarcão, 2005). 

Nesta perspetiva o sujeito é um agente ativo na construção do seu próprio 

conhecimento ao qual atribui um significado. Este significado institui-se como um impulso 

na evolução das suas estruturas mentais em resultado das experiências e das competências 

que vai desenvolvendo, pois a estrutura cognitiva depende da sua visão do mundo e das 

experiências que vivencia (Sprinthall & Sprinthall, 1996). 

Para Piaget a aprendizagem é um processo progressivo de exploração, descoberta e 

reorganização mental, em busca da equilibração da personalidade. O ensino deve estar de 

acordo com os interesses do aluno, deve ser significativo para ele, não ser demasiado fácil 

ou difícil, e as tarefas e materiais devem ser selecionados e organizados de modo a suscitar 

o desejo de aprender (Tavares e Alarcão, 2005). 

O ensino passa a relacionar-se com as necessidades pessoais do aluno e é encarado 

como uma ação facilitadora do processo de construção do conhecimento e 

desenvolvimento cognitivo do aluno de que este é o principal agente. Esta fase caracteriza-

se pela metáfora aprender como “construção de significados” (Mayer, 1992) e a ação 

educativa é concebida em termos de ajuda à atividade construtiva do aluno (Rosário & 

Almeida, 2005). 

Os estudos de Bruner sobre psicologia do desenvolvimento levam-no a defender o 

ensino por descoberta assente em atividades de pesquisa, observação e exploração, análise 

de problemas e resultados em que os novos dados se integram nos conceitos já adquiridos 

(Rafael, 2005). 

Tal como no desenvolvimento humano, o ensino deve organizar-se em níveis que 

vão do simples ao complexo. A utilização de estratégias pessoais de descoberta estão na 

base das aprendizagens significativas para o sujeito pois dependem da compreensão e não 

da memorização. O modelo de ensino por descoberta coloca a tónica na atividade do aluno, 

nas suas capacidades e na aprendizagem prática contra a instrução teórica. O conteúdo 
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deixa de ser um meio em si mesmo e passa a ser um meio para o aluno desenvolver 

competências (Sprinthall & Sprinthall, 1996). 

Ausubel estuda igualmente a aprendizagem significativa em oposição ao conceito 

de aprendizagem memorizada. A dicotomia que opõe ensino expositivo (associado a uma 

aprendizagem recetiva, memorizada ou mecânica) e ensino pela descoberta (associado a 

uma aprendizagem dinâmica, significativa ou compreendida) é contestada por este autor 

que observa o seguinte: o ensino expositivo pode também promover uma aprendizagem 

por descoberta assim como o ensino por descoberta pode resultar numa aprendizagem 

mecânica (Ausubel, 1978). 

Estes resultados dependem da organização e das estratégias postas em prática no 

processo ensino aprendizagem, quer pelo professor quer pelo aluno. A aprendizagem por 

descoberta não deve deixar-se ao sabor e ao ritmo dos interesses dos alunos mas deve ser 

orientada pelo professor como organizador do processo ensino/aprendizagem (Ausubel, 

1978). 

Na lógica construtivista da aprendizagem, para resolver um problema 

inteligentemente o aluno deve encará-lo como um problema próprio. O aluno é então o 

agente do processo, uma vez que as novas aprendizagens só se realizam a partir dos 

conceitos, crenças e representações, conhecimentos e destrezas que o aluno construiu no 

decorrer das suas capacidades prévias (Ausubel, 1978). 

O ensino deve assim ser o momento para o aluno construir significados adequados 

a partir dos conteúdos e atividades curriculares (Coll, cit. por Rosário e Almeida, 2005, 

p.143). 

O campo das teses construtivistas, no qual se enquadram os modelos propostos por 

Piaget, Bruner e Ausubel, têm-se alargado a outras variantes, que dependem do foco 

privilegiado por alguns autores na análise dos diversos fatores intervenientes no processo 

de aprendizagem. Em todos, contudo, estão subjacentes os princípios básicos dessas teses 

que, de acordo com Von Glasessfeld, são: O conhecimento não é passivamente recebido 

mas ativamente construído pelo sujeito cognoscente; A cognição desempenha uma função 

adaptativa ao serviço da organização do mundo experiencial. Estes princípios assentam nos 

pressupostos de que não é possível aceder cognitivamente ao mundo real e que a realização 

da aprendizagem passa do domínio do objeto para a esfera do sujeito (Neto, 2001). 
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Estes pressupostos modelam as conceções pedagógicas e metodológicas atuais 

cujas orientações decorrem das perspetivas sobre a aprendizagem que temos vindo a 

referir. 

A partir dos anos 80 assiste-se a um balanço crítico do ensino (Santos, 1998) onde 

se questionou o caráter parcial dos modelos em vigor inspirados sobretudo em Piaget e 

Ausubel. 

Estes modelos centram a análise nos fatores individuais da aprendizagem 

circunscritos aos mecanismos e processos cognitivos da mente e deixam de fora aspetos 

motivacionais e emocionais igualmente presentes e relevantes no processo de 

aprendizagem. Igualmente os conteúdos curriculares, as metodologias de ensino, assim 

como o significado cultural das aprendizagens ou as experiências anteriores dos alunos, 

condicionam de forma significativa as suas aprendizagens (Rosário & Almeida, 2005). 

Os temas da cultura e da comunicação apresentam-se cada vez mais como variáveis 

determinantes na aprendizagem e no desenvolvimento e fazem emergir um novo modelo 

teórico.  

Configurado no pressuposto de que o conhecimento, sendo pessoalmente construído, é, 
todavia, socialmente mediado. A criança aprende com a assistência dos que a rodeiam 
(supostamente mais competentes) a dar sentido aos signos e ferramentas da sua cultura 
(Neto, 2001, p.32). 

A conceção do sujeito que aprende como sujeito informado e recetor de saberes 

construídos deu lugar à conceção de um sujeito interpretativo que decifra o saber de acordo 

com as suas ideias, crenças e sistemas de valores (Santos, 1998). 

Vigotsky (1924) é o autor que melhor representa o modelo contextualista ou 

sociocultural que coloca a tónica na construção/reconstrução ativa do conhecimento pelo 

aluno que se vai aperfeiçoando e interagindo com o meio. 

Aos fatores individuais contrapõe a importância de fatores interpessoais, sociais e 

culturais como variável que influencia a aprendizagem. Já Bruner, em 1971, alertara para a 

necessidade de considerar o fator cultural como variável de aprendizagem (Neto, 2001). 

O construtivismo engloba assim ideias de várias teorias do campo da psicologia 

cognitivista. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget envolve os esquemas e 

operações lógicas supostamente de aplicabilidade universal. A aprendizagem significativa 

que Ausubel define como uma situação de aprendizagem em que o aluno reage com os 

esquemas mentais que já possui e que vão condicionar as aprendizagens futuras pois ela só 
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será verdadeiramente significativa se o aluno a integrar aos seus esquemas. Na 

aprendizagem social de Vigotsky, da informação recebida, o aluno seleciona a que 

considera relevante e reestrutura-a no seu quadro de representação do mundo; o 

processamento de informação entre outras. 

Como diz Neto (2001), o conhecimento não é uma cópia da realidade mas uma 

construção própria de cada indivíduo de acordo com as suas estruturas mentais que vai 

enriquecendo na sua inter-relação com o meio e de acordo com a natureza das situações da 

sua experiência de vida. 

Determinadas competências não se desenvolvem espontaneamente por isso 

desenvolve-se hoje teorias construtivistas para domínios conceptuais específicos 

dependentes do conteúdo e do contexto que mobilizam processos para o treino de 

competências do pensar em articulação com estratégias de mobilização de saberes como 

imperativo de qualquer aprendizagem escolar que se pretende significativa, criadora e 

construtiva (Rosário & Almeida, 2005). 

 

1.1.4 Expressão das teorias da aprendizagem no ensino das artes visuais 

Efland (1990), enquadra os diversos movimentos de educação artística em quatro 

correntes principais de cujos princípios decorrem modelos e teorias que múltiplas 

perspetivas e estudos desenvolvem em torno dos temas da arte e do seu ensino e 

aprendizagem. Referimo-nos às correntes: mimético-behaviorista; expressiva; 

reconstrutora; racionalismo científico (Efland, 1990). 

A corrente mimético-behaviorista deriva das ideias de Platão sobre a estética, cujo 

centro de interesse é o universo ou a natureza. Nesse sentido a arte é imitação da natureza e 

o seu valor está relacionado com um maior ou menor grau de semelhança entre o objeto 

representado e o real. No âmbito da psicologia, deriva das teorias comportamentais, 

produzidas no seculo XX, que preconizam uma educação através da cópia e repetição, de 

forma exata e indiscutível (Efland, 1990). 

A corrente expressiva está ligada, na década de quarenta, aos estudos de Herbert 

Read e Viktor Lowenfeld. Após a segunda guerra mundial a corrente expressionista, 

baseada nas crenças do idealismo romântico do séc. XIX, exprimia-se na revolta contra as 

regras académicas (Efland, 1990). 
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A corrente reconstrucionista baseia-se na crença de que a educação é uma força que 

pode transformar a sociedade e a escola, e um meio para criticar e transformar a ordem 

social. A esta corrente estão ligados os nomes de Francis Wayland Parker e John Dewey 

que, no início do século, desenvolveram o seu trabalho segundo estudos científicos sobre 

os interesses naturais das crianças. Estes estudos foram a base para a criação de currículos 

que eram compostos pelo estudo da natureza e ocupações manuais. Em resultado destes 

estudos ambos concluíram que arte tem importantes consequências para estimular o poder 

da observação e o interesse das crianças (Efland,1990).  

A corrente racionalista, na segunda metade do século XX, recuperando o movimento 

científico que vem do início do século define um modelo de reforma curricular, para a 

educação em geral e para a educação artística, sustentado em pressupostos científicos. 

A expressão destas correntes no ensino das artes está ligada a contextos e autores 

determinantes na orientação de cada uma assim como nos fatores de mudança. 

Na corrente expressiva, Lowenfeld, que desenvolve uma carreira centrada no 

desenvolvimento psicológico de crianças através das artes visuais, é o teórico da 

autoexpresão criativa. Representando as ideias desta corrente, descreve as características 

das produções artísticas das crianças, em cada idade, e define seis etapas para o 

desenvolvimento criativo (Efland, 1990). 

A linguagem visual não está relacionada com a ciência e não é considerada como um 

tipo de conhecimento de caráter intelectual. Tudo o que se relaciona com a linguagem 

visual vincula-se com a expressão, sentimento, imaginação, fantasia e liberdade. As 

atividades educativas concentram-se na produção como meio de libertar sentimentos e 

fomentam-se as técnicas que possibilitam a libertação sentimental (Acaso, 2009). 

Lowenfeld não considerava as artes visuais como um fim mas como um meio. O 

modelo expressivo daí resultante, se por um lado representou a primeira tentativa de 

organização formal do ensino de imagens, por outro desenvolveu-se sem modelo curricular 

(Acaso, 2009). 

Herbert Read, outro representante do expressionismo na sua obra ‘Educação pela 

Arte’ (1982), pretende defender, divulgar e tornar exequível a opinião de Platão sobre a 

função da arte na educação. Para Read a arte deve desenvolver a individualidade e a 

consciência social, a educação da sensibilidade estética para desenvolver a inteligência e o 

raciocínio e dar forma à expressão de sentimentos e pensamentos de forma comunicável. A 
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criança pode atingir um “sentimento afetivo do mundo” através da sua atividade criativa 

(Efland, 1990). Arte e educação centram-se no sujeito e dão ênfase à esfera emocional da 

personalidade por influência da psicanálise e da psicologia do desenvolvimento (Efland, 

1990). 

Na corrente reconstrucionista, um dos seus principais representantes, Jonh Dewey, 

no final do século XIX fundou um laboratório escolar para estudar os métodos de ensino, 

aprendizagem e disciplina e sustentava a ideia de que a escola é uma experiência para obter 

resposta a muitas perguntas e problemas e que a chave do desenvolvimento intelectual e do 

progresso social era a escolarização. Acreditava que toda a ideia, valor e instituição social 

tinham a sua origem numa determinada circunstância prática da vida humana (Efland, 

1990). 

Arnheim propõe outras formas de apreensão do mundo para além da linguagem pois 

há emoções e sentimentos que só se traduzem nas obras de arte: 

A verdadeira educação visual pressupõe que o mundo pode mostrar ao olhar 
umam ordem intrínseca, e que ver consiste em compreender essa ordem (…) a 
arte torna o mundo visível (Arnheim, 1997, p.150). 

 

Para os teóricos do modelo pragmático-reconstrucionista a arte e a educação têm 

valor instrumental pois contribuem para que o indivíduo conheça e intervenha sobre a 

realidade que não é aceite como verdade absoluta mas se apresenta sujeita a mudança. A 

aprendizagem consiste assim no desenvolvimento de saberes que permitem a adaptação do 

sujeito à realidade resultando daí uma reactualização constante do conhecimento. Ou seja, 

o conhecimento é uma construção contínua revisto em cada nova experiência. A arte 

advém assim do processamento de experiências e a educação faz-se em contacto direto 

com o meio, assente na resolução de problemas, e em situações próximas do dia a dia, 

significativas para os alunos que lhes possibilitam novas experiências geradoras de 

aprendizagem (Efland, 1990). 

Em paralelo, ou em alternância com os movimentos da corrente expressiva, outros 

movimentos surgiram, alguns integrados na corrente reconstrutora, que se manifestam em 

situações de crise económica e social, como na época da grande depressão ou no período 

após a da Segunda Guerra Mundial, onde as preocupações com a reconstrução social 

recuperam a crença no poder da arte para transformar a sociedade e como ferramenta par a 

resolução de problemas na família na escola e na sociedade (Efland, 1990). 
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O racionalismo científico baseia-se em ideologias que se justificam na ciência, e deu 

forma a um movimento que usa as disciplinas como definidas pela ciência como base para 

a reforma do currículo.  

Efland (1990), refere o papel fundamental de Barkan e de Arnheim na criação do 

modelo de educação artística orientado por disciplinas. Deve-se a estes autores a proposta 

de recorrer a artistas, historiadores e críticos de arte como agentes de referência para a 

definição dos conteúdos curriculares. Mais tarde a criação artística infantil, a expressão 

livre e o desenvolvimento da criatividade, como princípios suficientes para validar a 

educação artística enquanto disciplina, são contestados por Ralph Smith que defende um 

currículo para a educação artística baseado em quatro disciplinas: a produção artística, a 

crítica de arte, a história de arte e a estética. 

O modelo formalista-cognitivo traduz as teorias estéticas e as teorias da 

aprendizagem para o campo da educação artística que apresentam em comum a noção de 

estrutura formal enquanto princípio fundador do conhecimento. As obras de arte 

reconhecem-se pelos seus aspetos estruturais, conceitos e elementos formais que, em 

conjunto, permitam a criação, perceção, interpretação e compreensão da própria arte 

(Efland, 1990). 

O modelo formalista-cognitivo confere à arte um conhecimento específico e um 

valor próprio. A arte e a educação não obedecem a um movimento do interior para o 

exterior e a aprendizagem não se centra nas características de cada um, como nos modelos 

anteriores, mas no que é comum a todos. Na educação a função do professor é agora de 

mediador entre o aluno e a linguagem visual. A educação não precisa de pretextos sociais 

para se afirmar, como acreditava o modelo pragmático reconstrutor, mas vale por si mesma 

pois corresponde a conhecimento próprio tal como acontece com outras disciplinas 

(Efland, 1990). 

A sistematização do conhecimento específico conferido à arte, para além do 

contributo de Arnheim e de Ralph Smith, tem em Jerome Bruner uma base teórica 

importante na análise dos processos da aprendizagem e do desenvolvimento intelectual. 

Bruner baseia os seus estudos teóricos no princípio de que o ensino é um processo ativo do 

sujeito, a estrutura cognitiva do sujeito é fundamental para a aprendizagem, e o 

conhecimento aprendido fornece significado e organização à experiência do sujeito 

(Efland, 1990). 
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A perspetiva da inteligência, entendida como uma capacidade unitária de raciocínio 

lógico e abstrato, é posta em causa por Howard Gardner com o objetivo de compreender e 

melhorar a aprendizagem, o pensamento e a criatividade nas artes apresenta em 1983 a sua 

proposta da teoria das inteligências múltiplas (Winner, 2010). 

A conceção das inteligências múltiplas assenta na afirmação de que o intelecto 

humano possui, acima de tudo, variadas capacidades que, segundo Gardner, se manifestam 

em sete formas de processar conhecimento, ou sete inteligências, nomeadamente a 

linguagem, a lógica, a matemática, a música, a espacial, a corporal cinestésica e a 

intrapessoal e interpessoal. Cada um de nós, influenciado pela genética e pelo ambiente, 

apresenta um perfil individual. De acordo com esta teoria a educação deve contemplar as 

artes e os processos cognitivos desencadeados por cada uma das inteligências 

(Gardner,1996). 

As implicações desta teoria das inteligências múltiplas é a de demonstrar que, cada 

um de nós, influenciado pela genética e pelo ambiente cultural, apresenta um perfil 

individual que o diferencia dos outros. Demonstra igualmente que todos os seres humanos 

possuem estas inteligências e que não há dois seres humanos com o mesmo perfil porque 

os indivíduos têm experiências de vida diversas e sentem-se motivados para se 

diferenciarem uns dos outros (Winner, 2010). 

As funções da arte na educação, os seus métodos de ensino, currículo e avaliação 

fazem parte da preocupação dos professores de arte. Elliot Eisner ao debruçar-se sobre 

estas questões considerou que um programa de estudos em arte deveria ter como objetivo 

um corpo organizado de conhecimentos sujeito ao mesmo tipo de rigor intelectual que o 

das ciências exatas e humanísticas (Eisner, 1999). 

Deste pressuposto nasce então, no início dos anos 80, o projeto (DBAE) Discipline 

Basead Art Education, do Centro de Educação Artística Getty Center for Arts Education, 

baseado num corpo de disciplinas cujos objetivos são a criação, a compreensão e a 

apreciação da linguagem visual e da arte. 

A partir de então as atividades educativas relacionadas com o ensino da linguagem 

visual atende aos seguintes requisitos (Acaso,2009): 

• A arte ensina-se, como qualquer outra disciplina, mediante um currículo 

estruturado do geral para o particular a partir de unidades didáticas que contemplem 

os conteúdos fundacionais básicos, a criação, a crítica, a história da arte e a estética; 
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• As medidas didáticas construirão um corpo de conhecimentos e competências que 

poderão ser consolidados; 

• Os professores ensinarão os alunos a produzir arte; analisar, interpretar e avaliar as 

qualidades das obras de arte; a conhecer o papel do artista e da arte na cultura em 

que o aluno se insere; a compreender e disfrutar das qualidades da arte. 

Este projeto vinculado ao Getty Center for Education In Arts (DBAE) vai inspirar a 

proposta de Mae Barbosa para o ensino das artes, conhecida pela metodologia triangular, 

que consiste no ensino da história de arte, na apreciação da arte e na produção artística. 

Esta proposta estabelece o equilíbrio entre as duas teorias dominantes na atualidade, a 

expressionista e cognitivista, isto é, a que centra no aluno os conteúdos e a que considera 

as disciplinas autónomas com uma integridade específica para a cultura (Barbosa,2005). 

As orientações do ensino artístico em Portugal, no início do século XXI, parecem 

seguir a proposta de estudos do DBAE para definir as competências essenciais a adquirir 

pelo aluno no final do terceiro ciclo de estudos do ensino básico e que estruturam o 

currículo em três eixos: fruição-contemplação; produção-criação; reflexão-interpretação. 

Esta breve perspetiva histórica sobre as correntes e os movimentos que caracterizam 

o ensino em geral, e o ensino da arte em particular, permite-nos verificar que a revisão das 

teorias pedagógicas praticadas (em torno da arte) teve como intenção validar as 

experiências que foram ensaiadas com diferentes propósitos e em condições sociais 

diversas. 

 

1.1.5 Outros focos de abordagem teórica 

Todo e qualquer ensino tem de realizar um ajustamento permanente para responder 

às necessidades dos alunos, da época, e da sociedade (Fontane-Brasset e Rouquet, 1977). 

Os estudos realizados no âmbito da psicologia e da sociologia sobre os processos de 

aprendizagem colocaram o aluno no centro dos problemas e das preocupações com o 

ensino, pois são em torno dele, em referência à sua individualidade, às suas necessidades, 

aos seus interesses, às suas capacidades e ao contexto social e cultural em que se insere, 

que os sistemas e teorias são agora pensados. 
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Uma das questões que tem influenciado e orientado a compreensão do processo de 

ensino e a aprendizagem, e o sentido dos estudos sobre ele, é a do contexto, social, 

económico, cultural em que se integram a ação educativa e os seus intervenientes. 

É no contexto quotidiano dos alunos que o currículo e os conteúdos se tornam 

significativos. No campo da educação visual a condução do ensino ao mundo dos 

interesses e das preocupações dos alunos passa pelo diálogo entre a educação e as 

linguagens da arte contemporânea onde a cultura visual ganha espaço em todas as áreas, 

politica, económica, social, cultural e permite conexões de informações e conhecimentos, 

aproximando povos e culturas nas suas características e contradições. 

A cultura, a moda, os costumes, as roupas, a comunicação, a moral, os valores, enfim 

todas as áreas da cultura e da sociedade são diretamente influenciadas pela cultura visual. 

A indústria cultural está presente no nosso quotidiano e reflete-se no vestuário, nos 

acessórios, na linguagem com que os indivíduos se vêm e precisam ser vistos sem no 

entanto analisar o que veem e como são vistos (Barbosa, 2005). 

Estes fatores, embora redesenhem o mundo sob uma matriz uniformizadora, não 

anulam no ser humano a sua ânsia de liberdade que se exprime na sua capacidade criadora. 

Cultura visual e criatividade apresentam-se assim como temas que na educação 

visual podem conduzir o aluno a uma visão critica sobre o mundo que o rodeia e a 

encontrar respostas criativas para os desafios que se apresentam na sua vivência que se 

apresentam estimulando a motivação para uma atividade escolar que contribua para a sua 

realização pessoal. São esses os temas que abordaremos em seguida. 
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1.2 A cultura visual no ensino das artes visuais 

1.2.1 Cultura visual e contexto 

A cultura visual apresenta-se hoje como um elemento de estudo fundamental, quer 

nos estudos e nos conhecimentos das artes visuais, quer na formação interdisciplinar, 

dotando o aluno de ferramentas de descodificação, compreensão, reflexão e interpretação 

de um código de comunicação, omnipresente na vida atual. O alargamento das 

possibilidades de significação desse código passa pelo desenvolvimento de uma literacia 

visual que tem como objeto não apenas a obra de arte da cultura cultivada mas também a 

cultura popular e todas as produções culturais “que se desdobram no reino da 

universalidade cosmopolita, da mudança perpétua, do pletórico, informações, filmes, 

programas audiovisuais, publicidade, música, festivais, viagens, museus, imagens, 

exposições, obras de arte, internet (…) (Lipovetsky e Juvin,2010, p.18). A técnica (…) 

envolve um modo de ser e de pensar que reestrutura e reorienta todas as culturas do mundo 

(Lipovetsky e Juvin, 201,p.53). 

Segundo Eco (1990, p.169) ‘A cultura representa o modo como, em circunstâncias 

histórico-antropológicas dadas, se representa o conteúdo (e por isso se objetiva o 

conhecimento) a todos os níveis, pela subdivisão das unidades percetivas elementares nos 

sistemas ideológicos.’ Para Eco, na interpretação, os signos não são só um reflexo da 

sociedade. Os signos são eles próprios, uma força social capaz de reestruturar o sistema de 

códigos. 

Stuart Hall, em “Encoding and Decoding in Television Message”, 1973, propõe um 

modelo (Quadro 1.1) onde procura explicar o processo de codificação e descodificação das 

mensagens de um programa de televisão, modelizando as zonas de produção (encoding) e 

reprodução (decoding) ideológica. Hall modeliza também as diferentes formas de 

participação das audiências na receção.  
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Figura 1-1: Modelo encoding / decoding de um programa de televisão segundo Stuart Hall 

(1973). 

 

Hall desenvolve a ideia de que na circularidade das informações emitidas, o produtor 

de sentido não é apenas o emissor, mas também o recetor/ leitor que é entendido como 

instância de produção de sentido/signos, visto que, reinterpreta, assimila e descodifica as 

mensagens previamente codificadas, de diversos modos.  

O autor refere-se ao fenómeno mediático como algo multirreferencial, pois os 

sentidos são distintos a partir da leitura que o recetor/ leitor faz da informação. Cada 

pessoa ou grupo tem uma bagagem cultural própria, um repertório que propicia uma visão 

acerca do mundo e dos objetos. Neste sentido, e para Hall, tanto a emissão como a receção 

são momentos de produção de sentidos. A produção/consumo dos bens mediáticos 

compõem um processo mútuo de implicações e de determinação. Assim o recetor surge 

também como um criador pois pratica uma interpretação e não uma leitura, exerce o seu 

poder de criar um discurso, não imposto pela hegemonia das instituições sociais. 

Esta nova abordagem na análise do processo de comunicação orienta agora o sentido 

de uma leitura do visual mais adequado à cultura visual. 

Sobre a leitura da imagem Barbosa (2003, p.111) afirma:  

 
A leitura do discurso visual, que não se resume só a uma análise de forma, cor, linha, 
volume, equilíbrio, movimento, ritmo, mas, principalmente é centrada na significação 
que estes atributos, em diferentes contextos conferem à imagem, é um imperativo da 
contemporaneidade. 
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A discussão da cultura visual tem vindo, a partir dos anos 80, a ganhar espaço nos 

discursos sobre o ensino artístico e a educação visual. Autores como W. Mitchell, Chris 

Jenks, Nicholas Mirzoeff, James Elkins, entre outros, têm-se debruçado sobre o tema da 

cultura visual e a sua problemática. 

Esta visibilidade aparece associada a dois fatores fundamentais. O primeiro tem a ver 

com as novas condições sociais, económicas e culturais produzidas com o 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação que deram lugar a um 

mundo globalizado, proliferado de imagens. O outro é o da influência que estas mudanças 

exerceram sobre o pensamento atual que se estenderam à educação artística e que se 

caracteriza pela definição do conhecimento como construção social e cultural; pelo 

processo de subjectivização do sujeito e pelo reconhecimento da arte como produção 

cultural. Este pensamento estende-se igualmente aos conceitos pedagógicos atuais. 

A cultura visual inclui os elementos da cultura popular e as obras de arte mas 

também todas as produções culturais baseadas em imagens. Ao estudar e questionar o 

modo como nos apropriamos dos objetos cria-se uma ampliação desses objetos através dos 

significados que eles próprios veiculam assim como dos significados que lhes atribuímos 

na relação que estabelecemos diariamente com eles.  

Nesta convivência diária com as imagens, estamos de tal modo habituados a ser 

atraídos em especial por imagens publicitárias, que mal nos apercebemos do seu impacto 

total. A publicidade é a associação total à sociedade de consumo, disseminando, através 

das imagens a segurança da sociedade em si própria. Segundo Berger (1996, p.164), para 

além de ser um veículo da plutocracia, a publicidade contém uma função social, ao propor 

um “sistema filosófico de interpretação do mundo” e “substituir a democracia” ao 

proporcionar o sentimento de autonomia de escolha do produto. Neste contexto, a atividade 

mental da perceção artística é substituída pela aplicação passiva de simples esquemas 

mentais, que reduz todo o processo de perceção. 

Toda e qualquer imagem é uma mensagem produzida segundo códigos tecnológicos 

e culturais que precisamos conhecer para decifrar, compreender, atribuir significado. O que 

a arte oferece ao nosso olhar não é a representação objetiva da realidade mas uma realidade 

outra produzida pelo olhar, pela experiência e pela cultura não só do artista que cria a arte 

mas também pelo olhar de quem contempla, reflete e interpreta a obra de arte 

(Rodrigues,2011). 
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Qualquer um que seja confrontado com uma obra de arte, seja numa recriação estética 
ou numa investigação racional, é afetado pelos seus três elementos constituintes: a 
forma, a ideia e o conteúdo. A experiência recreativa de uma obra de arte depende 
assim, não apenas da sensibilidade natural e do treino visual do espectador, mas também 
do seu apetrechamento cultural (Panofsky, 1989, p. 31). 

O modo e as circunstâncias como olhamos o mundo à nossa volta revela-se na 

construção do nosso próprio mundo. Olhar é projetar a realidade exterior no interior do 

nosso entendimento, um reflexo que espelha a possibilidade de compreender este mundo 

no qual o eu se distingue progressivamente dos outros (Duncum, 2010). 

A educação para a compreensão da cultura visual deve abordar a imagem de maneira 

alargada, múltipla e multidisciplinar enquanto expressão da diversidade cultural.  

A cultura visual pode provocar nos alunos uma visão critica sobre o seu quotidiano 

levando-o a questionamentos que os façam reconhecer elementos pertencentes ao seu 

contexto com esse olhar crítico (Rodrigues, 2011). Neste sentido a cultura visual pode ser 

usada como estratégia de aprendizagem que medeia processos de compreensão e 

construção de ideias, sentidos e experiências simbólicas em contextos educativos. Trata-se 

assim de levar o quotidiano para a sala de aula, explorando a experiência dos alunos e a sua 

realidade. 

A abordagem da cultura visual, no âmbito da educação visual, enquadra-se na 

proposta de Fernando Hernández (2000) para justificar a educação artística no momento 

atual orientada para a compreensão de significados e aproximando-a igualmente da 

conceção presente nos três eixos curriculares definidos para a educação visual: fruição -

contemplação; produção - criação; reflexão - interpretação.  

 

1.2.2 A cultura visual e conceções pedagógicas  

Hernández defende o estudo da cultura visual na educação artística como novo 

paradigma educativo que, enquadrando nos contextos socioculturais atuais e nas áreas 

epistemológicas que influenciam a teoria de educação artística, constitui um desafio às 

praticas estabelecidas e apela a uma prática focada no desenvolvimento da competência 

crítica dos alunos sobre a cultura visual. 

A definição de cultura visual tem vindo a ser constituída conforme a perspetiva que 

se considera para essa definição. Silva (2010) considera três perspetivas: a 

fenomenológica, onde se destaca o lado cultural do termo; a substancial que destaca o lado 
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visível e a pedagógica. Na primeira perspetiva a cultura visual refere-se à condição cultural 

contemporânea em que “experiência, subjetividade e consciência são profundamente 

afetadas pelas imagens e práticas de ver, mostrar e imaginar” (Tavin,2003, p.201). Esta 

perspetiva da cultura visual é uma consequência das mudanças sociais, políticas e 

económicas contemporâneas onde o desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação conduziu à produção, proliferação e consumo de imagens, à escala mundial, 

que influenciam a construção da nossa identidade e do nosso conhecimento. 

A segunda perspetiva focaliza-se na compreensão dos seus conteúdos. Esses 

conteúdos, objetos, imagens e lugares produzidos pelo Homem podem ter um objetivo 

estético, simbólico, ideológico ou apenas prático e impõem-se, de forma significativa, ao 

sentido da visão. A construção desse significado está associada à experiência dos sujeitos e 

essa vertente é considerada pela perspetiva pedagógica que reflete sobre a prática de ver e 

de ser visto. Os novos modos de ser e modos de saber são grandemente influenciados pelos 

registos visuais o que justifica uma nova interpretação de conteúdos, estratégias e objetivos 

da cultura visual (Hernández, 2000). 

Quanto aos conteúdos, e considerando a infinita diversidade e profusão de imagens 

que invadem o nosso quotidiano, importa determinar o que incluir em cultura visual. Sobre 

esta questão vários autores afirmam que são relevantes as imagens, objetos e lugares 

constituintes de atitudes, crenças e valores, isto é, os que são significativamente visuais 

independentemente do registo cultural, erudito ou popular, cujos limites aliás foram 

esbatidos pelo pensamento atual. Embora reconhecendo que pertencem a domínios 

diferentes e que têm propósitos específicos foi necessário analisá-los e interpretá-los de 

forma diferente. 

As propostas educativas devem assim incluir as experiências quer com objetos do 

quotidiano quer com objetos tradicionalmente associados às Belas Artes que, embora 

diferentes, se atuarem como referentes de atuação permitem destacar essas diferenças de 

forma mais clara (Efland,2005). 

O currículo é visto agora como processo, como uma construção partilhada entre 

professores e alunos baseada nos interesses e nos problemas dos alunos e não um 

enunciado de conhecimentos pré-estabelecidos que o aluno reproduz de forma 

uniformizada e repetitiva. Isto reflete-se igualmente no papel do professor que deixa de ser 

visto como um executante externo para passar a uma participação ativa no interior da 
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construção do currículo. Freedman (2003) define o currículo enquanto forma de ação 

social e por isso deve promover a liberdade intelectual, a imaginação criativa e 

responsabilidade social dos alunos. Os tópicos de referência para o ensino da cultura visual 

seriam assim os contextos de produção, os contextos de exploração, forma e significado. 

As estratégias pedagógicas valorizam agora a contextualização da imagem pois falar 

de cultura visual é falar de modos de ver e de ser visto. Valoriza-se o desenvolvimento da 

capacidade crítica dos alunos, através de uma pedagogia crítica que, tal como a cultura 

visual, põe em causa os paradigmas dominantes através da análise crítica sobre as formas 

como os discursos sociais, políticos e económicos, veiculados pelas imagens da cultura 

popular, formam as nossas experiências no mundo. Outra estratégia para a bordagem da 

cultura visual é a da pedagogia dialógica entendida como a partilha entre professores e 

alunos na construção do conhecimento. A pedagogia transitiva, proposta por Brent Wilson 

(2003), pretende conjugar a existência de dois domínios distintos de experiência e ação 

respeitando as diferenças que caracterizam professores e alunos. 

Outro aspeto a considerar no ensino da cultura visual é o da produção artística pois, 

na medida em que atribui poder aos alunos, ela é o ponto de partida para a mudança 

pessoal e social. Também na cultura visual a proposta é a de valorizar a vertente da 

produção artística em detrimento das competências formais e técnicas. 

Segundo Fredman (2003) a produção artística no ensino da cultura visual leva a uma 

nova abordagem de fatores fundamentais como a formação da identidade. A produção 

artística do aluno inclui e contribui para a construção da sua identidade na medida em que 

a experiência da criação reflete o contexto cultural e pessoal do aluno. A produção 

artística, na perspetiva da cultura visual, é ainda importante como resultado das condições 

visuais contemporâneas valorizadas mais como meio de comunicar sobre questões sociais 

do que pelo seu valor formal, técnico ou individual. 
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1.3 A criatividade 

1.3.1 Conceitos de criatividade 

Segundo Boden, 1994, a criatividade é assumida como a capacidade de encontrar 

uma ideia não encontrada anteriormente. Esta abordagem pressupõe a ideia de inovação. 

Este é indubitavelmente um ponto concordante dos vários modelos de reflexão sobre 

criatividade. 

Já na ótica de Sternberg & Lubart, 1991, a criatividade é um processo complexo e 

multifacetado que envolve a definição e a redefinição de problemas. Surge da 

perspetivação inovadora de conhecimentos antigos, do rompimento com o passado, ou da 

aplicação de ideias antigas a novos contextos, envolvendo a combinação de um 

conhecimento já existente a uma nova forma.  

De algum modo Guilford (1986) já havia expressado esta ideia ao referir a 

criatividade como um processo mental através do qual qualquer pessoa é capaz de produzir 

informação que antes não possuía. Este processo mental é definido pelo autor como 

pensamento divergente (várias respostas face a um mesmo problema). Face ao princípio de 

que a criatividade ajuda a resolver um problema para o qual não fomos treinados, 

Torrance, (cit. por Bahia, 2007), descreve o pensamento criativo como ‘o processo de 

experimentar dificuldades, lacunas na informação, elementos em falta, algo menos claro; 

de adivinhar e formular hipóteses sobre a solução para estas deficiências; de avaliar e 

testar essas hipóteses; de as rever e reformular, e por fim, de comunicar os resultados.’ 

Na verdade, as teorias foram mudando à medida que foram sendo realizados estudos 

que procuravam clarificar as dimensões da criatividade. Entenda-se que a perspetiva atual 

da multidimensionalidade criativa, defendida por autores como Wehner, Csikszentmihalyi 

e Maggary- Beck, vai para além da psicologia e alarga a compreensão da criatividade a 

outros domínios. Esta abordagem contempla não só a importância dos processos 

cognitivos, como também a de outros processos de ordem motivacional, pessoal, 

emocional e contextual. Em suma, a criatividade surge como um processo no qual diversas 

forças desenvolvimentistas (biológicas, cognitivas, afetivas, motivacionais, sociais, 

culturais) desempenham diferentes papéis ao longo de diversas fases, sendo que a sua 

atuação difere de pessoa para pessoa (Bahia e Nogueira, 2006).  

 

Independentemente da polémica em torno da definição e da especificação da 
criatividade, a maior parte dos autores assume, mesmo que implicitamente, que a 
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criatividade é uma característica essencial da existência humana, não obstante as 
grandes expressões criativas terem sido produzidas por um escasso número de pessoas 
(Vygotsky, cit.por Bahia e Nogueira, 2006, p. 343) 

 

1.3.2 Estudos teóricos  

É só no séc. XX que o termo criatividade entra para o vocabulário psicopedagógico. 

Os primeiros estudos científicos da criatividade surgem a partir de abordagens dinâmicas, 

isto é, a partir de biografias de pessoas famosas comentadas por Freud. 

Em 1916, são publicados os primeiros testes sobre a originalidade, da autoria de 

Chassel. Por sua vez, em 1926, Terman publica o primeiro estudo sobre pessoas com 

qualidades excecionais. Desde o início, quando se começou a estudar cientificamente o 

conceito de inteligência, que criatividade e inteligência eram vistas como complementares 

e paralelas (Bahia e Nogueira, 2006). 

A teoria da Gestalt, por exemplo, relaciona a criatividade a processos cognitivos de 

ordem superior. Por outro lado, Wertheimer aborda a criatividade como um processo de 

reestruturação de ideias. Todas estas perspetivas mais ou menos especulativas são postas 

por terra em 1950, com o discurso de Guilford, cuja abordagem, já referida, promove o 

estudo das diferenças individuais da criatividade. Guilford desenvolve um estudo da 

criatividade focalizado para uma das suas dimensões, a do pensamento divergente (Bahia e 

Nogueira, 2006). 

Porém, é em 1986 que este autor, depois de ter proposto a teoria fatorial da estrutura 

da inteligência, define a criatividade, à semelhança da inteligência, como um processo 

mental acessível a todos, embora em diferentes graus. Há que considerar, no entanto, que a 

relação entre pensamento divergente e comportamento criativo nem sempre resultou numa 

correlação desejável. Autores como Barron e Harrington, (1981), constataram que as 

capacidades dos pensamentos divergentes avaliadas, nem sempre podem vir a ser as mais 

pertinentes no desempenho criativo futuro em qualquer dos domínios considerados. Por 

isso, consideraram necessário que os testes fossem direcionados a campos específicos da 

área criativa. 

Em 1962, Getzels e Jackson, realizam os primeiros estudos com crianças muito 

criativas e com um quociente de inteligência elevado. Eles valorizam ainda mais os aspetos 

cognitivos da criatividade, nomeadamente: a originalidade, fluidez, e a flexibilidade de 

ideias. A correlação mais moderada entre criatividade e inteligência parece estar presente 
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na Teoria do Limiar de Torrance, 1976, que pressupõe a existência de um limiar de 

inteligência para que a criatividade se possa manifestar. A inteligência seria uma condição 

necessária, embora não suficiente, ao surgimento da criatividade. 

Como refere Gagné, 1993, 2000, os testes de criatividade devem ter em conta a 

fluência, flexibilidade, originalidade, elaboração, expressas através de palavras e de 

imagens e devem estar associados a tarefas de resolução de problemas, de modo a verificar 

os passos utilizados, bem como os processos de codificação e de resolução. 

Para além dos critérios clássicos cognitivos: fluência, flexibilidade, originalidade e 

elaboração, Torrance acrescenta, nos anos 80, outras dimensões indicadoras de 

criatividade, como são os critérios adicionais ou qualitativos, divididos em dois grupos: da 

ordem cognitivo-emocional e da ordem técnica. 

Muitos teóricos ainda hoje adotam a ideia de um parentesco entre a criatividade e a 

inteligência. O consenso sobre o processo de desenvolvimento da criatividade é difícil de 

alcançar, sendo que a avaliação do seu processo permanece um enigma desde a 

antiguidade. Vygotsky (1998) acentua a ideia de que todas as pessoas são ou podem ser 

criativas, embora algumas sejam mais do que outras. Ele acreditava que o potencial 

criativo é parte integrante da essência humana. Esta parece ser uma ideia consensual. O 

conceito alargado da arte levou Joseph Beuys, artista contemporâneo de ação política, a 

declarar que todos os homens são artistas. Embora tratando-se de outro ponto de vista, 

converge no mesmo sentido. O artista referia-se à transformação do corpo social.  

 

Todos os homens podem, e até devem, participar nesta transformação, se 
quisermos realizar esta grande tarefa (…) se uma voz faltar, se não participar, 
será preciso muito tempo para chegarmos à transformação, à construção das 
sociedades (Beuys, J. cit. por Rouge, 2003, p. 47). 
 
Para alguns psicólogos, a expressão é uma forma de atividade compensadora de 

problemas. Se a encararmos à luz de grande parte das teorias que associam a arte à alegria, 

à felicidade, à manifestação espontânea da personalidade individual, constituindo, por isso, 

um traço essencial da educação no sentido da construção da liberdade, podemos perceber 

que alguns dos problemas da criança e do jovem decorrem precisamente da falta de 

expressão. A criatividade adquire cada vez mais um papel preponderante nas sociedades. 

Adquiriu-se a noção de que a humanidade existe em função da sua capacidade de 

reinvenção. 
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1.3.3 Desenvolvimento da criatividade 

Qual o peso dos fatores desenvolvimentistas e contextuais? Por um lado, Torrance 

acreditava que o treino e a experiência são os principais responsáveis pelo 

desenvolvimento da criatividade, por outro Piaget defendia que o potencial criativo é 

desenvolvido naturalmente e Vygotsky afirmava que o contexto cultural é essencial ao 

desenvolvimento da criatividade de cada indivíduo (Bahia e Nogueira,2005). 

Sawyer (2003) considera que o desenvolvimento estádio a estádio, concebido por 

Piaget tem muito em comum com as produções criativas (Bahia e Nogueira, 2005). Para 

Piaget a conceptualização da criatividade traduz-se a um nível funcional e a um nível 

estrutural. Os aspetos funcionais dizem respeito à equilibração e abstração reflexiva que 

gera novidade cognitiva, ou seja criatividade. Ao nível estrutural Piaget considera que a 

criatividade desenvolve-se a partir de uma construção e criação contínua, ou seja, deverá 

partir da atividade e da organização do estádio anterior para uma estrutura totalmente nova. 

É através do pensamento formal que se procede à seleção, processamento e decisão das 

relações entre possíveis. Por outro lado, o acesso ao pensamento abstrato permite o uso de 

símbolos e proposições, a imaginação dos possíveis e consequentemente o pensamento 

criativo. No último estádio de desenvolvimento, a criatividade surge mais desenvolvida, na 

medida em que se adquire a capacidade de comparar, antecipar, combinar, estabelecer 

relações, integrar e diferenciar. 

O pensamento conceptual na adolescência promove a imaginação criativa e a 

interiorização da criatividade. Ou seja, à medida que se desenvolve o pensamento lógico e 

conceptual, também se desenvolve nos jovens a criatividade.  

Finke, Ward e Smith, (1992), no seu modelo “Geneploração”, descrevem as fases do 

processamento do pensamento criativo: Generativa: construção das representações mentais 

que promovem descobertas inventivas; e Exploratória: que se caracteriza pela utillização 

das propriedades estruturais para se avançar com ideias criativas. 

Finalmente, gostaria ainda de referir o modelo de desenvolvimento de criatividade 

defendido por Stenberg e Lubart, (1991). Os autores dizem que a criatividade não se 

desenvolve apenas em função de variáveis cognitivas ou da sua combinação com as 

variáveis afetivas. Ao partirem do princípio que se trata de um processo multifacetado, ela 

depende também da sua interação com o meio ambiente. Ou seja, depende da interação 
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entre processos intelectuais, conhecimento, estilo intelectual, personalidade, motivação e 

meio envolvente.  

Os estudos sobre criatividade refletem as posições teóricas sobre o desenvolvimento, 

orientadas em dois pólos: o da descrição das estruturas gerais desse desenvolvimento e o 

dos domínios específicos que concorrem para o desenvolvimento cognitivo. 

Esta polaridade constitui um debate central na conceção da inteligência. O debate 

não se refere apenas à questão da criatividade se integrar ou não nas estruturas gerais mas 

também à sua expressão em múltiplos domínios. 

Gardner (1988), com o seu conceito de inteligências múltiplas, defende que a 

produção criativa num determinado domínio depende sobretudo de um determinado tipo de 

inteligência e não da inteligência geral. Autores como Martindale (1989) por outro lado, 

defendem a criatividade como uma aptidão geral independente dos domínios onde surge. 

Nas perspetivas mais atuais sobre criatividade afirma-se a ideia de que o ser humano 

nada cria e que a criatividade consiste na capacidade humana de reconstruir ou refazer a 

partir da realidade preexistente (Kearney, cit. por Bahia & Nogueira, 2005). 

 

1.3.4 A criatividade e a educação 

A criatividade, enquanto engenho para formular ideias, é importante para o 

desenvolvimento da personalidade bem como para o progresso cultural e social. A vivência 

artística influencia o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam os 

significados do quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes 

competências e reflete-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com 

o pensamento.  

Eisner (2001) sublinha a possibilidade do desenvolvimento de certas capacidades 

associadas à utilização dos próprios meios, utilização essa que implica escolhas e a 

resolução de determinados problemas, sendo isto possível apenas se houver esse contacto 

direto e uma implicação do sujeito, o reconhecimento para si próprio das suas 

possibilidades de intervenção e de decisão, através da motivação e da livre escolha. Este é 

um aspeto frequentemente desvalorizado nas escolas, que deveria ser tomado em 

consideração. 

A criatividade, a imaginação e a inovação são comuns a todos os seres humanos e 

podem ser desenvolvidas e aplicadas. Estes três processos mantêm entre si uma forte 
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relação. A imaginação é a característica que distingue a inteligência humana, a criatividade 

é a aplicação da imaginação e a inovação fecha o processo com o uso do juízo critico na 

aplicação de uma ideia (Robinson, 2011). 

Uma das finalidades da arte é contribuir para o apuramento da sensibilidade e 

desenvolver a criatividade dos indivíduos. Na educação, esta finalidade é uma dimensão de 

reconhecida importância na formação do indivíduo, ampliando as possibilidades 

cognitivas, afetivas e expressivas. Desenvolver o poder de discriminação em relação às 

formas e às cores, sentir a composição de uma obra e tornar-se capaz de identificar o que 

está representado, requer trabalho e motivação do sujeito. Sentir as qualidades expressivas, 

apreender a unidade e a complexidade de cada obra de arte exige tempo.  

Educar para a construção do olhar sensível é uma tarefa fundamental da escola. 

Educar para a sensibilidade envolve o sentimento e a razão, implica o pensamento e 

igualmente sensações, emoções e a capacidade própria de cada um para ‘sentir o 

acontecer’ dessas sensações, dessas emoções, podendo desse processo resultar 

aprendizagem e transformação. Este ponto de vista determina uma lógica diferente de 

encarar as relações entre o que pertence ao domínio das artes e o que tradicionalmente nos 

aparece associado à escola e à educação. Educar para a inteligência pressupõe uma 

educação para a sensibilidade. 

Piaget sublinhou a importância da integração de atividades de caráter criativo na 

educação, uma vez que proporcionam uma aprendizagem espontânea e desempenham um 

papel fundamental no desenvolvimento do raciocínio e na posterior assimilação e aquisição 

de noções de caráter científico rigoroso e abstrato. Pelas habilidades expandem-se 

conhecimentos. 

Estratégias docentes que incidam numa educação motivadora favorecem a 

criatividade, evitam a rotina e perseguem a inovação e a realização pessoal, o ‘saber-fazer’ 

e o ‘saber-estar’, e desenvolvem uma abordagem pedagógica que permite um 

envolvimento por parte dos alunos no processo de aprender, através da persecução de 

projetos de vida que contribuam para o seu crescimento global enquanto seres humanos. Se 

o aluno não sentir o saber como seu, seja ele uma nova forma de ver, de sentir, de pensar, 

de fazer, dificilmente ele se irá interessar. 

 
Numa pedagogia atenta às virtualidades da criança, vai possibilitar-se-lhe, 
primordialmente, a espontaneidade das suas expressões, as quais livremente 
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desabrochando numa atividade lúdica proporcionam também, quando essa atividade 
apresenta já uma feição artística, uma abertura para a criatividade (Santos, 1977). 

 

A criatividade é essencial para o desenvolvimento da personalidade e contribui para 

o apuramento da sensibilidade. O entendimento da diversidade cultural ajuda à comparação 

e clarificação dos modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes, 

pressupondo a emergência de processos de revitalização cultural e ideológica que 

promovam novas formas de olhar, ver e pensar. 

Estas formas só podem ser incentivadas a partir da flexibilidade e da liberdade. A 

educação pode estimulá-las ou inibi-las. Tradicionalmente, a escola tem sido 

excessivamente dogmática, centrando-se na transmissão de conteúdos e na sua repetição, 

rejeitando a espontaneidade e a curiosidade. O conformismo, a comparação, a competição, 

a pressão para o realismo, assim como a falta de tempo e de espaço para o 

desenvolvimento da curiosidade são alguns de exemplos de entrave á criatividade. O 

resultado tem contribuído para formar pessoas com pensamentos limitados e 

estereotipados. 

A criatividade não se ensina mas estimula-se, e desenvolve-se. Num processo 

multifacetado que envolve as variáveis cognitivas em combinação com variáveis afetivas e 

motivacionais e o contexto ambiental. Segundo Stenberg e Lubart (1991) a criatividade é o 

resultado da interação destas variáveis e envolve seis fontes distintas, os processos 

intelectuais, o conhecimento, o estilo intelectual, a personalidade, a motivação e o meio 

envolvente. 

A dimensão estética e a dimensão lúdica são condições essenciais à construção da 

nossa existência, às nossas posturas de vida. Por este motivo, são condições essenciais à 

construção da escola e da educação em geral, sobretudo se entendermos poder avançar para 

uma nova conceção de escolaridade, fundamentalmente centrada na construção da pessoa, 

do ponto de vista do desenvolvimento de todas as suas potencialidades. 

As atividades lúdicas proporcionam diversos benefícios no desenvolvimento pessoal, 

emocional, social e intelectual da criança. Por essa razão se procura, e bem, incluir no 

contexto escolar e desde a primeira infância, métodos e processos criativos (música, 

expressão plástica e atividade física), pelas vantagens e contributos no desenvolvimento 

das funções intelectuais: atenção, memória, raciocínio, curiosidade, observação, 

criatividade, exploração e poder analítico e crítico. 
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O facto de sermos capazes de construir visões do mundo diversificadas, sobre nós 

próprios, sobre os outros, e sobre aquilo que nos rodeia, permite-nos encontrar nisso 

satisfação e prazer, abrindo-nos várias possibilidades. A satisfação, neste caso, resulta na 

compreensão do mundo pela descoberta de nós, do outro e do que nos rodeia, da abertura a 

novos horizontes pela procura da nossa própria individualidade. Promove deste modo a 

criatividade. O confronto e a mistura de diferentes ideias é uma forma possível de se 

organizar o ensino. 

A valorização da autonomia, do pensamento e do julgamento crítico e independente 

pretende ser uma das grandes apostas educativas que possibilita a quem se envolve na 

descoberta pelo conhecimento, poder criar novas imagens, interpretações e associações, no 

fundo inovar (Bahia e Nogueira, 2005). 

Essas são algumas das estratégias docentes que favorecem a criatividade, que 

incidem numa educação motivadora, que evitam a rotina e perseguem a inovação e a 

realização pessoal. 

A escola pode e deve desenvolver a criatividade. Para isso, terá de construir um 

ambiente que estimule a iniciativa pessoal, evitando os modelos tradicionais que em certa 

maneira asfixiavam qualquer tentativa de espontaneidade. 

Quando se trabalha em sala de aula, nomeadamente na concretização de um projeto, 

o aluno depara-se com um problema a resolver e uma série de dificuldades a ultrapassar. 

Resolver uma dada situação, encarar um problema é também direta ou indiretamente 

encarar-se o erro. Os constrangimentos da sociedade e portanto da escola inculcam ideias 

de que se tem de ser útil e perfeito, deve-se ter sucesso em tudo ou deve-se saber tudo. O 

medo de falhar constitui outro dos bloqueios sociais que impede o desenvolvimento do 

potencial criativo, porque logo à partida inibe a experimentação. Woolfolk (1998), sugere 

algumas medidas que servem para ultrapassar estes ou semelhantes obstáculos. Ele diz que 

se deve aceitar e encorajar outras maneiras de olhar a questão ou o problema; apoiar 

opiniões diferentes; encorajar os jovens a confiarem nos seus julgamentos; transparecer a 

ideia de que quem cria não é um super-herói; agir como um estímulo ao pensamento 

criativo (Sara e Nogueira, 2005). 

Concluímos a referência às estratégias para o desenvolvimento da criatividade com 

uma síntese dos pontos a privilegiar na atuação pedagógica com base no modelo de 

Sternberg e Lubart (1991), já referido e que passam por: 
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• Privilegiar o conceito de ‘aprendizagem por descoberta’ de Bruner (1966) aplicado 

à resolução de problemas; 

• Usar a experiência e a aplicação prática como meio de observar a interligação entre 

os factos; 

• Diversificar tarefas que se adequem a diferentes estilos cognitivos e propiciem a 

autorregulação e autonomia da aprendizagem; 

• Flexibilizar as tarefas de forma a respeitar a personalidade de cada um e a favorecer 

as respostas criativas aos problemas de aprendizagem; 

• Apresentar problemas intelectualmente desafiantes que proporcionem o prazer de 

descobrir; 

• Respeitar a individualidade de cada um e estimular a independência favorecendo a 

criatividade dos alunos. 

Neste século XXI a escola não pode ficar alheia ao desenvolvimento da criatividade, 

se aquilo que pretende é favorecer a educação integral. Promover a criatividade é uma 

forma de ajudar a desenvolver a potencialidade que cada indivíduo tem e impulsionar o 

desenvolvimento social. Favorece-se deste modo a realização pessoal e será mais fácil 

responder aos desafios dum mundo em permanente transformação. 

 

  



33 

1.4. A motivação 

1.4.1 Algumas perspetivas teóricas sobre motivação 

A motivação é um conceito chave em educação como, aliás, o é em Psicologia 

porque todo o comportamento é motivado. O estudo da motivação diz respeito à análise 

dos mecanismos motivacionais que contribuem diretamente para a aprendizagem, e para o 

nível e qualidade do desempenho. Estes mecanismos determinam a intensidade, a direção e 

a persistência do comportamento (Jesus, 2004). 

No estudo atual dos conhecimentos no domínio da psicologia da motivação, mais do 

que criar novas teorias, assiste-se no presente à tentativa de aproveitar os contributos 

específicos das teorias criadas nos anos 60 e 70, num esforço de síntese que procura 

integrar as variáveis propostas pelas diversas teorias da motivação e da aprendizagem. 

Com a conjugação dessas variáveis procura-se produzir uma visão global dos processos 

motivacionais e uma maior capacidade explicativa do comportamento humano e da 

diversidade de situações em que este comportamento ocorre (Jesus, 2000). 

As conceções sobre os processos de motivação evoluíram de um primeiro momento 

com as teorias das necessidades baseadas nos estudos de Freud e acentuavam o papel das 

características internas e estáveis dos indivíduos. Num segundo momento as conceções 

behavioristas e psicanalíticas estiveram na base das teorias comportamentalistas ou teorias 

dos incentivos que definiam a motivação em termos de resposta e estímulos externos e 

referidos por Weiner (1972) como “teorias mecanicistas”. O terceiro momento, também 

referido como “revolução cognitiva” rompe com as conceções anteriores centrando-se nos 

processos de interpretação e construção do indivíduo e nos processos que medeiam os 

determinantes internos ou externos do comportamento. Reconhe-se que todo o 

comportamento humano é motivado e personalizado (Abreu, 1982, 1998). 

Para Weiner as conceções behavioristas e psicanalistas, ambas mecanicistas, 

distinguiram-se no “segundo momento” de construção da psicologia como ciência, e as 

cognitivistas emergiram no “terceiro momento” (Jesus, 2004). 

Segundo a perspetiva cognitivista o comportamento é determinado pela ação do 

sujeito. O sujeito é perspetivado como processador ativo do seu processo de aprendizagem 

pois é ele que seleciona, elabora e armazena as informações sobre o mundo que o rodeia e 

as estrutura em função das metas a alcançar e das oportunidades proporcionadas pelas 
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situações. Embora as experiências passadas influenciem subjetivamente o comportamento 

o sujeito não é apenas resultado direto e imediato do passado, ou de um conjunto de 

hábitos que não controla, como se a motivação fosse exterior a si próprio, ou seja, 

extrínseca (Jesus, 2004). 

As perspetivas behavioristas e psicanalíticas, tentam explicar todo o comportamento 

em relação à experiência passada, sem considerar a influência da perspetiva temporal do 

futuro no comportamento presente. Ambas as perspetivas valorizam o passado mas 

enquanto o behaviorismo destaca o que permite uma adaptação cada vez mais adequada do 

sujeito ao meio, a psicanalítica pelo contrário salienta o que impede essa adaptação ao 

mundo apoiada na perspetiva psicológica do desenvolvimento humano (Jesus, 2004). 

Nas correntes mecanicistas o comportamento do sujeito é manipulado por agentes do 

meio, exteriores a si próprio, através de reforços que permitem estabelecer “conexões “S-

R” (Estimulo-Resposta)  ” como processo de adaptação do sujeito ao meio. Este processo 

evidencia o caráter passivo e reativo do sujeito na ativação do comportamento. 

As conceções cognitivistas consideram que o sujeito é o próprio agente do seu 

comportamento e que a adaptação ao meio é um processo secundário. É o próprio sujeito 

que determina o seu comportamento orientando-o para alcançar as metas que possibilitem 

a sua realização no mundo. Neste sentido os agentes educativos devem reconhecer a sua 

autonomia e responsabilidade sobre o seu comportamento. Entre os behavioristas 

encontramos os que consideram o comportamento como resultado direto e imediato da 

situação em que ocorre de acordo com a fórmula “S-R” (Estimulo-Resposta) de Watson 

(1913). Outros, como Woodworth (1918) consideram a existência de variáveis 

organismicas intermédias traduzidas na fórmula “S-O-R” (Estimulo – Organismo -

Resposta). Contudo são os cognitivistas que consideram os processos cognitivos como 

variantes mediadoras entre os determinantes internos e externos, conforme a fórmula “S-C-

R” (Estimulo – Cognição - Resposta) (Weiner, 1972). 

No terceiro momento da cientificação da psicologia, caracterizado pelas teorias 

cognitivistas, embora sem negar a importância da situação externa objetiva, nestas 

perspetivas a “situação significativa” pelo sujeito é vista como o determinante mais 

próximo do comportamento (Abreu, cit. por Abreu, 1998). Têm igualmente vindo a ganhar 

importância os processos afetivos, as emoções e sentimentos associados aos significados 

(Weiner, 1986, 1992).  
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Verificando que a consideração da componente afetiva, na análise do 

comportamento, não é acolhida por todos os cognitivistas, Sorrentino e Higgins (1986) 

propuseram uma diferenciação entre “cognitivistas frios” e “cognitivistas quentes” 

conforme fazem ou não apelo à intervenção dos processos afetivos e emocionais no 

funcionamento da motivação. 

A importância dos fatores afetivos e emocionais, e a sua interdependência com os 

processos cognitivos no comportamento humano, está implícita no conceito de inteligência 

emocional de Goleman (1997), explicada como capacidade de reconhecermos os nossos 

sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções em relação 

a nós e aos outros. 

As teorias cognitivistas, integrando os processos psicológicos e sociais na explicação 

dos comportamentos e da motivação apresentam-se atualmente como a orientação 

privilegiada no estudo da motivação. 

Para fundamentar a opção pelas perspetivas cognitivistas transcrevemos o Quadro 1-

1 apresentado em Jesus (2000, p.165) destacando as diferenças entre conceções 

mecanicistas e cognitivistas. 

 

Quadro 1-1 Síntese de algumas diferenças entre conceções mecanicistas e cognitivistas. 

 MECANICISTAS COGNITIVISTAS 

Objetivo do comportamento Adaptação ao meio Realização de projetos pessoais 

Diferenças individuais Hábitos (passado) Objetivos pessoais (futuro) 

Modelos teóricos Modelos impulso-hábito Modelos expectativa-valor 

Fórmulas teóricas S-O-R S-C-R 

Aprendizagem Estabelecimento de 

Conexões S-R 

Construção de conhecimentos 

Inteligência Quantidade de conexões S-R Capacidade de resolver problemas  

Sujeito Passivo e reativo Agente da própria aprendizagem 

Educação Reforços ou manipulação 

Externa 

Responsabilização pessoal 

Motivação Extrínseca Intrínseca 

Motivos Só os fisiológicos são primários Todos são primários 

Funcionamento dos motivos Homeostasia (redução da tensão) Homeoquinesia (persistência da tensão) 
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O conjunto das teorias cognitivistas aborda o estudo da motivação e da aprendizagem 

humana focando algumas das variáveis cognitivo-motivacionais que se complementam e 

nos permitem uma perspetiva integrada, mais ampla, dos fatores que intervêm na 

motivação. 

Os indicadores para a falta de motivação dos alunos constituem as variáveis de 

critério e são: o fraco desempenho do aluno nas tarefas escolares, a baixa participação dos 

alunos nas aulas e o pouco tempo despendido com o estudo. 

No enquadramento das diversas teorias teóricas cognitivistas da motivação 

consideradas por este estudo, são propostos vários modelos de motivação, onde se abordam 

diversos fatores que explicam e caracterizam o comportamento humano. 

As variáveis consideradas são analisadas nas propostas das seguintes teorias: a 

Teoria Relacional, de Nuttin, a Teoria da Motivação Intrínseca, de Deci, a Teoria da 

Aprendizagem Social, de Rotter, e a Teoria da Atribuição Casual, de Weiner. 

A Teoria Relacional, de Nuttin, abrange o estudo dos conceitos de perspetiva e 

atitude temporal. A perspetiva temporal de um sujeito é definida como a representação das 

localizações temporais dos seus “objetos motivacionais” passados, presentes e futuros, 

numa dada situação (Nuttin, 1980). Os objetos motivacionais do sujeito situam-se no 

mundo de relações do sujeito, constituem o conteúdo da sua vida mental e permitem a 

concretização dos seus motivos (Jesus, 2004). A atitude temporal do sujeito tem a ver com 

o caráter positivo ou negativo, agradável ou desagradável dos objetos motivacionais 

passados, presentes e futuros (Nuttin, 1980). Embora o passado possa ser um fator 

determinante no comportamento é a perspetiva de futuro que maior força exerce no 

comportamento presente. Relacionando estas duas variáveis verificou-se que os indivíduos 

mais pessimistas têm uma menor projeção de futuro. Por outro lado os indivíduos que 

valorizam mais as metas projetadas num futuro distante, e que consideram o estudo como 

um meio para alcançar essas metas, apresentam maior empenhamento no estudo e 

melhores resultados escolares (Devolver e Lens, 1982). 

As metas situadas num futuro próximo não produzem esses resultados 

independentemente do seu nível intelectual. 

A Teoria da Motivação Intrínseca, de Deci, considera que a motivação não é ativada 

pela perspetiva de recompensa ou seja a recompensa não é exterior à atividade exercida. A 

atividade constitui-se, ela própria, como atividade recompensadora. As atividades são fins 
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em si mesmas e não meios para alcançar um fim (Deci, 1975). A motivação intrínseca está 

associada à necessidade de competência e de autodeterminação que acentuam a dimensão 

interna do indivíduo. De acordo com esta teoria os alunos com maior motivação intrínseca 

na realização das atividades são os que as realizaram com melhores resultados (Gottried, 

cit. por Jesus, 2004). Contudo, a introdução de recompensas externas, no final das tarefas 

bem sucedidas e que os alunos gostam de realizar, faz diminuir o interesse na realização 

das tarefas quando a recompensa é retirada. Os teóricos da motivação intrínseca explicam 

esse desinvestimento, atribuído à recompensa, o efeito de diminuir o espaço de autonomia 

e gerar uma situação de dependência pondo em causa a autodeterminação do sujeito para 

as atividades a realizar. Apesar disso considera-se que será melhor os alunos terem 

objetivos, mesmo que extrínsecos, do que “alienarem-se” das atividades escolares, o que 

geralmente acontece quando não têm objetivos nem intrínsecos nem extrínsecos (Lemos, 

2005). 

A expectativa de controlo dos resultados é outra variável da motivação com ênfase 

na Teoria da Aprendizagem Social, de Rotter, e afeta sobretudo as reações emocionais. 

Quando os resultados de sucesso ou insucesso são atribuídos a causas incontroláveis, 

alheias à responsabilidade individual, como a sorte, o destino, ou outros mais poderosos, 

considera-se que o sujeito possui expectativas de controlo externo. Contudo, se os 

resultados foram atribuídos a causas controláveis, como o seu comportamento ou às suas 

características relativamente permanentes, como a capacidade e o esforço, então considera-

se que o sujeito tem expectativas de controlo interno e o insucesso gera afetos de natureza 

mais social como a culpa (Rotter, 1966). As investigações feitas demonstraram que, cada 

vez mais, os sujeitos apresentam expectativas de controlo externo (Rotter, 1990). No 

âmbito desta Teoria da Aprendizagem Social, de Rotter, os estudos realizados permitiram 

concluir que os alunos com expectativas de controlo interno obtêm maior sucesso nos 

resultados, em contraste com os que apresentam expectativas de controlo externo. 

A Teoria da Auto Eficácia, de Bandura, baseou as suas investigações noutra variável 

importante que é a expectativa de eficácia. A expectativa de eficácia pessoal é a convicção 

que o sujeito tem de que pode realizar com sucesso o comportamento requerido, para 

produzir os resultados obtidos (Bandura, 1977). 

Alguns autores consideram que o conceito de expectativa de eficácia pessoal é 

semelhante ao da expectativa de controlo de Rotter (Kirsch, cit. por Jesus, 2004, p.77). É, 
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contudo, mais específico pois assenta na crença do sujeito de que um dado resultado é 

contingente a determinado comportamento requerido (Bandura, Palenzuela, cit. por Jesus, 

2004, p.77). Várias investigações, realizadas num enquadramento da Teoria da Auto 

Eficácia, de Bandura, revelam que os alunos com maiores expectativas de auto eficácia 

apresentam melhores resultados escolares porque a auto eficácia afeta o esforço e a 

persistência importantes na utilização de estratégias de resolução de problemas e de 

estratégias cognitivas de aprendizagem (Lemos, 2005).  

A última varável cógnito-motivacional considerada para esta análise é proposta pela 

Teoria da Atribuição Causal, de Weiner, e analisa as causas a que se atribuem os 

acontecimentos. Nessa análise a compreensão racional é a fonte básica da ação e assentam 

em dois pressupostos ligados a fatores cognitivos e subjetivos da motivação. O primeiro 

pressuposto é de que o indivíduo tende a procurar compreender as razões dos 

acontecimentos, o segundo é o de que a perceção das causas, i.e, o modo como os sujeitos 

interpretam os acontecimentos e lhes atribuem significado determina a ação subsequente 

(Lemos, 2005). 

A Teoria da Atribuição Causal de Weiner pretende sistematizar as explicações que os 

sujeitos apresentam para os resultados obtidos, sucessos ou fracassos, segundo diversas 

dimensões (Weiner, 1972). As dimensões consideradas são o locus e a estabilidade 

(Weiner, 1992). O locus refere-se à localização da causa, interna ou externa ao sujeito e a 

estabilidade diz respeito à constância da causa, que pode ser estável ou instável, ao longo 

do tempo (Weiner, 1986). Seligman e Teasdale (1978), tendo em conta a Teoria da 

Atribuição Causal, desenvolveram a Teoria do Desânimo Aprendido, de Seligman (1975). 

Neste contexto teórico as atribuições podem ser mais globais ou específicas tendo em 

conta a variedade de situações para as quais as causas são generalizadas. Tem-se verificado 

que quanto mais internos, estáveis e globais forem as atribuições para os fracassos obtidos 

maior é a expectativa de fracasso e maior é o desânimo. 

Nos estudos realizados com alunos, sobre atribuição causal, verificou-se que a 

atribuição do insucesso a causas estáveis, como a falta de capacidade, influenciava os 

resultados seguintes, reforçando o insucesso. A atribuição a causas instáveis, como a falta 

de esforço ou a sorte, gera expectativas de sucesso mais elevadas. A perceção da ligação 

estabilidade-expectativa veio influenciar o desenvolvimento de programas de modificação 

do desempenho. A alteração das causas percebidas do insucesso aumentou a persistência e 
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a qualidade do comportamento, através do efeito produzido na expectativa de sucesso 

(Lemos, 2005). 

Não há uma teoria geral da motivação mas sim um conjunto de abordagens que se 

centram em aspetos parciais do comportamento e privilegiam diferentes variáveis e 

processos de explicação do comportamento motivado. 

As variáveis cognitivas motivacionais, abordadas nas teorias da motivação que 

referimos, integram-se na opção das teorias cognitivistas e procuram conjugar os 

contributos de diversas teorias relevantes para explicar a complexidade do comportamento 

humano, numa perspetiva mais global e integrada dos processos motivacionais (Rosário e 

Almeida,2005). 

 

1.4.2 Estratégias de motivação para a construção de ambientes de aprendizagem 

produtivos 

A motivação ou desmotivação dos alunos, como vimos, depende de múltiplos 

fatores. É um fenómeno complexo que apela a uma intervenção global e concertada da 

parte dos diversos intervenientes na ação educativa: políticas, escola, professores, 

encarregados de educação, pois a participação e responsabilidade de todos é indispensável 

na resolução dos problemas educativos (Jesus, 2004). 

Sem manual de receitas para a resolução de problemas gerados pela multiplicidade 

de fatores e situações implicados na desmotivação dos alunos, é possível, no entanto, 

referir algumas estratégias como hipóteses de trabalho a seguir pelos professores na prática 

pedagógica. 

De cada uma das teorias cognitivas da motivação consideradas nesta análise resultam 

implicações de ordem prática que podem ser tidas em conta quando se pretende intervir 

para aumentar a motivação de um aluno pouco motivado. 

Assim, e de acordo com a Teoria Relacional, de Nuttin (1980), os conteúdos 

programáticos e as tarefas propostas devem ser apresentados com valor instrumental ou 

com sentido, clarificando o sentido e a utilidade dos conteúdos e das tarefas de 

aprendizagem a desenvolver, para alcançar metas futuras, nomeadamente profissionais, ou 

seja, devem ser inseridas no projeto de vida dos alunos que assim desenvolvem uma 

perspetiva temporal de futuro mais extensa e coerente. 
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Para o desenvolvimento da motivação intrínseca é importante evidenciar sobretudo 

os aspetos positivos do aluno, o feedback positivo que faça sentir ao aluno que o seu 

esforço, empenho e capacidade se traduzem no progresso da aprendizagem. 

Uma maior expectativa de controlo interno desenvolve-se com a aprendizagem de 

métodos de estudo, maior valorização e exploração do plano de trabalho. A planificação, 

organização de tarefas, gestão de tempo e o desenvolvimento de relações interpessoais são 

aspetos importantes a considerar. 

No que diz respeito à atribuição causal do desenvolvimento de uma maior 

expectativa de sucesso, associada a um maior esforço e persistência no estudo, passa por 

levar o aluno a atribuir os sucessos a fatores internos, estáveis e globais e os fracassos aos 

fatores externos, instáveis e específicos. A proposta é a de apresentar aos alunos tarefas 

com dificuldade intermédia. Nesta perspetiva, as tarefas propostas pelo professor não 

deverão ser demasiado fáceis ou difíceis, pois assim, não permitiriam sentimentos de 

competência ou eficácia. Os alunos poderiam atribuir os sucessos ou insucessos à 

facilidade ou dificuldade da tarefa e não à sua competência. 

As estratégias de motivação têm que se adequar às situações concretas e específicas 

dos alunos e aos vários aspetos dos ambientes de sala de aula que podem afetar a 

motivação dos alunos. Esses aspetos prendem-se com: as características das tarefas, os 

critérios de sucesso, os focos de avaliação, a competição, as mensagens do professor, as 

recompensas, e o relacionamento com o professor e com os colegas (Lemos, 2005). 

Se o professor quer ter alunos motivados para as atividades escolares, deve dar o 

exemplo, expressando o seu entusiasmo e motivação. O “modelo da sedução” educacional 

destaca a importância da expressividade e do entusiasmo do professor como forma de 

“seduzir” os alunos a aprender mais. Esta “sedução” não deve provocar a dependência do 

aluno, mas o seu envolvimento nas tarefas escolares, facilitando a influência do professor 

sobre ele, aproveitada para o responsabilizar. 
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II. SEGUNDA PARTE: Contextualização da intervenção 

 

2.1 A escola e o meio envolvente 

2.1.1 Contexto geográfico e social 

A escola EB 2,3 de Paula Vicente, situa-se em Lisboa na freguesia do Restelo e é 

sede do agrupamento vertical de escolas Belém / Restelo. 

O Agrupamento Vertical de Escolas Belém – Restelo foi constituído no ano letivo de 

2003/2004 e dele fazem parte a Escola EB 2,3 de Paula Vicente (Escola Sede), 5 escolas 

do 1º Ciclo e 5 jardins de infância. 

A escola situa-se no extremo sudoeste da cidade Lisboa, numa área privilegiada 

situada junto ao “pulmão” da cidade (Parque Florestal de Monsanto) e Zona Ribeirinha, 

destacando-se ainda pelo seu valor patrimonial do qual fazem parte a zona monumental de 

Ajuda-Belém (Mosteiro dos Jerónimos – o Centro Cultural de Belém – a Torre de Belém / 

Padrão dos Descobrimentos, o Palácio de Belém, o Museu dos Coches, o Palácio Nacional 

da Ajuda e o Jardim Botânico, entre outros). 

Esta zona caracteriza-se por grandes contrastes ao nível social, 

habitacional/arquitetónico e económico, por exemplo: coexistem bairros de habitação 

social com condomínios diferenciados e residências situadas em zona histórica. 

 

2.1.2 A população escolar 

A população escolar é constituída no presente ano letivo por um total de 524 

alunos, do 2º ao 3º ciclo.  

A escola é frequentada por alunos provenientes de várias zonas, mas 

maioritariamente dos bairros de Belém e Ajuda. Acolhe ainda alunos em turmas de 

adaptação escolar, oriundos de instituições com as quais tem protocolos estabelecidos há 

alguns anos – Liga Portuguesa de Deficientes Motores e APPACDM que apoia alunos 

portadores de Trissomia 21. 

Os alunos que frequentam a escola provêm maioritariamente de famílias de classe 

média e média baixa. 

 

  



2.1.3 Instalações   

O recinto escolar possui uma área total de 15.640m2. É constituído por três 

edifícios em banda, ligados entre si, formando como que um bloco único

cinco campos de jogos. Os acessos no exterior estão aptos a serem utilizados por 

indivíduos com mobilidade reduzida tal como no interior dos edifícios, que estão 

equipados com elevadores de cadeiras de rodas. Os limites circundantes do 

são arborizados por árvores de médio e grande porte e pequenos canteiros.

Todo o recinto escolar já denota a passagem do tempo. O exterior, encontra

pouco cuidado quer ao nível da arborização e canteiros,

existe mobiliário a uso desde o início da escola sem nunca ter sofrido qualquer intervenção 

de restauro, como por exemplo os armários para guardar os materiais dos alunos nas salas 

de aula de E.V. (Figura 2-

quadro preto, mas estão todas equipadas com vídeo projetor, mesas e cadeiras mais 

recentes. As salas de aula têm uma boa iluminação natural. Ao nível da climatização, a 

escola não possui nem aquecimento nem re

alunos e as fachadas do edifício são os únicos espaços da escola que sofreram obras 

recentes. 

De um modo geral, a escola apresenta sinais de que necessita de obras de 

requalificação. 

42 

O recinto escolar possui uma área total de 15.640m2. É constituído por três 

edifícios em banda, ligados entre si, formando como que um bloco único

cinco campos de jogos. Os acessos no exterior estão aptos a serem utilizados por 

indivíduos com mobilidade reduzida tal como no interior dos edifícios, que estão 

equipados com elevadores de cadeiras de rodas. Os limites circundantes do 

são arborizados por árvores de médio e grande porte e pequenos canteiros.

Figura 2-1 Exterior da escola. 

Todo o recinto escolar já denota a passagem do tempo. O exterior, encontra

pouco cuidado quer ao nível da arborização e canteiros, quer do asfalto. No interior ainda 

existe mobiliário a uso desde o início da escola sem nunca ter sofrido qualquer intervenção 

de restauro, como por exemplo os armários para guardar os materiais dos alunos nas salas 

-2). As salas de aula mantêm o estrado original assim como o 

quadro preto, mas estão todas equipadas com vídeo projetor, mesas e cadeiras mais 

recentes. As salas de aula têm uma boa iluminação natural. Ao nível da climatização, a 

escola não possui nem aquecimento nem refrigeração. A biblioteca e as casas de banho dos 

alunos e as fachadas do edifício são os únicos espaços da escola que sofreram obras 

De um modo geral, a escola apresenta sinais de que necessita de obras de 

O recinto escolar possui uma área total de 15.640m2. É constituído por três 

edifícios em banda, ligados entre si, formando como que um bloco único (Figura 2-1) e por 

cinco campos de jogos. Os acessos no exterior estão aptos a serem utilizados por 

indivíduos com mobilidade reduzida tal como no interior dos edifícios, que estão 

equipados com elevadores de cadeiras de rodas. Os limites circundantes do recinto escolar 

são arborizados por árvores de médio e grande porte e pequenos canteiros. 

 

Todo o recinto escolar já denota a passagem do tempo. O exterior, encontra-se 

quer do asfalto. No interior ainda 

existe mobiliário a uso desde o início da escola sem nunca ter sofrido qualquer intervenção 

de restauro, como por exemplo os armários para guardar os materiais dos alunos nas salas 

de aula mantêm o estrado original assim como o 

quadro preto, mas estão todas equipadas com vídeo projetor, mesas e cadeiras mais 

recentes. As salas de aula têm uma boa iluminação natural. Ao nível da climatização, a 

frigeração. A biblioteca e as casas de banho dos 

alunos e as fachadas do edifício são os únicos espaços da escola que sofreram obras 

De um modo geral, a escola apresenta sinais de que necessita de obras de 
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Figura 2-2 A sala de E.V. 

 

2.1.4 Projeto Educativo 

2.1.4.1 Os princípios orientadores.  

Com base nos princípios da Constituição da República Portuguesa, a atual Lei de 

Bases do Sistema Educativo defende o direito à educação e à cultura ”garantindo o direito 

a uma justa e efetiva igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares”. 

De acordo com a orientação daqueles documentos foi elaborado o Projeto Educativo da 

escola EB 2,3 Paula Vicente, cujos princípios orientadores emergiram de algumas alíneas 

do art.º 3º da Lei de Bases do Sistema Educativo: 

 

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

resolver os seus problemas; 

• Desenvolver nos alunos competências que lhes permitam procurar e utilizar a 

informação, nomeadamente as tecnologias da informação e comunicação; 

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

• Desenvolver nos alunos a preservação da sua saúde através de um regime de vida 

equilibrado e da prática das atividades físicas; 

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

compromissos e o assumir das suas responsabilidades; 

• Ensinar os alunos a gerir os seus conflitos e a participar de modo ativo na vida 

escolar; 

• Proporcionar aos alunos situações de cooperação, entreajuda e sentido comunitário, 

num meio agradável e harmonioso; 
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• Favorecer o sucesso escolar através da despistagem rápida das dificuldades dos 

alunos e do apoio ativo às aprendizagens. 

A escola assume procurar cumprir esta missão proporcionando situações de 

aprendizagem que constem dos programas, promovendo os temas incluídos no projeto 

curricular, e através deles promover a interdisciplinaridade. 

 

2.1.3.2 Objetivos prioritários comuns às escolas do agrupamento  

As Escolas do Agrupamento Vertical Belém-Restelo inserem-se numa área 

educativa e escolar que acolhe alunos desde a educação pré-escolar até ao final do ensino 

básico (9º ano). Tendo em vista esta continuidade, os professores do Agrupamento 

propõem-se garantir a todos os alunos um ensino que encontre o seu equilíbrio entre a 

aquisição dos saberes, do saber-ser e do saber-fazer, competências indispensáveis para 

aceder ao ensino secundário.  

Procura-se otimizar a progressão de cada aluno tendo em conta as diferenças 

individuais de cada um, de modo a encontrar a melhor orientação adaptada a cada caso. Os 

alunos que frequentam as escolas do Agrupamento apresentam um conjunto de 

características bastante heterogéneas a nível sócio económico, cultural e cívico, os quais 

provocam, no dia a dia, vários problemas de indisciplina, de falta de civismo e de conflitos 

nas relações interpessoais dos próprios alunos e entre estes e os professores e funcionários. 

É precisamente em relação a muitos destes casos que se verifica uma falta de cooperação 

entre a família e a Escola, o que dificulta a concretização dos objetivos das escolas. Cabe à 

comunidade educativa no seu todo a implementação de ações de caráter pedagógico, 

organizacional e de cooperação, no sentido de dar resposta adequada às necessidades de 

todos os alunos. 

Os princípios educativos comuns às escolas do agrupamento vertical Belém / 

Restelo estão, assim, articulados à volta do seguinte conjunto de objetivos prioritários e 

interdependentes: 

• 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; 
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• Pôr em ação 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. Na escola sede um grupo de trabalho, em ação conjunta com o 

Diretor de Turma e em ligação com o Conselho de Turma, promoverá o contacto 

com o Encarregado de Educação e o aluno, solicitando de forma continuada o seu 

contributo para a resolução de casos de indisciplina. Este mesmo grupo será 

responsável pela instrução de processos disciplinares quando necessário. 

• 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. 

Considerando que este é um aspeto crucial na formação dos jovens. 

Com vista à concretização dos objetivos apontados, compete aos professores, 

enquanto promotores/dinamizadores da aprendizagem, o reconhecimento das 

dificuldades que encontram no ato de ensinar, na relação pedagógica com os alunos 

e na necessidade de as ultrapassarem. Só assim poderão participar ativa e 

objetivamente na concretização do Projeto Educativo, orientando o percurso 

socioeducativo de cada aluno, apoiando a sua aprendizagem e adaptando-se às 

características específicas do Projeto. 

 

2.1.4.3 Os valores a desenvolver 

A escola EB 2,3 Paula Vicente assume como valores prioritários a desenvolver: 

• Responsabilidade – considerada como a capacidade de assumir a consequência 

dos seus atos e tomar conta das tarefas de que é incumbido; 

• Autonomia e eficácia – encorajar situações que favoreçam a autonomia, o 

empenho e o objetivo do trabalho bem realizado. Autonomia entendida como 

aprendizagem da liberdade. 
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• O respeito, a abertura e a autenticidade – a entreajuda, o trabalho de equipa. O 

respeito pelo próximo, o respeito pela diferença entre as pessoas; 

• O respeito pela vida – valorizar os objetivos de saúde, da prevenção, higiene e 

segurança; 

• A criatividade, a curiosidade e a autoavaliação – favorecer uma pedagogia da 

descoberta e da resolução de problemas, uma diversidade de atividades de 

aprendizagem, oportunidades de escolha, experimentação e exploração; 

• O respeito pela Cultura Portuguesa. 

 

2.1.4 Caracterização da turma 

A turma C do 8º ano da escola EB 2,3 Paula Vicente é constituída por 19 alunos (5 

raparigas e 14 rapazes), com uma média de idades, até ao final do ano letivo, de 13,9 e uma 

moda de 13. São todos de nacionalidade portuguesa. Não existem alunos a repetir o 8ºano, 

no entanto a turma tem 7 alunos com uma retenção, um aluno com duas retenções e um 

outro com mais do que duas retenções. 

A turma tem cinco alunos com necessidades educativas especiais, o aluno D. revela 

distimia (perturbação depressiva), dificuldades de aprendizagem, imaturidade 

psicoafectiva; o aluno F. mostra limitação emocional, síndrome de dislexia e disortografia 

e hiperatividade com défice de atenção; o aluno J. frequenta a UEE por malformação de 

Arnold Chiari - tipo I e hidrocefalia, atraso global de desenvolvimento grave; o aluno M. 

frequenta também a UEE por autismo e o aluno S. frequenta a UEE por atraso de 

desenvolvimento global. Três destes alunos não revelam dificuldades na aquisição das 

competências específicas de Ed. Visual, razão pela qual não foi feita nenhuma adaptação 

curricular nesta disciplina, para além de um acompanhamento bastante individualizado 

para a deteção de dificuldades inesperadas. Os outros dois revelam dificuldades na 

aquisição das competências específicas de Ed. Visual, contudo seguem os trabalhos 

pedidos à turma, mas com um nível de exigência adaptado às suas necessidades.  

A turma tem 8 alunos com apoio socioeducativo e 4 alunos que tiveram apoio educativo. 

A idade das mães da maioria dos alunos é compreendida entre os 30 e os 50 anos. 

Apenas uma mãe tem mais de 50 anos. A idade de 19 dos pais encontra-se entre os 30 e os 

50 anos e dois deles têm mais de 50 anos. 
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Relativamente às profissões dos pais, existem 5 pais e 2 mães técnicos superiores; 6 

pais e 5 mães quadros intermédios; 8 pais e 11 mães que trabalham na indústria e serviços 

gerais e 2 pais e 3 mães que se encontram desempregados ou sem profissão. 

Em relação às habilitações literárias existem 2 pais e 3 mães com o primeiro ciclo, 

uma mãe com o 2º ciclo, 10 pais e 4 mães com o 3º ciclo, 4 pais e 6 mães com o ensino 

secundário e 5 pais e 7 mães com formação universitária. 

A nível da assiduidade é uma turma regular. Apenas o aluno D. falta com mais 

frequência às aulas, comprometendo assim o seu aproveitamento, nomeadamente à 

disciplina de educação visual. 

Em termos comportamentais a turma mostra-se por vezes um pouco agitada, 

faladora e nem sempre tem presente as regras a cumprir em sala de aula. A turma revela, 

de um modo geral, atitudes de entreajuda e respeito pela diferença entre as pessoas. 

Alguns alunos são moderadamente interessados e participativos, embora no geral 

sejam cumpridores. Revelam também falta de hábitos de estudo e de trabalho. O 

aproveitamento na disciplina de Educação Visual no primeiro período foi satisfatório, 

havendo 14 níveis 3, 1 nível 4 e 4 níveis 2.  

Há um elevado número de alunos com pouca motivação, apresentando dificuldades 

de concentração e pouca maturidade que, a par de alguns comportamentos agitados e 

instáveis, são facilmente geradores de conflitos pontuais frequentes. 

A quase totalidade dos alunos apresenta expectativas escolares que revelam a 

influência dos média. A música, a televisão e o desporto são os temas mais escolhidos. 

 

2.1.5 A disciplina de educação visual 

Do documento do Ministério da Educação Currículo Nacional do Ensino Básico – 

Competências Essenciais (2001) referimos as orientações para a educação artística e em 

particular para a educação visual, donde destacamos, em síntese, os aspetos que mais 

contribuíram para a orientação da unidade didática desenvolvida. 

A educação artística visa o desenvolvimento de competências artísticas que 

contribuem para a promoção dos princípios e valores do currículo e das competências 

gerais do ensino básico. 

O documento aponta as experiências de aprendizagem diversificadas e o 

desenvolvimento da literacia em artes como processos fundamentais na apropriação das 
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competências comuns a todas as disciplinas artísticas articuladas em quatro eixos 

interdependentes: Apropriação das linguagens elementares das artes; Desenvolvimento da 

capacidade de expressão e comunicação; Desenvolvimento da criatividade; Compreensão 

das artes no contexto. 

No âmbito da disciplina de Educação Visual o documento refere a relação entre 

arte, educação e cultura e o papel das artes visuais na consecução dos objetivos da Lei de 

Bases do Sistema Educativo. A importância da arte na educação e na cultura justifica-se 

como forma de aprender o mundo que permite desenvolver o pensamento crítico e 

criativo, a sensibilidade, explorar e transmitir novos valores, entender as diferenças 

culturais e constituir-se como expressão de cada cultura. 

Cabe à escola e à comunidade o desenvolvimento das diversas dimensões do sujeito 

através da aprendizagem dos códigos visuais e da fruição do património artístico e cultural 

que promova uma relação dialógica entre dois mundos: o do Sujeito e o da Arte, como 

expressão da Cultura. 

O papel da arte no desenvolvimento humano tem sido objeto de investigações, 

desde o início do seculo XX, que mudaram as conceções educacionais e artísticas e 

introduziram novas linhas de orientação, a nível teórico e prático, na Educação Visual. O 

novo entendimento sobre o papel das artes visuais no desenvolvimento humano integra três 

dimensões essenciais: sentir, agir e conhecer e que estão na base da definição das 

competências a adquirir pelo aluno em artes visuais e que se articulam em três eixos 

estruturantes: Fruição - Contemplação; Produção - Criação; Reflexão - Interpretação. 

A operacionalização e articulação destas competências centram-se em dois 

domínios: a comunicação visual e os elementos da forma cujas competências específicas 

são enunciadas para cada um dos três ciclos do ensino básico. 

No domínio das experiências de aprendizagem as indicações metodológicas do 

documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (2001) 

apontam para dinâmicas pedagógicas de acordo com a realidade da comunidade onde se 

inserem, com o projeto educativo da escola e com as características dos alunos, em 

articulação com os conselhos: Pedagógico, de Docentes, de Disciplina e de turma. 

As propostas de trabalho estruturam-se assim a partir do perfil de competências 

definido e dos eixos fundamentais presentes no referido documento:  

• Os saberes específicos da Educação Visual; 
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• Os suportes, materiais e técnicas que permitem a realização de projetos; 

• Os campos temáticos onde as propostas de trabalho se devem inserir, 

integrando as aprendizagens e as produções em processos de reflexão e 

intervenção. 

Quanto ao desenvolvimento curricular as referidas orientações apontam para:  

• Organização das atividades orientadas para projetos 

• Formas de trabalho diversificadas 

• Gestão do tempo adequada às necessidades dos alunos 

• Contextualização das situações de aprendizagem 

• Relevância dos temas 

• Abordagens estético-pedagógicas diversificadas 

• Estratégias de ensino de trabalho individual e coletivo 

• Exploração de conceitos associados à compreensão da comunicação visual e 

dos elementos da forma 

• Abordagem de diferentes modos de expressão e a inter-relação das 

referências visuais e técnicas com o contexto social, cultural e histórico. 
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III. TERCEIRA PARTE: Metodologia 

 

3.1 Estratégias de ensino e sua justificação 

3.1.1 As orientações teóricas 

Na conceção do conjunto de estratégias que pretendemos adequar à unidade de 

ensino-aprendizagem a lecionar, seguimos alguns dos autores e teorias mais relevantes nas 

áreas da psicologia e de ciências sociais. 

O modelo pedagógico atual, baseado nas teses construtivistas, está articulado com o 

modelo psicológico cognitivista e com as ciências sociais onde uma análise inicialmente 

centrada nos aspetos cognitivos, com ênfase nos fatores individuais, se alargou à esfera dos 

afetos e das relações interpessoais do sujeito, e à influência dos contextos social e cultural 

nos percursos do desenvolvimento e das aprendizagens dos adolescentes.  

O conceito de competência decorre destes pontos de vista sobre a aprendizagem, que 

privilegiam o modo como o indivíduo consegue adaptar a informação a si, a torná-la sua 

(Piaget, 1972). O conceito fundamental passa pela experiência de aprendizagem, ou seja, 

viver o acontecimento como premissa da uma aprendizagem significativa. O conceito de 

competência apresenta-se igualmente como o mais adequado ao presente modelo social, 

saturado de informação, face ao qual o aluno precisa de saber organizar e gerir esse “caos” 

de informação. Neste processo de construção, o mundo é um correlato de consciência que 

o indivíduo tem dele, e a competência afeta as representações que o indivíduo passa a ter 

do mundo. 

Uma conceção de aprendizagem assente na competência desenvolve um novo 

modelo de relação ensino/aprendizagem que se traduz na conceção de ensino estratégico 

orientado para conseguir aquilo a que se propõe, desenvolvendo uma aprendizagem 

estratégica que é simultaneamente ativa e motivadora pois o aluno reconhece o interesse e 

a importância do que faz (Roldão, 2010). 
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3.1.2 As orientações a partir dos alunos 

Procurámos ainda saber, junto dos alunos, como se relacionam eles com a escola e 

em particular com a disciplina de Educação Visual. Das respostas obtidas às perguntasque 

apresentámos, selecionámos algumas das mais representativas que nos permitiram orientar 

na identificação dos gostos, dos anseios, das necessidades dos alunos e, por fim, como tudo 

isso se relacionava com os problemas da aprendizagem na disciplina de educação visual. 

Desse contacto com os alunos verificámos que revelavam interesse por aspetos 

particulares da disciplina, tais como, o gostar mais de desenho livre, e esforçavam-se, 

pontualmente, condicionando frequentemente o nível de esforço aos conteúdos e aos 

resultados obtidos ou que esperavam obter. Sobre o esforço despendido nas aulas os alunos 

responderam:  

 
R. [Esforço-me] Nas aulas em que avaliamos as nossas capacidades. E sabemos que 
conseguimos fazer ou não.  
Depende da matéria. (…) Acho que não me empenho todas as aulas. 

  

Dão importância à criatividade, considerando-a um fator inerente à personalidade de 

cada um. 

Os alunos condicionam a sua confiança à motivação que sentem em relação ao 

trabalho a realizar. Sobre esta questão responderam:  

 
R. -Se calhar aqueles que estão mais concentrados conseguem ter melhores notas. Se 
calhar não, é mesmo.  
 
R. – As pessoas quando estão inspiradas conseguem interpretar melhor as coisas que 
vêm e conseguem passar melhor para o papel. 
 
R. – Eu senti-me poucas vezes inspirado em trabalhos de EV. 

  

A motivação é frequentemente condicionada pelo que sentem em relação às 

atividades. As expectativas motivam por vezes para as atividades da disciplina. Sobre os 

fatores de motivação responderam: 

 
R.- A minha meta como aluno de EV é safar-me.  
 
R. – A minha meta pessoal é formar-me e tirar um curso e depois trabalhar. EV não 
está nada relacionado com esse curso. EV nunca foi uma disciplina que achasse que 
era muito importante para o meu futuro e me empenhasse muito então foi sempre a 
disciplina desde pequenino que eu fui mais fraco. 
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Os alunos favorecem claramente algumas atividades e a motivação depende muitas 

vezes dessas preferências. 

 
R. -Detesto desenho. Eu não sei desenhar. 
 
R.-Acho que é bom termos sempre um tema de fundo e depois basearmo-nos nisso 
para produzir o trabalho. 
 

Os alunos manifestam interesse pela multiplicidade de métodos a usar pelo professor. 

 
R.- (Se eu fosse o professor) Eu punha aulas cá fora ao ar livre, punha música nas 
aulas… 
 
R.- Essa de fazer os trabalhos lá para fora… e de trabalhos mais manuais, nós 
estamos praticamente sempre com papel e … (…) Tem a ver com a forma como o 
professor nos mostra. [apresentação de trabalhos]. Trabalhos feitos [de outros 
colegas] (…) Por exemplo, o ano passado nós fizemos nas nossas capas…nós 
trouxemos uma fotografia nossa e passamos a nossa foto e o professor mostrou-nos 
trabalhos dos anos anteriores e nós ficamos mais incentivados, porque pensamos 
aquilo está parecido…aquilo está giro. 
 

Os alunos também manifestam entusiasmo pelo fator inovação. Valorizam a 

flexibilidade da disciplina e a relativa liberdade de opção dada. Valorizam a música 

durante as aulas. 

 
R- Gosto do ambiente de sala de aula. 
 
R.– A sala de EV é mais para nós nos exprimirmos. A música é importante. 
Os alunos referem que a avaliação deverá valorizar o processo de trabalho, com 
enfoque no empenho demonstrado pelo aluno. Sobre a avaliação obtivemos as 
seguintes respostas: 
 
R.- Se fosse eu dava mais valor à criatividade, à dedicação e dava menos valor aos 
testes. 
 
R. – Acho que é o nosso empenho, o empenho nas aulas. (…) O empenho, para o 
professor ver que nós evoluímos à medida que os dias vão passando. (…) Uma pessoa 
que se empenha pode ser penalizado por outro que não faz nada nas aulas e o 
trabalho final seja melhor. 
 

O clima gerado na sala de aula, aparece como um fator de relevância na motivação 

dos alunos. 

A importância que a família atribui à disciplina, parece repercutir-se na relação que o 

aluno estabelece com a mesma, embora nem sempre seja determinante. 
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A relação pedagógica mostra-se de grande importância enquanto fator de 

motivação/desmotivação do aluno. Sobre estas questões responderam: 

 
R. – Eu também comecei a gostar mais [de EV] porque a professora incentivava mais. 
 
R. – Sentia [inspiração em EV], quando a professora dizia o que nós tínhamos que 
fazer e eu já tinha assim uma ideia minimamente decente do que eu tinha que fazer. 
Eu no 7º ano gostava imenso do professor que nós tínhamos e esforcei-me de tal 
maneira que cheguei a ter um 4. 

 

Os colegas exercem influência sobre o aluno, embora se mostre de menor relevância 

que a influência exercida pelo professor. Um exemplo de resposta sobre estas questões: 

 
R. -Eu gosto de trabalhar em grupo em EV. Gosto de discutir e ver os pontos de vista 
das outras pessoas. Não é pela realização do trabalho que às vezes fica pior mas por 
outro lado dá mais para discutir ideias. 

 

3.1.3 Focos privilegiados na intervenção pedagógica 

Deste conjunto de respostas o interesse e a motivação para a aprendizagem da 

disciplina aparecem relacionados com as atividades e o modo como são abordados, com a 

criatividade, com a relação pedagógica e o ambiente de sala de aula. Junta-se a estes 

fatores a desvalorização do conhecimento associado à disciplina, para o qual não veem 

utilidade social ou profissional, ou o facto de fazerem depender a aquisição desse 

conhecimento da inspiração ou do jeito (ex. eu não sei desenhar). 

No processo de ensino/aprendizagem a motivação desempenha um papel 

fundamental. Quando alguém está interessado em alguma coisa, está simultaneamente 

empenhado nisso, e identifica-se com o objeto de interesse. Mesmo que a atividade seja 

desgastante, o aluno tem a sensação de estar a fazer exatamente aquilo que quer. 

Assim sendo, a motivação dos alunos para aprendizagem em Educação Visual 

impôs-se como motor das estratégias a considerar, tendo em vista o desenvolvimento de 

competências e o estímulo à criatividade, nos vários domínios curriculares enunciados, 

como fatores estruturantes do desenvolvimento global do aluno. 

As estratégias docentes que incidem numa educação motivadora favorecem a 

criatividade, evitam a rotina e perseguem a inovação e a realização pessoal, o ‘saber-fazer’ 

e o ‘saber-estar’. Essas estratégias privilegiam uma abordagem pedagógica que permite um 

envolvimento por parte dos alunos no processo de aprender, através da persecução de 

projetos de vida que contribuam para o seu crescimento global. Se o aluno não sentir o 
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saber como seu, seja ele uma nova forma de ver, de sentir, de pensar, de fazer, dificilmente 

ele se irá interessar. 

A criatividade é essencial para o desenvolvimento da personalidade e contribui para 

o apuramento da sensibilidade. O entendimento da diversidade cultural ajuda à comparação 

e clarificação dos modos de expressão visual, convenções e ideologias, valores e atitudes, 

pressupondo a emergência de processos de revitalização cultural e ideológica que 

promovam novas formas de olhar, ver e pensar. 

Neste sentido, a metodologia pedagógica focada no desenvolvimento de um projeto 

onde o tema, os conteúdos, as situações de aprendizagem, os materiais utilizados, bem 

como a avaliação, foram pensados com vista a um envolvimento do aluno na sua própria 

aprendizagem atribuindo-lhes um significado que o tornará mais apto para compreender e 

interpretar o mundo, na relação com o meio e com os outros, como forma de descoberta e 

de identificação do eu e simultaneamente conhecer-se a si próprio no que em si existe de 

individual e coletivo. 

O trabalho desenvolvido como projeto individual, implicando o aluno na gestão do 

seu desenvolvimento dentro de parâmetros previamente apresentados e discutidos com o 

professor, estimulando a autonomia e a responsabilidade, permite a flexibilização das 

tarefas e dos ritmos de trabalho e apropriação dos conhecimentos disponibilizados pelos 

conteúdos num contexto significativo para o aluno. 

O tema proposto, a autorrepresentação através de uma assemblage, constituiu-se 

igualmente como uma estratégia de motivação na medida em que implica o aluno num 

olhar e numa reflexão sobre si próprio e sobre o seu contexto e a expressão desse olhar 

numa linguagem criativa como assemblage que, apropriando-se de materiais diversificados 

da vivência quotidiana dos alunos, os transforma numa nova imagem, símbolo de si e do 

seu tempo, e que envolvendo a imaginação e o lúdico facilita a interação com o outro na 

medida em que vê e se dá a ver através da criação e da sensibilidade. 

Os conteúdos curriculares a tratar nesta unidade de ensino integram conhecimentos 

nos domínios da Comunicação Visual, Elementos da Forma e da Perceção Visual visando 

as competências em artes visuais que o aluno deve desenvolver na disciplina de educação 

visual e que se organizam em três eixos estruturantes do currículo: fruição-contemplação, 

produção-criação, reflexão-interpretação. Estas competências implicam igualmente os 
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domínios das relações, dos processos bem como atitudes e valores cujo desenvolvimento 

se processa em simultâneo nas situações de aprendizagem postas em prática. 

Na exploração dos conteúdos, ganhou relevância, como estratégia de motivação, uma 

abordagem no âmbito da cultura visual cuja utilidade e vantagem apresentámos aos alunos. 

Numa sociedade inundada por imagens produzidas por os mais diferentes meios e 

áreas de expressão, é já do senso comum falar em “civilização das imagens” para 

mencionar que a informação e a cultura dos nossos dias têm um tratamento 

predominantemente visual. A imagem é, hoje, uma componente central da comunicação. 

Os discursos visuais estão sujeitos à mesma necessidade de análise sobre o modo como 

comunicam, como funcionam pois a nossa visão é limitada, vemos o que compreendemos 

e que temos condições de entender, o que nos é significativo. Ver é atribuir significado e 

este está relacionado com o sentido que se dá à situação, ou seja, às relações que 

estabelecemos entre as nossas experiências e o que estamos a ver. O sentido é dado pelo 

contexto e pelas informações que o “leitor” possui (Pillar, 2002). 

A abordagem da comunicação visual no âmbito da cultura visual justifica-se, 

enquanto fator de comunicação, pela importância desse conhecimento na sociedade atual e 

pela proximidade e influência que tem na vida das pessoas, em particular dos jovens cuja 

experiência de vida está intimamente ligada à multiplicação, ampla difusão e repetitividade 

infinita das imagens. Para além do ver impõem-se a necessidade de olhar, atividade que 

requer cada vez mais uma competência que cabe à escola orientar e desenvolver. Ver e 

olhar situam-se na ação primária para atingir o conhecimento. Contudo, como afirma Gil 

(2005,p.50, 51) o olhar não se limita a ver, interroga e espera respostas, escruta, penetra 

e desposa as coisas e os seus movimentos. O olhar escava a visão. 
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3.1.4 A operacionalização das intenções pedagógicas 

Na operacionalização destas intenções pedagógicas recorremos a situações, 

atividades, materiais e recursos que envolvessem o aluno na aprendizagem encarando-a 

como um processo criativo cujo sentido se constrói através da responsabilidade e 

autonomia que cada um investe na aprendizagem de si e do mundo em que se insere. 

O contacto direto com o meio físico, social e cultural tem, em nosso entender, um 

enorme interesse metodológico pois permite desenvolver nos alunos um conjunto 

diferenciado de capacidades que importa valorizar e incrementar. Quando se estimulam e 

aprofundam experiências lúdicas, além do primor estético e do resgate de valores culturais, 

surge uma importante ligação entre as motivações pessoais e o mundo. A motivação advém 

do prazer propiciado pela atividade.  

A visita organizada ao Centro Cultural de Belém, alargando o espaço da escola e da 

sala de aula, pretendeu alargar igualmente o universo da aprendizagem a atividades do 

quotidiano de qualquer pessoa. No museu, o visitante comum procura contemplar-fruir as 

obras expostas no que elas representam do artista e do seu tempo, ou seja, o contexto 

social, político e cultural visível nas suas imagens. 

A visualização de um documentário sobre o “Lixo Extraordinário” de Vik Muniz 

insere-se no tipo de atividades que só a intencionalidade posta na sua visualização introduz 

novidade e diferença, o que, por isso mesmo, faz a diferença na relação entre o que se olha 

e o que se vê. 

A recolha de materiais está orientada para um fim, o de se autorrepresentar num 

mundo e a partir do mundo, naquilo que tem sentido para cada um deles. A escolha dos 

objetos, a composição escolhida, as formas, as cores, como forma de falar de si, pretendeu 

ser uma atividade ao serviço de uma estratégia de aprendizagem que institui o sujeito como 

sujeito da sua própria aprendizagem instado à análise e reflexão sobre si próprio e o seu 

contexto. 

Os modos e os instrumentos de avaliação participam, naturalmente, de todo o 

processo através das questões levantadas durante e a propósito das atividades, do registo de 

respostas e resultados, das soluções encontradas por cada um, para ultrapassar os 

obstáculos que surgiram durante a execução do projeto e finalmente os resultados do 

trabalho executado. 
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A avaliação ao longo do processo, de caráter formativo pretendeu fornecer ao aluno 

informação sobre os conhecimentos e as atitudes que lhe permitissem reavaliar e 

reformular o que fora menos conseguido. As diferentes fases do projeto, recolha de 

informação, seleção de materiais para a execução, construção de objetos, desenhos e 

pinturas a aplicar no trabalho, forma objeto de avaliação formativa de acordo com os 

critérios estabelecidos com os alunos para os diferentes objetivos a alcançar em cada fase. 

Finalmente, o entusiasmo com que nos empenhámos em todo o processo foi um 

reforço importante na estratégia geral de motivação, pela alegria no contacto com os 

alunos, pela expectativa num trabalho que envolve permanentemente procura e descoberta 

e se projeta em cada fase, em cada escola, em cada turma, em cada ano, em novas 

experiências e em novos pontos de vista. 

 

3.2 Conceção e planeamento da unidade didática 

Para a conceção e planificação da unidade didática considerámos as informações 

recolhidas em diversas fontes. As informações recolhidas junto dos alunos que puseram em 

evidência a falta de motivação para as atividades escolares na disciplina de Educação 

Visual. As informações sobre a escola que nos permitiram perceber o contexto em que se 

insere. As informações fornecidas pelo Currículo Nacional (2001), assim como pelos 

documentos produzidos pela escola e pelo departamento da disciplina de Educação Visual 

na escola: O Projeto Educativo (2010 – 2015), o programa da disciplina, a planificação 

anual da disciplina do 8º ano (2011 – 2012) (anexo A) e o plano anual dos conteúdos 

curriculares (2011 – 2012) (anexo B). 

A gestão do currículo passa pela formulação de objetivos e competências, pela 

abordagem dos conteúdos, pela seleção de atividades e recursos e pelos processos de 

avaliação. Estes elementos integram-se numa estratégia de ação concebida com base nas 

informações já referidas e nos pressupostos teóricos que privilegiam um desenvolvimento 

do currículo de matriz construtivista assente nos fatores individuais dos alunos, em 

interação com os seus contextos. 

 

3.2.1 Os objetivos  

Os objetivos formulados para as aprendizagens específicas da disciplina de Educação 

Visual, para esta unidade didática, visam levar os alunos a: conhecer características da arte 
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contemporânea; relacionar imagens e objetos visuais, produzidos no campo da arte e no 

campo do quotidiano, como a cultura visual; compreender a importância da educação 

visual para a descodificação dos códigos visuais; compreender as influências das imagens 

na formação da identidade pessoal e social; realizar um projeto de autorrepresentação; 

resolver problemas de forma original e criativa. 

As aprendizagens a nível cognitivo, que promovem o desenvolvimento intelectual do 

aluno, decorrem num campo de interação com fatores pessoais, relacionais e sociais, que a 

ação pedagógica deve articular entre si com vista ao desenvolvimento integral do aluno. 

Os objetivos da nossa intervenção pedagógica orientam-se assim em consideração 

aos diversos fatores que intervêm na aprendizagem. Pretende-se à partida estabelecer um 

ambiente de motivação que estimule no aluno a vontade de aprender. Este objetivo levou-

nos a observar no processo de ensino / aprendizagem fatores que interagem nas diferentes 

áreas que afetam a aprendizagem. Destes fatores destacamos a seleção do tema, a 

abordagem de questões atuais da arte e da cultura visual, no desenvolvimento dos 

conteúdos, os processos de trabalho e a diversidade e organização de atividades. Estes 

fatores intervêm no processo como facilitadores da aprendizagem na medida em que, 

respondendo aos interesses e às experiências dos alunos, estimulam a motivação e a 

criatividade indispensáveis a uma aprendizagem significativa e produtiva. 

A seleção do tema a “autorrepresentação através de uma assemblage” partiu da 

análise das produções artísticas de Vik Muniz, disponíveis em exposição antológica no 

Museu Berardo.Com este tema pretendeu-se promover uma reflexão critica sobre as 

representações visuais da juventude atual, fortemente influenciada por imagens que 

modelam as suas atitudes, gostos e opiniões. A temática do projeto, constituiu um dos 

polos de motivação e o impulso de partida para conduzir o ensino aos interesses dos 

alunos, grandemente influenciado pelo mundo das imagens. Surge também com a intenção 

de uma provocação à autoimagem de cada um, muitas vezes estereotipada por influência 

dessas imagens. 

Problematizaram-se, através da cultura visual, questões intrínsecas à arte 

contemporânea que permitissem uma aproximação à vida real dos alunos. Esta 

aproximação motiva o questionamento sobre os diversos sentidos, designações e 

manifestações da arte contemporânea e da cultura visual que o processo pedagógico 

explicita e coloca em relação dialógica.  
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No processo de trabalho estão implicados o desenvolvimento de atitudes e valores, e 

de conhecimento e capacidades que esta abordagem propicia assim como a liberdade de 

opções na seleção, organização e execução dos elementos a considerar na elaboração do 

trabalho. A liberdade de opções entende-se aqui como o exercício de uma autonomia que 

não exclui a orientação da professora tendo em vista a apreensão de conteúdos, a 

experiência e a criatividade.  

 

3.2.2 As competências 

No programa da disciplina seguimos as indicações metodológicas para a consecução 

das competências artísticas conducentes à literacia nas artes: 

• Apropriação das linguagens elementares das artes: Adquirir conceitos; 

Identificar conceitos em obras artísticas 

• Desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação: relacionar-se 

emotivamente com a obra de arte, manifestando preferências para além dos aspetos 

técnicos e conceptuais; desenvolver a motricidade na utilização de diferentes 

técnicas artísticas. 

• Desenvolvimento da criatividade: procurar soluções originais, diversificadas, 

alternativas para os problemas; selecionar a informação em função do problema; 

escolher técnicas e instrumentos com intenção expressiva 

• Compreensão das artes no contexto: perceber o valor das artes nas várias culturas 

e sociedades e no dia a dia das pessoas; vivenciar acontecimentos artísticos em 

contacto direto (exposições). 

Estas competências foram articuladas segundo os eixos estruturantes do 

desenvolvimento das diversas dimensões do sujeito: 

• Fruição-Contemplação: reconhecer a importância das artes visuais como valor 

indispensável ao desenvolvimento do ser humano. 

• Produção-Criação: utilizar diferentes meios expressivos de representação; realizar 

produções plásticas usando os elementos da comunicação e da forma visual; 

interpretar os significados expressivos e comunicativos das artes visuais e os 

processos subjacentes à sua criação. 
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• Reflexão- Interpretação: compreender mensagens visuais expressas em diversos 

códigos; analisar criticamente os valores de consumo veiculado nas mensagens 

visuais. 

No domínio das competências específicas de forma a operacionalizar e articular os 

três eixos anteriores, temos: 

• Comunicação visual: conceber/produzir objetos plásticos em função de 

mensagens, explorando temas, ideias e situações; experimentar a leitura de formas 

visuais em diversos contextos - pintura, escultura, fotografia, cartaz, banda 

desenhada, televisão, vídeo, cinema e internet; reconhecer, através da 

experimentação plástica, a arte como expressão do sentimento e do conhecimento; 

conceber organizações espaciais dominando regras elementares da composição. 

• Elementos da forma: conhecer e aplicar os elementos visuais – linha, cor, textura, 

forma, plano, luz, volume – e a sua relação com as imagens disponíveis no 

património artístico, cultural e natural; criar composições bidimensionais e 

tridimensionais a partir da observação e da imaginação, utilizando expressivamente 

os elementos da forma; aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações 

plásticas; criar composições a partir de observações diretas e de realidades 

imaginadas utilizando os elementos e os meios da expressão visual. 

 

3.2.3 O Conteúdos e gestão do tempo 

A unidade didática “Autorepresentação a partir de uma assemblage” contempla a 

abordagem dos seguintes conteúdos: a leitura de imagens; o papel da imagem na 

comunicação; o artista plástico: criatividade e ato criador; o diálogo com a arte 

contemporânea; a interpretação de narrativas nas diferentes linguagens visuais; a relação 

entre os materiais e as imagens; a assemblage e a sua contextualização; o retrato físico e 

psicológico na autorepresentação; composição: organização do campo visual; 

representação do espaço; perceção visual da forma; processo de conceção e realização do 

projeto. 
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Na abordagem dos conteúdos optou-se pelo desenvolvimento de um trabalho de 

projeto, que, nas suas características integra métodos qualitativos para a ação como o 

aprender fazendo, i.e, transformar a ideia em ato (Barbier, 1993). 

Os conteúdos apresentam-se não como um fim em si mesmos mas como suporte de 

uma aprendizagem que visa o seu uso nas situações concretas da fruição, produção e 

interpretação das obras. 

O número de aulas previstas para a disciplina de Educação Visual, no 2º período, é 

de 24 aulas de 45 minutos. Nesta turma o número de aulas foi de apenas 22 porque o 

feriado de Carnaval coincidiu com um dos dias de aula da turma. Dessas 22 aulas as 

primeiras quatro foram lecionadas pelo professor cooperante e as restantes dezoito foram 

lecionadas por nós. Os conteúdos desenvolvidos, assim como o tempo dispensado para 

cada um, estão de acordo com o previsto pelo plano dos conteúdos curriculares efetuado 

pelo departamento da escola. O plano anual dos conteúdos curriculares da disciplina 

(Anexo B) inclui, no número de aulas previstas, para além dos tempos de lecionação da 

unidade, os tempos de realização de testes, fichas de trabalho, correção de trabalhos de 

casa ou visitas de estudo, cuja distribuição ficou ao critério do professor. No nosso caso, 

das dezoito aulas realizadas, duas destinaram-se à visita de estudo. 

 

3.2.4 Atividades 

As atividades propostas para o desenvolvimento do projeto com vista à produção de 

uma autorrepresentação por meio de uma assemblage foram estruturadas de acordo com as 

diferentes estratégias de aprendizagem e avaliação. As atividades contemplaram diversas 

formas de trabalho como a exposição oral, demonstrações práticas, mostras audiovisuais de 

documentário e visualização powerpoint, recolha de objetos e imagens, debates, visita de 

estudo à exposição “VIK” no Museu Berardo, e trabalho de atelier. 

Na parte prática da realização do projeto os alunos puderam gerir o tempo e as 

atividades segundo o seu ritmo, sob orientação do professor, de forma a garantir a 

consolidação das aprendizagens e a qualidade do produto final. Os conteúdos foram 

integrados na elaboração do projeto de forma contextualizada e como resposta às 

necessidades do contexto de aprendizagem. 

Na concretização do projeto os alunos utilizaram variados meios de expressão visual, 

como o desenho, a pintura, a colagem e a assemblage. 
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Na abordagem dos diferentes modos de expressão, para além da que se concretizou 

na realização dos trabalhos, teve particular relevo a visita à exposição, onde os alunos 

tiveram oportunidade de relacionar as características das obras expostas com o contexto 

social, cultural e histórico em que integram. 

As atividades iniciaram-se com os alunos experienciando o contacto com obras de 

arte contemporânea. Primeiro através da visualização de um documentário, depois por 

observação direta no museu e por fim através de uma apresentação powerpoint e de livros. 

Estes meios proporcionam um contacto diversificado com múltiplas imagens suscitando 

observações e apreciações que foram sendo integrados pelo professor num quadro mais 

estruturado de análise a partir do qual se registaram elementos da linguagem visual – cores 

mais significativas, formas, estruturas, suportes e técnicas utilizadas – e o modo como 

esses elementos da linguagem visual se estruturam num discurso em arte marcado pelas 

influências da sociedade e da cultura atuais.  

Na fase seguinte desenvolveu-se a produção de uma assemblage, onde os alunos 

tiveram em conta o suporte, e diferentes técnicas: pintura, desenho, colagem e diversos 

materiais. O conjunto destas ações procurou estimular a apreciação estética e a 

criatividade. 

 

3.2.5 Recursos Educativos 

De entre os recursos disponíveis recorreu-se ao computador e videoprojector para a 

projeção de um documentário e de powerpoints com imagens de obras de arte / 

assemblages, em aulas onde se procurava alargar o olhar e promover o debate. O diálogo 

com a obra de arte, tal como é proposto pelo documento do M.E (2001), foi igualmente 

promovido com a visita guiada à exposição no Centro Cultural de Belém.  

Os livros sobre arte e sobre as temáticas desenvolvidas também marcaram presença 

nas aulas, para manuseamento e consulta individual. 

Na execução deste projeto, recorreu-se a uma diversidade de materiais que incluiu a 

lista de material básico necessário apresentado aos alunos no início do ano letivo (papel 

A3; lápis; borracha; afia; régua; esquadro; transferidor; compasso e caixa de lápis de cor). 

Recorreu-se a materiais de exploração tridimensional como a plasticina, assim como uma 

panóplia de objetos e imagens que os alunos recolheram de entre objetos pessoais e outros 

que serviram como materiais a transformar e incorporar no projeto. Destes materiais 
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fizeram parte fotografias, imagens de revistas e jornais, lixo informático, galhos, folhas e 

troncos, carros de brincar, cartas de jogar, cassetes e CDs cordel, fios, chucha, cartão, 

cartolina, tinta acrílica e de spray, cola e fita-cola entre outros. 

 

3.2.6 Planificações 

A planificação de uma unidade didática constitui o plano de organização dos 

diversos elementos que a definem e que se concretizam na ação de ensino/aprendizagem.  

A organização desses elementos parte da formulação dos objetivos de aprendizagem 

a que se procura conduzir o aluno, os quais se reportam a um conhecimento e ao seu uso 

para uma competência. Os conteúdos de aprendizagem são a matéria do conhecimento a 

abordar e a desenvolver com vista aos objetivos e competências a alcançar. O tipo de 

atividades e tarefas selecionadas, os modos como são sequenciadas, como se articulam, 

como são implementadas nas aulas, assim como o tempo disponível para as realizar, 

determinam a sua adequação aos objetivos formulados e aos conteúdos selecionados. Os 

recursos didáticos selecionados são um contributo igualmente importante quando usados 

como meio de agilizar os processos de trabalho tornando-os os mais eficazes. Os resultados 

da aprendizagem, que serão o objeto da avaliação estão igualmente relacionados com a 

eficácia das estratégias concebidas e dos métodos postos em prática. 

A planificação, sendo apenas um guião orientador da ação, ficará sempre sujeita a 

eventuais reformulações que as condições de execução por vezes determinam. No entanto, 

não deixa de ser um instrumento indispensável para uma prática mais estruturada e eficaz 

(Quadro 3).  
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Quadro 3. Planificação da unidade didática “Autorrepresentação através de uma assemblage” 

Agrupamento Vertical de Escolas Belém – Restelo  –  Escola EB2/3 Paula Vicente 

EDUCAÇÃO VISUAL 2º Período 2011/2012 

Unidade de trabalho: Autorrepresentação através de uma assemblage  Ano:8º Turma: C 

 ATIVIDADES COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS RECURSOS 
DIDÁTICOS 

TEMPO/AULA  
(45 min.) 
 

 
-Visualização do 
documentário “Lixo 
Extraordinário”; 
 
-Diálogo com os 
alunos sobre o 
documentário 
apresentado: o 
artista, os seus 
processos de 
criação, materiais e 
técnicas. 

 

 
-Perceber o valor das 
artes nas várias culturas 
e sociedades e no dia a 
dia das pessoas; 
 
-Reconhecer a 
importância das artes 
visuais como valor 
cultural indispensável ao 
desenvolvimento do ser 
humano; 
 

-Observa e interpreta 
criticamente o 
documentário. 

 
-Leitura de 
imagens; 
 

-Artista plástico, 
criatividade e 
ato criador. 
 

 
-Sala de aula; 
 
-Computador; 
 
-Projetor; 
 

-DVD 
documentário. 

 
-Aula 1 e 2 
17 de janeiro 
 
 

 
-Visita de estudo à 
exposição “VIK” no 
CCB; 
 
- Atividade de 
observação, reflexão 
e interpretação da 
obra de arte  
 

 
-Vivenciar 
acontecimentos artísticos 
em contacto direto; 
 
-Desenvolver o sentido 
de apreciação estética e 
artística do mundo 
recorrendo a referências 
e a experiências no 
âmbito das artes visuais; 
 
-Relacionar-se 
emotivamente com a 
obra de arte, 
manifestando 
preferências para além de 
aspetos técnicos; 
 

 
-Expressão 
Plástica; 
 
-Diálogo com a 
arte; 
 
-“Descoberta” 
da vida e da 
obra de artista 
contemporâneo. 
 

 
-Centro 
Cultural de 
Belém. 

 
-Aula 3 e 4 
24 de janeiro 
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[Continuação da pág. Anterior] 
ATIVIDADES COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 
TEMPO/AULA  
(45 min.) 
 

 
-Debate orientado 
para a reflexão, com 
os alunos, sobre a 
exposição visitada; 
 
-Apresentação do 
projeto a 
desenvolverem; 
 

-Apresentação 
powerpoint sobre 
assemblage e análise 
e discussão sobre as 
obras apresentadas, 
os seus autores e o 
contexto em que se 
inserem. 

 
-Reconhecer a 
importância das imagens; 
 
-Compreender 
mensagens visuais 
expressas em diversos 
códigos; 
 
-Refletir sobre os temas, 
os materiais e inovação 
do artista; 
 
-Conhecer os conceitos e 
elementos da linguagem 
visual, enfocados na 
assemblage; 
 
-Contextualizar as obras 
no tempo e no espaço; 
 
-Refletir sobre temas, 
materiais e processos de 
produção de 
assemblage. 
 

 
-Interpretar 
narrativas nas 
diferentes 
linguagens 
visuais; 
 
-Relação entre 
os materiais e 
as imagens; 
 
-Assemblage, a 
sua 
contextualização 
através de 
exemplos e 
autores. 

 
-Sala de aula; 
 
-Computador; 
 
-Projetor. 
  

 
-Aula 5 e 6 
31 de janeiro. 
 

 
-Visualização de 
livros sobre 
assemblage e 
scrapbooks; 
 
-Exercício escrito 
de caracterização 
física e psicológica, 
feita por cada aluno 
acerca de si próprio. 

 

 
-Compreensão da 
assemblage como 
género e linguagem de 
arte; 
 
-Conhecer um conjunto 
variado de materiais e 
técnicas; 
 

-Interpretar os 
significados expressivos 
e comunicativos das artes 
visuais e os processos 
subjacentes à sua 
produção. 
 
-Adquirir conceitos. 
 

 
-Assemblage, a 
sua 
contextualização 
exemplos e 
autores; 
 

-Os materiais 
utilizados na 
assemblage. 
 

 
-Sala de aula; 
 
-Computador; 
 
-Projetor; 
 

-Livros. 

 
-Aula 7 e 8 
7de fevereiro. 
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[Continuação da pág. Anterior] 
ATIVIDADES COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 
TEMPO/AULA  
(45 min.) 
 

 
-Recolha e seleção 
de imagens e 
objetos; 
 
-Diálogo com os 
alunos, de forma 
personalizada de 
maneira a explorar 
os significados das 
imagens; 
 

-Estudos/desenhos 
rápidos da 
composição dos 
vários elementos a 
incorporar na caixa-
suporte da 
assemblage. 

 
-Reconhecer a 
importância das 
imagens; 
 
-Ler e interpretar nas 
diferentes linguagens 
visuais; 
 
-Analisa criticamente os 
valores de consumo 
veiculados nas 
mensagens visuais; 
 
-Compreender diferentes 
significados nas formas, 
de acordo com os 
sistemas simbólicos a 
que pertencem. 
 

-Seleciona a informação 
em função do problema. 

 
-O papel da 
imagem na 
comunicação. 
 

 
-Sala de aula; 
 
-Materiais 
reciclados, 
objetos 
pessoais, 
fotografias, 
plasticina, 
material 
riscador, 
folhas, 

compasso,  
entre muitos 
outros. 

 
-Aula 9 e 10 
14 de fevereiro 
 
 

 
-Realização de 
imagens e objetos 
para integrar na 
assemblage; 
 
-Demonstração de 
técnicas 
(individualmente e 
em grupo); 
 
-Exploração e 
experimentação de 
técnicas e materiais 
diversos; 
 

-Acompanhamento 
individual nas 
observações e 
experimentações 
realizadas pelos 
alunos, bem como na 
conceção dos 
trabalhos. 

 
-Desenvolver a 
motricidade na 
utilização de diferentes 
técnicas artísticas; 
 
-Utilizar diferentes 
meios expressivos de 
representação; 
 
-Escolher técnicas e 
instrumentos com 
intenção expressiva; 
 

-Realizar produções 
plásticas usando os 
elementos da 
comunicação e forma 
visual. 
 
- Conceber / produzir 
objetos plásticos em 
função de mensagens, 
explorando temas, ideias 
e situações. 

 
-Assemblage, a 
sua 
contextualização 
exemplos e 
autores; 
 
-Os materiais 
utilizados na 
assemblage. 

 
-Sala de aula; 
 
-Materiais 
reciclados, 
objetos 
pessoais, 
fotografias, 
plasticina, 
material 
riscador, 
folhas, 
compasso,  
entre muitos 
outros. 

 

 
-Aula 11 e 12 
28 de fevereiro. 
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[Continuação da pág. Anterior] 
ATIVIDADES COMPETÊNCIAS CONTEÚDOS RECURSOS 

DIDÁTICOS 
TEMPO/AULA  
(45 min.) 
 

 
-Organização e 
composição na 
caixa, dos 
elementos  
selecionados e 
produzidos; 
 
-Apoio na seleção 
de materiais e 
concretização das 
ideias. 

 

 
-Representar o espaço 
utilizando isoladamente 
ou de modo integrado, as 
sobreposições, variações 
de dimensão, de cor e de 
claro–escuro; 
 
-Conceber organizações 
espaciais dominado 
regras elementares da 
composição; 
 

-Criar composições, 
utilizando os elementos e 
os meios da expressão 
visual. 
 
-Procurar soluções 
originais, diversificadas, 
alternativas para os 
problemas. 

 
-Assemblage 
(colagem, 
construção, 
montagem); 
 
-Composição: 
organização do 
campo visual, 
expressão 
estática e 
dinâmica; 
 
-Representação 
do espaço: 
sobreposição, 
Dimensão. 

 
-Sala de aula; 
 
- Materiais 
reciclados, 
objetos 
pessoais, 
fotografias, 
plasticina, 
material 
riscador, 
folhas, 
compasso,  
entre muitos 
outros. 

 

 
-Aula 13 e 14 
6 de março. 
 

 
-Organização e 
composição na 
caixa dos 
elementos  
selecionados e 
produzidos; 
 
-Apoio na seleção 
de materiais e 
concretização das 
ideias. 

 

 
-Reconhecer através da 
experimentação plástica, 
a arte como expressão do 
sentimento e do 
conhecimento; 
 
-Compreender que a 
perceção visual das 
formas envolve a 
interação da cor-luz, das 
linhas, da textura, do 
volume, da superfície; 
 
-Aplicar os valores 
cromáticos nas suas 
experimentações 
plásticas. 
 

 
-Perceção 
visual da 
forma: 
qualidades 
formais e 
expressivas; 
 
-Peso visual: 
cor, contraste, 
textura, 
posição, 
dimensão; 
 
-A cor-luz no 
ambiente. 
 

 
-Sala de aula; 
 
-Materiais 
reciclados, 
objetos 
pessoais, 
fotografias, 
plasticina, 
material 
riscador, 
folhas, 
compasso,  
entre muitos 
outros. 

 

 
-Aula 15 e 16 
13 de março. 
 

 
-Reflexão e debate 
sobre os trabalhos 
realizados; 
 
-Auto e 
Heteroavaliação 

 
-Capacidade de análise 
critica de auto e hétero-
avaliação. 

 
-Processo de 
conceção e 
realização do 
projeto e 
resultado 
final. 
 

 
-Sala de aula; 

 
-Aula 15 e 16 
13 de março. 
 

 

  



68 

IV QUARTA PARTE: Resultados 

 

4.1 A execução da unidade didática 

4.1.1 Relato das aulas 

O documentário “Lixo Extraordinário” e a visita à exposição VIK no museu Berardo, 

no CCB foram o ponto de partida para a observação da diversidade de expressões e 

práticas artísticas, suscitando uma reflexão passível de questionar o mundo em que 

vivemos, procurando assim despertar a sensibilidade, a capacidade de observar e analisar a 

relação entre a arte e a vida. 

O projeto da criação de uma assemblage com o tema da autorrepresentação, com que 

se pretende estabelecer a ligação entre a arte e a vida, teve por objetivos sensibilizar e 

motivar os alunos para a atividade escolar através das temáticas da arte, do ambiente e da 

cidadania, partindo dos seus quotidianos, interesses e desejos, colocando em evidência os 

processos, a capacidade de apreensão e organização de conhecimentos, e a criatividade nos 

resultados obtidos.  

No âmbito deste projeto, desenvolvido em 18 tempos letivos (correspondente a nove 

aulas de dois tempos cada), o tema orientou-se em torno de questões como a construção da 

identidade dos alunos, no que se refere à relação consigo próprio e com o seu contexto e 

simultaneamente no que se refere a aspetos emocionais envolvidos na busca de resposta a 

questões tais como: Quem sou eu? Como sou? O que sinto? Quais os meus pensamentos?  

Na metodologia de trabalho adotada, para a consecução dos objetivos revelaram-se 

fundamentais as atitudes de pesquisa, questionamento, partilha e intervenção. 

 

1ª Aula 

Nesta primeira aula, não foram necessárias apresentações, pois já estávamos a 

acompanhar a turma desde o primeiro período, o que nos deu a oportunidade de conhecer 

melhor a turma, e conceber um projeto que representasse o “reflexo do mundo” exterior no 

interior dos alunos, a partir da interação de cada um com a sua realidade, procurando 

compreender a sua realidade afetiva, cognitiva e sociocultural. Esta abordagem teve em 
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conta o conhecimento prévio das características de representação gráfica dos alunos, bem 

como as suas inquietações. O desenvolvimento de atitudes e valores consignados nos 

objetivos do programa foi considerado no processo de trabalho a partir de uma abordagem 

favorável à liberdade de opções, apoiadas e orientadas para uma apreensão global que 

integrasse a referência a obras de arte e a outras matérias, assim como as suas experiências, 

conhecimentos e criatividade. 

Assim a aula iniciou-se com o visionamento do documentário “Lixo Extraordinário” 

sujeito a uma montagem prévia dos excertos mais relevantes para a compreensão e 

objetivos do trabalho, com cerca de 60 minutos, pois a duração total do documentário 

excedia o tempo da aula. Os alunos foram informados sobre a possibilidade de 

visualizarem o documentário completo, online. 

Seguiu-se um debate e reflexão, sobre questões de cidadania, do ambiente e da arte, o 

processo criativo e a produção de obras de arte levantadas pelo documentário. Discutiu-se 

também como o documentário põe ainda em evidência no trabalho de Vik, o poder 

transformador da arte, capaz de alterar não só a realidade das pessoas, mas ainda a 

perceção que elas têm do mundo. Essas pessoas, enquanto tema, “material” e objeto 

artístico, são a prova de que a arte desempenha um papel social que muitas vezes soa como 

uma utopia. A marginalização das pessoas que trabalham e vivem na lixeira, e que a partir 

dali observam o mundo, como espaço e representação, do qual se sentem absolutamente 

excluídas, constitui um retrato social capaz de se transformar a partir do seu contacto com 

a arte e com a cultura. 

Durante o debate pudemos discutir algumas questões levantadas pelos alunos como: 

• Existe alguma relação entre as catástrofes ambientais com o aumento do lixo nas 

grandes cidades? 

• O que é que a sociedade faz para minimizar o problema da poluição? 

• O que é arte? Como é que uma peça feita de lixo pode ser considerada arte? 

Com este debate pretendeu-se orientar os alunos numa leitura e interpretação mais 

críticas e desafiadoras do documentário, sobre a arte e o(s) contexto(s) em que é produzida 

e cujas conclusões se registaram no quadro e os alunos passaram para o caderno.  

Entretanto pediu-se aos alunos que fossem fazendo uma recolha de objetos pessoais, 

guardados, esquecidos, encontrados, tais como fotografias, cromos, porta-chaves, 

brinquedos, canetas, pins, livros, músicas (CD ou vinil), filmes, bilhetes de entrada em 
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museus, pedras, folhas, etc. que lhes fossem próximos, quer de forma positiva ou negativa, 

e que representassem algo do seu mundo. 

 

2ª Aula 

Nesta aula os alunos visitaram, no CCB, a exposição temporária “VIK”, uma 

retrospetiva do artista plástico contemporâneo brasileiro Vik Muniz (n.1961), que reúne 

mais de uma centena de trabalhos desde o início da sua carreira, em finais dos anos 80, até 

aos nossos dias (Figura 4-1). 

 

Figura 4-1. Visita à exposição ‘ViK’ no Museu Berardo, no CCB. 

Vik Muniz, integra, nas suas obras, linguagens artísticas diversas como o desenho, a 

pintura, a escultura e a gravura, mas é sobretudo a fotografia que marca o seu trabalho. 

Apoiado no uso de materiais pouco convencionais, o artista expõe trabalhos fotográficos 

realizados a partir de técnicas e elementos tão diversos como papel recortado, lixo, calda 

de chocolate e algodão. A relação entre os materiais utilizados e a referência a clássicos da 

história de arte originou obras emblemáticas como a famosa réplica da “Mona Lisa”, de 

Leonardo da Vinci, feita com geleia e manteiga de amendoim, onde se apropria 

simultaneamente tanto da obra ícone da história da arte como de objetos simples da estética 

do quotidiano. 

A obra de Vik Muniz apresenta uma multiplicidade de aspetos que criam relações 

com a história de arte, o mundo quotidiano e diversas situações da vida em sociedade. 
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Inserida na estética contemporânea, recria imagens do mundo das artes, dos meios de 

comunicação e do quotidiano, investigando temas relativos à memória, à perceção e à 

representação de imagens (Elkins, Anjós e Rice,2004). 

O contacto direto com a obra de arte constitui uma oportunidade de desenvolver 

novas formas de ver e pensar o mundo e a si próprio. No exercício que nos leva do sentir 

ao olhar, do pensar ao fazer, é importante levantar questões iniciais.  

Com o objetivo de explorar a oportunidade de observar e refletir a partir do contacto 

direto com a obra de arte, de motivar, estimular a criatividade e de consolidar 

conhecimentos e aprendizagens, os alunos, foram guiados pela exposição, onde foi 

debatida de forma participada a questão da “obra fotografada” e materiais efémeros usados 

para a construção da “pré imagem”; a participação de grupos sociais na realização da obra; 

a motivação intelectual, cultural e social do artista. O debate em torno das questões 

levantadas pelo documentário “Lixo extraordinário” abordado na aula anterior e pela obra 

e processo artístico do Vik Muniz que puderam ver no CCB e proporcionaram aos alunos 

outro modo de ver e aprender. Neste processo, os alunos adquirem ferramentas críticas que 

estimulam a investigação e o estudo em torno de ideias e conceitos, passiveis de tornar a 

experiência no museu significativa e complementar do tipo de ensino de aprendizagem que 

se realiza na escola. 

 

3ª Aula 

A terceira aula dividiu-se em três partes. Na primeira parte começamos por levantar 

questões e esclarecer ideias dos alunos sobre a exposição, objeto de visita da aula anterior. 

Falou-se acerca dos materiais que o artista utilizou, da relação entre os materiais e as 

imagens. – Podemos associar estes materiais com algo que já conhecemos? – Uma obra 

torna-se diferente por ser feita de materiais não convencionais? – Como interagem as 

pessoas com essas imagens, ao saber que são feitas de chocolate ou lixo? Como explorar as 

ilusões associadas à perceção? -Como as que observamos na obra Earth work, de desenhos 

feitos na terra, em que só são percetíveis na sua totalidade se forem vista num plano aéreo. 

As fotografias obtidas no plano aéreo mostram uma dimensão que é possível confundir 

com a fotografia de uma miniatura simulando o verdadeiro espaço. 
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As ilusões fotográficas de Vik Muniz, surpreendentes pela invenção patente na 

apropriação de imagens, memória e experiências vividas, e pelos procedimentos técnicos, 

solicitam uma leitura multifacetada das possíveis significações cumprindo a função de 

enriquecimento da vida e não apenas da informação. 

Passámos em seguida para uma apresentação sobre assemblage (Apêndice B) e a sua 

contextualização. O que é, Quando e como apareceu? Simultaneamente apresentámos 

trabalhos de assemblage realizados por vários artistas, destacando conceitos e elementos da 

linguagem visual características desta expressão. As obras apresentadas foram discutidas e 

contextualizadas no tempo e no espaço através da história de arte, levando-se em 

consideração as influências das tendências artísticas, visando assim contribuir para o 

desenvolvimento estético do aluno, proporcionando-lhe momentos de leitura estética do 

ambiente e de imagens de arte. A partir do visionamento da reprodução das imagens de 

assemblage, fez-se um levantamento sobre a diversidade de objetivos, materiais, modos, 

temáticas e processos de produção de assemblages, bem como das possibilidades de 

ressignificação, ou seja, da modificação de significado dos materiais e objetos, a sua 

disposição, as cores, através da assemblage.  

Por fim, explorámos as possibilidades ao nosso alcance para fazer uma 

autorrepresentação através de palavras, textos ou objetos e materiais retirados do nosso 

quotidiano, a importância de pensarmos nas nossas origens e ainda o poder que as imagens 

têm na expressão e comunicação da sua “história”. 

Estas questões encaminharam a abordagem do projeto da autorrepresentação por 

meio de uma assemblage. Nesse sentido foram solicitados a refletir sobre suas maneiras de 

viver, bem como sobre o conjunto de fatores que consideravam importantes para viver 

bem, e ser felizes assim como sobre os que lhes causam medo, desprazer. Todos 

concordaram que a assemblage trataria de aspetos das suas vivências e histórias de vida e 

que isso lhes permitiria expressar ideias e aspetos da sua identidade. Seria além disso uma 

oportunidade de compreender e valorizar a assemblage como género e linguagem de arte. 

O manifesto interesse dos jovens pela multiplicidade de imagens que invadem o seu 

quotidiano influencia as atitudes e as posturas adotadas e consequentemente as suas 

representações visuais. Assim, este projeto é uma boa oportunidade para uma reflexão 

sobre padrões de identidade, influências, opções individuais e de grupo numa análise 

crítica da sociedade atual. 
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4ª Aula 

Foi feita uma apresentação de livros sobre assemblage e scrapbooks, (que é a 

organização de memórias em álbuns com fotos, bilhetes, mapas, diversos objetos, etc., 

histórias escritas do que se passou; as datas e os locais, e todos os elementos que ajudam a 

contar a história) (Apêndice C), que depois circularam pela turma, de modo a que todos 

pudessem consultar, segundo o seu interesse. 

Desta apresentação conclui-se que a caracterização física e psicológica de uma 

pessoa, exprime a sua história que é ação, movimento e vida. É um retrato que fixa a 

escolha do que, para quem retrata, há de mais significativo na pessoa que se retrata e que a 

qualidade do retrato está relacionada com a capacidade de observação e seleção do que se 

observa.  

Na sequência destas observações os alunos passaram à elaboração de um texto sobre 

a sua caracterização física e psicológica, como se fossem uma personagem. A este retrato 

seguiu-se o jogo: “E se eu fosse…” por exemplo, se fosse uma cor, uma flor, uma palavra, 

um filme, um livro, um pais, uma personagem, etc., onde cada um identificaria “a sua 

personagem” com o traço caracterizador associado ao “objeto” escolhido (Apêndice A). 

Com esta atividade pretendeu-se tornar mais nítida para o aluno a conexão entre o real e a 

sua representação simbólica.  

  

5ª Aula 

Nesta aula os alunos procederam à seleção dos materiais já recolhidos e à recolha de 

novos materiais em livros, revistas, entre outros, tendo em conta as características do 

retrato elaborado no exercício da aula anterior que orientaram a definição dos critérios de 

seleção dos materiais por cada aluno. Na definição desses critérios está implícito um 

processo de análise e reflexão sobre o material escolhido numa dinâmica de 

ação/compreensão; compreender as coisas, os significados do que se vê, do que se ouve, do 

que se vai encontrando, baseado num diálogo de questionamento e partilha conducente a 

interpretações e sentidos com que, cada um se identifica. Neste questionamento procurou-

se perceber o relacionamento do conteúdo da imagem com o contexto em que cada um se 

insere e as mensagens veiculadas pelas imagens sobre o que é ser bonito, feliz e bem 

sucedido a que cada um adere, mesmo que inconscientemente.  
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6ª Aula 

Os alunos procederam à realização de desenhos, pinturas e objetos tridimensionais 

para incorporar cada um na sua assemblage, cuja preparação passou igualmente por 

estudos prévios da composição dos vários elementos, completando o conjunto de materiais 

que tinham vindo a selecionar (Figura 4-2). 

 

 

Figura 4-2. Os alunos na fase inicial do trabalho 

7ª e 8ª Aula 

Com a seleção e construção de imagens e objetos já avançada, os alunos começaram 

por organizar os vários elementos na caixa que tinham, ou trazido, ou construído. A caixa 

faz também parte do trabalho a desenvolver e como tal é igualmente objeto de expressão e 

significação pelo que a criação de espaços, que se proporcionam através da pintura, 

revestimento, fechamento, é igualmente importante na construção/representação da sua 

“história”. 

Na composição dos vários elementos que tinham selecionado e realizado, os alunos 

começaram por fazer a composição que tinham realizado em esboço e depois foram 

realizando e reformulando várias composições até encontrarem a composição final, na qual 

fixaram depois os vários elementos (Figura 4-3.). 
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Figura 4-3. Os alunos no processo de trabalho 

9ª Aula    

Na primeira parte da aula os alunos finalizaram os trabalhos (Figura 4-4).  

 

 

Figura 4-4. Os alunos a finalizarem os trabalhos 

Na segunda parte realizamos a auto e a heteroavaliação discutindo, em conjunto, a 

intervenção individual e coletiva no processo de realização dos trabalhos e o modo como 

percecionavam os resultados. 
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4.2. A avaliação  

A avaliação dos alunos rege-se pelos princípios consignados na documentação 

emanada do Ministério da Educação e em consonância com os critérios de avaliação para 

cada ano de escolaridade que são definidos pelo Conselho Pedagógico do agrupamento no 

início do ano letivo, sob proposta do departamento curricular, em que se insere a Educação 

Visual.  

 

4.2.1 Métodos e técnicas de avaliação 

Durante o primeiro período, as aulas que fomos seguindo com a turma permitiram-

nos uma avaliação diagnóstica, que teve em conta as características da turma e dos seus 

alunos, assim como, os conhecimentos já adquiridos sobre assuntos relacionados com os 

conteúdos curriculares e as competências que desenvolveram. Esta avaliação forneceu-nos 

elementos importantes para a adequação do projeto a realizar às características e 

conhecimentos dos alunos. 

A avaliação formativa, que tem caráter contínuo e sistemático e aponta para a 

regulação do ensino e da aprendizagem, realizou-se durante o projeto desenvolvido, por 

observação direta. Esta avaliação, fornecendo indicadores sobre o progresso das 

aprendizagens, proporciona um feedback que permite identificar os erros e acionar 

estratégias de melhoramento e correção pelos alunos, quer também pelo professor. 

A avaliação sumativa realizou-se no final do segundo período e baseou-se nas 

informações recolhidas acerca do desenvolvimento das aprendizagens e competências 

definidas no projeto de trabalho, as atividades práticas, assim como nos conteúdos. 

 Nos critérios de avaliação das aprendizagens definidas para a escola, as 

competências dividem-se em dois domínios de aprendizagem. O domínio do 

conhecimento/capacidade contribui com 70% para a avaliação e o domínio das atitudes e 

valores que contribui com 30%. 

Nos critérios de avaliação definidos para as artes e tecnologias, avaliam-se atitudes e 

valores, tais como a participação, comportamento e responsabilidade e avaliam-se os 

conhecimentos e as capacidades, tais como: aquisição, compreensão, aplicação, iniciativa, 

criatividade através de trabalhos práticos, fichas de trabalho, trabalhos de grupo e testes. 

Na educação visual os critérios de avaliação assentam nos mesmos dois domínios de 

aprendizagem das atitudes e valores e dos conhecimentos / capacidades (Anexo C). No 
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domínio dos conhecimentos/capacidades atribuem-se 30% aos conhecimentos (saber) 

sobre conceitos e perceção / representação que são ainda especificados em diversos pontos. 

Atribuem-se 40% às capacidades (saber fazer) sobre método processual, técnica, expressão 

e criatividade especificados também, ainda, em vários pontos. A avaliação sobre este 

conjunto de elementos abrangidos pelos dois domínios é feita através dos diversos 

elementos de avaliação aplicados e com base no desenrolar dos trabalhos, de forma a 

valorizar o processo e não apenas o produto. No domínio das atitudes e valores avaliam-se 

a participação, o comportamento e a responsabilidade. A cada um destes pontos são 

atribuídos 10% do total de 30% neste domínio. Em cada um destes três pontos são ainda 

especificados os itens a avaliar.  

No que concerne à avaliação das aprendizagens dos alunos em Educação Visual, a 

avaliação na disciplina é contínua, feita com base no desenrolar dos trabalhos e são objeto 

de avaliação: a aplicação dos conceitos; a perceção e a representação; a utilização das 

técnicas; a criatividade e a expressão; o método processual; os valores e atitudes. A 

classificação assenta neste conjunto de elementos, valorizando o processo e não apenas o 

produto. 

A avaliação é um elemento essencial para uma prática educativa integrada.  

A avaliação, possibilita a recolha de informação, a formulação de juízos e a tomada 

de decisões adequadas ao sucesso educativo, em geral, e às capacidades e necessidades do 

aluno, em particular. 

A avaliação contribui para otimizar os desempenhos exigidos no decorrer da 

aprendizagem, e como instrumento autorregulador tem uma presença contínua e 

transversal ao processo. Avaliação significa aprendizagem: é uma ajuda ao aluno para a 

realização pessoal, um incentivo à motivação, à iniciativa e à competência no trabalho 

individual e em grupo. 

 

4.2.2 Análise dos resultados de avaliação 

No final da unidade de trabalho realizada o aproveitamento de todos os alunos foi 

positivo. Verificou-se uma evolução nas atitudes e valores que se traduziu na participação 

ativa e empenhada nas diferentes fases do trabalho. Nas atividades e tarefas desenvolvidas 

os alunos foram progressivamente assumindo uma atitude de iniciativa, autonomia e 
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espirito crítico. Esta progressão revelou-se de forma mais acentuada num grupo de alunos à 

partida mais autoconfiantes. Os valores alcançados, relativamente ao respeito pelos outros, 

às normas e aos espaços, foram bons na avaliação de todos os alunos. 

No plano do saber fazer, todos os alunos alcançaram um bom nível na expressão e 

criatividade pois todos eles conseguiram encontrar soluções diferenciadas e criativas para a 

execução e finalização do trabalho. No domínio das técnicas selecionadas e usadas no 

decorrer do trabalho os alunos manifestaram uma competência adequada ao nível 

requerido. Na avaliação do método processual os resultados foram menos homogéneos 

sobretudo na articulação entre o conhecimento teórico, as ideias apresentadas e a sua 

materialização, onde nem todos alcançaram resultados positivos. 

No plano do conhecimento, o domínio dos conceitos situou-se num nível médio de 

competência. Quanto à perceção e representação, os resultados foram igualmente positivos. 

Verificou-se que, dos 19 alunos da turma, 13 obtiveram o nível 3 e 6 obtiveram o 

nível 4. Oito dos alunos subiram a nota em relação ao período escolar anterior. Os dois 

alunos que tinham sido avaliados com nota negativa no período anterior obtiveram neste 

período o nível 3 e seis dos alunos que no período anterior tinham sido avaliados com nível 

3 subiram pra o nível 4 neste período. 

Na autoavaliação feita pelos alunos no final da unidade didática e do período escolar, 

os níveis propostos por cada um deles correspondeu, na grande maioria, aos níveis com 

que foram avaliados. Apenas dois alunos não coincidiram com os níveis com que foram 

avaliados. 

Os resultados obtidos permitiram concluir que embora se situem, maioritariamente, 

num nível médio refletem uma melhoria significativa em relação aos resultados anteriores. 
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V. QUINTA PARTE: Conclusões 

 

5.1 Reflexão sobre o trabalho realizado 

O desenvolvimento de uma unidade curricular é um espaço de aprendizagem para os 

alunos mas também para o professor na medida em que permite a ambos analisar e refletir 

sobre o processo e fazer (re) avaliações que permitam confirmar e manter escolhas e 

procedimentos que se revelam eficazes e produtivos assim como introduzir alterações e 

ajustamentos nos caminhos percorridos. 

A turma com que trabalhámos, na avaliação diagnóstica, revelou uma atitude de falta 

de interesse e motivação aparentemente relacionada com a ideia que expressaram sobre si 

próprios, de que não são capazes de realizar determinadas tarefas com que eles 

identificaram a disciplina de educação visual ao afirmarem “eu não sei desenhar”. Esta 

atitude conduz frequentemente à desmotivação e a um bloqueio que resulta na recusa do 

desenho e da disciplina enquanto representante do conhecimento a ela associado. 

Um dos fatores da motivação decorre sobretudo de uma reação emocional perante o 

clima gerado em sala de aula e da relação que estabelecem com o professor, perante o qual 

agem emotivamente, manifestando-se em interesse ou desinteresse pela disciplina. Na 

resposta a esta situação o papel do professor no desenvolvimento de estratégias de 

motivação é fundamental. 

Conscientes desse papel delineámos um conjunto de estratégias diferenciadas que, 

promovendo a motivação dos alunos, conduzisse a resultados de aprendizagem com 

importância nas suas vidas e que fossem valorizadas pelos alunos. 

Nesse sentido manifestar uma atitude de confiança nas capacidades dos alunos foi 

importante na sua perceção de competência. Estabelecer uma dinâmica de aula e de relação 

afetiva com os alunos que criou expectativas e gerou curiosidade e entusiasmo em relação 

ao decorrer das aulas, propor atividades que permitiram aos alunos tomar decisões e 

responsabilizar-se pelos resultados integrando o erro no processo como uma possibilidade 

de aprendizagem, foram passos importantes para o envolvimento dos alunos no projeto a 

desenvolver. 

Assim, a unidade desenvolveu-se em diferentes fases com objetivos e estratégias 

diferenciadas. Na primeira fase, baseámo-nos na observação orientada para a 
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fruição/contemplação. Foram solicitados a um olhar e um pensar diferentes com o 

documentário “Lixo extraordinário” que permitiu o contacto com uma realidade nova e 

diferente e que despoletou reações emotivas, expressas de forma ambivalente, entre a 

curiosidade e a recusa, durante o debate que se seguiu à apresentação.  

Manifestaram estranheza face à possibilidade de fazer arte com lixo, indignação pelo 

modo de vida daquelas pessoas que trabalham e vivem na lixeira, recusa como forma de 

expressar distância em relação a uma realidade desconhecida, espanto ao saberem que se 

tratava da obra de um artista jovem uma vez que associavam a arte ao antigo e a artistas 

mortos. 

O passo seguinte, foi a visita à exposição “VIK” de Vik Muniz, artista que nenhum 

aluno conhecia, nem a temática, antes do documentário. A mudança de espaço, a alteração 

de rotina (a deslocação foi a pé) iniciou um processo de adesão expresso em reações de 

agrado. As imagens entraram facilmente no universo dos alunos. É um tipo de expressão 

diferente da expressão erudita da “arte cultivada” que normalmente lhes é apresentada nos 

livros. A informação sobre os materiais utilizados (geleia, calda de chocolate, areia, lixo, 

arame) desvenda um mundo de possibilidades de criação ao alcance de qualquer um. As 

ilusões construídas, como as fotos de algodão simulando nuvens, o autorretrato do artista 

elaborado com a colagem de bolinhas de papel de revista obtidos com um furador, entre 

outras, fomentam a surpresa e abrem a mente a novas possibilidades de convivência entre o 

real e o imaginário e a diferentes possibilidades de expressão e representação de imagens e 

de ideias e a sua significação. Outros motivos de interesse foram o facto dos trabalhos 

retratarem situações de vida verídicas e atuais, o uso de objetos do nosso quotidiano e de 

materiais efémeros utilizados na construção da pré-imagem (a que está na origem da foto). 

Uma outra leitura das imagens e das ilusões produzidas orientou-se para o caracter 

lúdico da criação com o recurso a “brincadeiras” com personagens e obras de arte famosas 

aliado a uma certa “magia” da arte. 

As opiniões dos alunos marcaram ainda a constatação de que afinal as pessoas 

comuns e trabalhadoras também podem fazer parte das grandes obras e que os materiais 

que julgamos inúteis nos podem oferecer muito mais. Para além da obra como objeto de 

fruição/contemplação e da motivação intelectual e cultural do artista, outro aspeto que 

marcou os alunos foi a motivação social da obra e do artista, pela participação dos grupos 

sociais na realização da obra e pelo facto do dinheiro angariado na venda de uma das obras 
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poder vir ajudar as pessoas representadas, como no caso dos trabalhos feitos a partir do 

lixo. 

O terceiro passo teve lugar na sala de aula com um debate sobre a exposição onde as 

questões anteriormente referidas, levantadas, quer pela guia da exposição quer pela 

professora, foram abordadas de diferentes pontos de vista, de acordo com as opiniões e 

solicitações dos alunos que, de um modo geral mostravam vontade de expressar a sua 

opinião atropelando-se por vezes para tomar a posse da palavra. Procurou-se juntar aos 

alunos participativos a voz dos alunos menos participativos ou motivados solicitando e 

valorizando as suas intervenções sobre o processo criativo, os materiais utilizados e o 

registo das obras. 

Nesta primeira parte pretendeu-se envolver os alunos no projeto partindo de 

atividades de fruição e contemplação de obras de arte contemporâneas onde se refletem 

questões atuais como as da ecologia, das diferenças sociais, orientando-os para uma 

reflexão sobre a relação da arte com o mundo e o quotidiano das pessoas e para os 

processos de interpretação que integram os campos de significação do fazer técnico, as 

formas, as cores, os materiais e da expressão conceptual pessoal e o significado que cada 

um de nós atribui a esse olhar e a essa expressão. 

Uma segunda fase iniciou-se com a apresentação da proposta de trabalho. Embora já 

se tivesse pedido aos alunos uma recolha, dentro de uma caixa, de objetos e imagens 

pessoais que fossem significativas para eles, os alunos ainda não sabiam para quê, de 

forma a criar expectativas em relação às intenções da recolha, destinada a criar uma 

autorrepresentação através de uma assemblage. O efeito de surpresa e expectativa, embora 

não tenha tido efeito imediato em alguns, pois nem todos efetuaram a recolha no momento 

requerido, foi reforçado com a perspetiva de uma caixa “mágica” guardando as peças 

donde sairia a representação de cada um deles, estimulando a imaginação. 

Só então foram informados do objetivo da recolha anteriormente pedida de forma a 

complementarem essa recolha de forma mais organizada e intencional. 

O desenvolvimento da criatividade requer igualmente o desenvolvimento de 

competências práticas e técnicas nos meios que queremos utilizar. Nesse sentido a 

apresentação de uma apresentação power-point sobre a utilização da assemblage no 

trabalho de vários artistas permitiu clarificar junto dos alunos o conceito de assemblage 

bem como as suas possibilidades e técnicas de expressão. 
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Com este trabalho pretendia-se também desenvolver a questão de identidade e a 

influência das imagens na formação dessa identidade, numa idade em que é mais forte a 

identificação com grupos e com marcas comerciais e com as ideias associadas a essas 

marcas. Nesse sentido, durante o processo de debates e seleção de materiais para a 

construção da sua autorrepresentação, questionou-se individualmente os alunos sobre as 

suas escolhas induzindo-os num processo de reflexão entre as suas escolhas e a influência 

da “oferta” do meio envolvente, alargando o leque de “leituras” e com ele as possibilidades 

e os critérios de escolha. Verificou-se que os rapazes se mostravam mais permeáveis a 

essas influências com as imagens do mundo do futebol e dos carros enquanto as raparigas 

se orientavam para objetos mais pessoais e diversificados como folhas escritas, fotos, 

objetos de adorno, entre outros. 

Depois da apresentação do trabalho e definida a sua duração, atividades e materiais 

necessários, os alunos foram responsabilizados pela sua realização e pelo cumprimento de 

um plano de trabalho em que cada um geria os materiais, o tempo, as ideias e as tarefas a 

realizar adaptando-as ao seu ritmo, necessidades, capacidades e expressão pessoal. 

No início os alunos sentiram alguma dificuldade em entender o que lhes era proposto 

talvez pela estranheza do projeto sobre o qual uma aluna disse: “Eu nunca fiz nada disto na 

vida, não é isso que se faz nas aulas de Educação Visual, ou desenhamos ou pintamos, 

geralmente sei sempre o que é para fazer, não preciso pensar. Isso assim não gosto." 

Para começar os trabalhos alguns alunos sentiram-se mais perdidos solicitando da 

professora um acompanhamento mais constante que os ajudasse a orientar no caminho da 

autonomia. Outros alunos exploraram vários meios técnicos de modo autónomo, 

demonstrando o domínio dos instrumentos e dos materiais que procuravam diversificar e 

mostravam uns aos outros expondo e discutindo as suas ideias e o modo como as poderiam 

por em prática envolvendo-se em situações de entreajuda. 

Este processo fez-se notar nos diferentes ritmos e tempos de trabalho entre os alunos. 

Alguns alunos mostraram-se mais determinados e objetivos nas escolhas que faziam e nos 

motivos dessas escolhas e à medida que iam fazendo integravam novas ideias, revelando 

uma capacidade de análise e estruturação do trabalho associando ao domínio de materiais, 

meios e técnicas utilizados. 
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Outros alunos mostraram alguma insegurança e hesitação na organização do trabalho 

e na escolha dos elementos, não sabiam o quê, ou como fazer, revelando dificuldade em 

estruturar as formas, de modo autónomo e criativo. 

Verificou-se uma evolução nas atitudes e no desempenho que se traduziu em 

resultados positivos com todos os alunos, alguns dos quais conseguiram subir as 

classificações em relação ao período anterior. 

Durante a execução do projeto o processo criativo desenvolveu-se orientado pelo 

gosto e pelo julgamento individual de cada aluno, onde os obstáculos eram por vezes 

discutidos e confrontados com os do professor e dos colegas num processo de cruzamento 

de ideias que permitiam o ajustamento e o encorajamento do pensamento e da ação. 

O projeto proposto, tendo em vista o desenvolvimento de uma atitude de exploração 

da sua individualidade e da influência do meio envolvente na caracterização de cada um, 

para além de um estímulo à criatividade como força motivadora da ação, associou a estes 

fatores a necessidade de uma maior consciencialização e responsabilidade no papel que 

cada um desempenha no desenvolvimento de formas de pensar que potenciam a 

competência interpessoal e intrapessoal identificada por Gardner (1996) como uma forma 

de inteligência cada vez mais importante na integração social na sociedade atual. 

Na turma estão sinalizados cinco alunos com necessidades educativas especiais, mas 

apenas dois manifestam claramente essas necessidades. Embora em relação à educação 

visual, por decisão do concelho de turma, não se tenha considerado necessário elaborar um 

plano de intervenção. Em relação a esses dois alunos caberia ao professor adaptar as 

atividades às suas capacidades. As caixas com os elementos recolhidos por esses dois 

alunos continham sobretudo elementos da natureza, folhas, galhos, com as quais criaram 

uma composição incorporando seres e formas naturais, como caracóis, borboletas, feitos 

em plasticina, e a cor, pintando a caixa e alguns elementos da composição. 

Os alunos terminaram a execução dos trabalhos no final do segundo período. No 

início do terceiro período, quando regressámos à escola para fotografar os trabalhos uma 

das alunas pediu-nos que a acompanhasse ao seu cacifo para nos mostrar uma nova 

assemblage que tinha feito durante as férias. Referimos esta atitude como a ilustração do 

interesse que a proposta despertou nos alunos e da atitude de iniciativa e autonomia que 

levou a aluna a realizar uma nova assemblage com uma abordagem diferente, onde 

explorou a tridimensionalidade, construindo o cenário de uma sala com ambiente festivo, 
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povoada de personagens que identificou como familiares e onde ela própria se integrava 

com lugar de destaque. 

A envolvência dos alunos no trabalho manifestou-se também na vontade 

repetidamente manifestada de levar as caixas para sua casa como algo com que se 

identificaram, e lhes proporcionou prazer, isto é, algo que, apelando á sua vivência e ao seu 

fazer, se tornou significativo para eles. 

As assemblage, mais do que um trabalho para a disciplina de Educação Visual, 

destinado a pôr em prática requisitos técnicos e processuais, exprimiam simbolicamente 

algo de si e da sua vida que eles desejavam integrar no mundo que os rodeia. 
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5.2 Considerações finais 

O trabalho desenvolvido teve como finalidade lecionar uma unidade didática no 

âmbito da disciplina de Educação Visual a uma turma de 8º ano da escola EB 2,3 Paula 

Vicente, em Lisboa. Teve como um dos seus desafios contrariar a atitude que se havia 

observado nos alunos de falta de motivação para as tarefas de aprendizagem na disciplina. 

Do suporte teórico que consultámos retivemos, como ideia principal, que os 

indivíduos são motivados para aprender, dispõem-se a aprender, o que, por razões pessoais, 

sociais e culturais é significativo para as suas vidas, e que a aprendizagem se realiza 

através da construção de significados. 

Procurámos então perceber, junto dos alunos, que significado atribuíam à disciplina 

de Educação Visual que justificasse a sua aprendizagem. A ideia geral foi a de que a 

“compensação” obtida com a disciplina se traduzia sobretudo na classificação que lhes 

permitia transitar de ano, ou, em alguns casos, os motivos de adesão projetavam-se para a 

relação com o professor.  

Impunha-se então procurar na disciplina de Educação Visual uma perspetiva de 

abordagem que oferecesse aos alunos motivos que os levasse a encontrar na Educação 

Visual resposta para as questões com importância e significado nas suas vidas. 

Partimos da intencionalidade da educação visual como educação do olhar e do ver. O 

quê e como vêm e olham os alunos? A mochila que trazem para a escola, o material escolar 

que usam, o modo como se vestem, os programas de televisão, os filmes, os jogos, a 

publicidade, a “paisagem” das prateleiras e montras dos centros comerciais, constituem um 

universo visual carregado de mensagens nem sempre legíveis pelos destinatários pela falta 

de ferramentas e competências para a leitura crítica. A informação e a cultura dos nossos 

dias tem um tratamento predominantemente visual. 

Tal como o código linguístico verbal, a imagem constitui um código de comunicação 

com uma morfologia e uma sintaxe próprias, que ganha cada vez mais espaço na vida dos 

indivíduos e das sociedades e na formação das suas identidades. 

O sentido atribuído à imagem, a sua leitura, quer se apresente no campo da arte ou no 

campo do quotidiano, é dado pelo contexto e pelas informações que o leitor possui. A 

leitura, a perceção, a compreensão, a atribuição de significados são feitos por um sujeito 

com uma história de vida, em que a objetividade e subjetividade organizou, de forma 

singular, a sua forma de apreensão e de apropriação do mundo. O olhar não é ingénuo, está 
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comprometido com o passado, as experiências, a época e o lugar, com as referências de 

quem olha. 

A perspetiva de abordagem para a unidade didática a lecionar direcionou-se assim no 

sentido de trazer para a sala de aula a experiência e o olhar dos alunos sobre si e sobre o 

mundo, para, a partir deles, desenvolver a construção do conhecimento em arte que passa 

pelo domínio dos códigos da visualidade inerentes às três ações básicas da atividade do 

ensino / aprendizagem da educação Visual, que são o ler, o fazer e o contextualizar. 

O projeto “Autorrepresentação através de uma assemblage” foi pautado por três 

momentos. No primeiro momento desenvolveram-se atividades percetivas relacionadas 

com a educação dos sentidos, através do contacto com a arte contemporânea e expressões 

da cultura visual. No segundo momento as atividades centraram-se na manipulação de 

materiais e utilização de técnicas. No terceiro momento as atividades estiveram mais 

relacionadas com a comunicação e a expressão, apelando à criatividade dos alunos na 

produção e criação artística. 

Ao privilegiar uma perspetiva de abordagem do ensino / aprendizagem da disciplina 

de Educação Visual que convoque para a sala de aula temas e preocupações do mundo 

atual com os quais os alunos se possam relacionar, identificar ou questionar verificou-se 

que, quer no decorrer do processo, quer nos resultados, é possível motivar os alunos para 

uma participação ativa e interessada nas aulas de Educação Visual, nas quais os alunos 

possam encontrar matéria e motivo que enriqueça a sua capacidade de olhar o mundo. 

Nesta experiência de ensinar e aprender a olhar acreditamos que  

 
a verdadeira viagem do descobrimento não consiste em buscar novas 
paisagens, mas novos olhares  

− Marcel Proust. 
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Apêndice A: Exercício de caraterização física e psicológica 
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Apêndice B: Apresentação powerpoint sobre assemblage 
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Apêndice B: Apresentação powerpoint sobre assemblage 
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Apêndice C: Livros apresentados na aula  
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Apêndice D: Roteiro exploração de obra de arte 

1|Seleciona uma obra à tua escolha. 

 

 

 

 

 

 

2|Porque a escolheste? 

 

3|Faz uma descrição e interpretação da obra que escolheste. O que podes ver, o que te 

faz pensar? 

 

4|Qual é a característica que te parece ser mais importante nesta obra? 

 

5|Quais as cores / formas / volumes / texturas mais importantes? 

 

6|A Cor é facilmente ou dificilmente identificável? Porquê? 

 

7|Quais as cores que estão presentes na obra (quentes, frias, primárias, secundárias)? 

 

8|As formas destacam-se do fundo ou têm dificuldade em destacar-se? Porquê? 

 

9|Que tipos de texturas existem? 

 

10|A estrutura é visível ou invisível? Tenta encontrar linhas, estruturais, ritmos, 

padrões, movimentos e linhas de perspetiva. 

 

 

 

Título: 

Autor: 

Data: 

Técnica: 

Dimensão: 

 

 

 

 

Fotografia da obra escolhida 
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Apêndice E: Trabalhos dos alunos no decorrer do processo 

 

Trabalho do aluno A 
 

Trabalho do aluno B 

 

Trabalho do aluno C 

 

Trabalho do aluno D 

 

Trabalho do aluno E 

 

Trabalho do aluno F 

 

Trabalho do aluno G 

 

Trabalho do aluno H 

 

Trabalho do aluno I 

 

Trabalho do aluno J 
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Apêndice F: Trabalho final dos alunos 

 

Trabalho final 1 

 

Trabalho final 2 

 

 

Trabalho final 3 
 

Trabalho final 4 

 

Trabalho final 5 
 

Trabalho final 6 

 

Trabalho final 7 
 

Trabalho final 8 
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Apêndice F: Trabalho final dos alunos 

 

Trabalho final 9  

Trabalho final 10 

 

Trabalho final 11  

Trabalho final 12 
 

 

Trabalho final 13 

 

 

Trabalho final 14 
 

 

Trabalho final 15 

 

 

Trabalho final 16 
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Apêndice F: Trabalho final dos alunos 

 

Trabalho final 17 

 

 

Trabalho final 18 

 

 

 

 

Trabalhos finais dos alunos 1 

 

 

 

 

Trabalho final 19 

 

 

 

 

Trabalhos finais dos alunos 2 

 

 

 

 

Trabalhos finais dos alunos 3 
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Apêndice G: Esboços a carvão feitos pelos alunos 

 

 
Esboços 1 

 

 
Esboços 2 

 

 
Esboços 3 

  
Esboços 4 

 

 
Esboços 5 

 

 
Esboços 6 

 

 
Esboços 7 

 

 
Esboços 8 

 

 

  



 

Apêndice H: Tabela de avaliação da unidade didática 

ALUNOS Nº  1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

SABER (CONHECIMENTO) 30% 

CONCEITOS .Domínio de vocabulário 
específico das artes visuais e 
da comunicação visual 

 
7% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.Capacidade de reflexão e 
relacionamento sobre 
conceitos e situações 

8%                     

. Interpreta as imagens tendo 
em conta o seu contexto de 
produções, circulação e 
consumo 

8%                     

PERCEÇÃO/REPRESENTAÇÃO Sensibilidade às qualidades 
formais e expressivas 

7%                     

SABER FAZER 40% 

MÉTEDO PROCESSUAL . Usa os elementos da 
linguagem plástica 
definidores da forma de 
acordo com os objetivos 
apresentados pela proposta 
de trabalho; 

4%                     

. Procura imagens recorrendo 
a diferentes meios de 
expressão; 

3%                     

. Utiliza o desenho como 
forma de registo e 
sistematização de 
informação; 

3%                     

.Articulação entre o 
conhecimento teórico, as 
ideias apresentadas e a 
materialização das mesmas 

4%                     
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[Continuação da pág. Anterior] 

TÉCNICA .Seleciona diferentes meios e 
técnicas de expressão plástica 
de acordo com a proposta de 
trabalho 

6%                     

.Domínio das diferentes 
tecnologias, técnicas e 
procedimentos 
 

6%                     

EXPRESSÃO E CRIATIVIDADE .Expressividade 7%                     

 .Criatividade 7%                     

ATITUDES E VALORES 30% 

 .Respeito pelas regras de 
higiene e segurança na 
execução dos trabalhos. 

7%                     

.Participa nos debates 7%                     

.Autonomia /Iniciativa 
/Espírito critico 

8%                     

.Respeita os outros, as 
normas e os espaços 

8%                     

TOTAL                      



 

ANEXOS 
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Anexo A: Planificação anual da disciplina de Educação Visual  

Ano letivo: 2011/12 - 8º Ano. Tempos previstos: 66 x 45min.   

Competências Especificas: 
 

Conteúdos: 
 

Resultados Visados: 
 

Áreas: 
 

 
- Domínio da Comunicação Visual 
Reconhecer, através da experimentação 
plástica, a arte como expressão do 
sentimento e do conhecimento; 
Compreender que as formas têm diferentes 
significados de acordo com os sistemas 
simbólicos a que pertencem; 

Conceber organizações espaciais dominando 
regras elementares da composição; 

Entender o desenho como um meio para a 
representação expressiva e rigorosa das 
formas; 

Conceber formas obedecendo a alguns 
princípios de representação rigorosa. 

- Domínio dos Elementos da Forma 

Compreender a geometria plana e a 
geometria no espaço como possíveis 
interpretações da natureza e princípios 
organizadores das formas; 

Entender visualmente a perspetiva central ou 
cónica recorrendo à representação, por 
intermédio do desenho de observação;  

Compreender as relações do Homem com o 
espaço: proporção, escala, movimento, 
ergonomia e antropometria, 

Conceber projetos e organizar com 
funcionali-dade e equilíbrio os espaços 
bidimensionais; 

 - Compreender a estrutura das formas 
naturais e dos objetos artísticos, 
relacionando-os com os seus contextos; 

Compreender através da representação de 
formas, os processos subjacentes à perceção 
do volume; 

- Perceber os mecanismos percetivos da 
luz/cor, síntese aditiva e subtrativa, contraste 
e harmonia e suas implicações funcionais; 

- Aplicar os valores cromáticos nas suas 
experimentações plásticas; 

- Criar composições a partir de observações 
diretas e de realidades imaginadas utilizando 
os elementos e os meios da expressão visual. 

 
Expressão gráfica 
rigorosa – Traçados 
geométricos 
auxiliares 
 
 
Códigos de 
comunicação Visual 
 
 
 
Papel da imagem na 
comunicação 
 
 
 
 Métodos de repre-
sentação rigorosa; 
Axonometrias. 
 
 
Perspetiva cónica 
 
 
Relação Homem -
Espaço/Objeto; 
 
Estrutura / Forma / 
Função;  
 
Módulo/Padrão 
 
Perceção visual da 
 Forma; 
Fatores que 
determinam a forma 
dos objetos. 
 
 
Cor-Luz. 
 
Conhecimentos 
científicos. 

 
Traçar a mediatriz de um segmento de reta; 
Traçar a bissetriz de um ângulo; 
Concordâncias; 
Traçar o óvulo e a oval, 
Traçar arcos de arquitetura; 
 
Fazer o levantamento gráfico do seu 
envolvimento (equipamento). Conceber e 
executar sinalizações; 
 
Reconhecer a importância das imagens nos 
comportamentos. 
Executar folhetos ou cartazes; 
 
 
Conhecer e distinguir isometria, dimetria e 
Isométrica. 
 Registos das medidas (escalas e cotas); 
Domínio da linguagem gráfica. 
 
Utilização de linhas e até dois pontos de fuga 
e divisão proporcional. 
  
Relacionar a forma e a função dos objetos 
com a sua estrutura; 
 
Resolver um problema por meio da 
“Metodologia do Design” 
 
Realizar estrutura modular ou padrão 
 
Relacionar os elementos visuais. 
Analisar qualidades geométricas e demonstrar 
capacidades expressivas; 
Conhecer as propriedades físicas dos 
materiais;  
 
Compreender os efeitos da cor na perceção do 
mundo envolvente. 
Utilizar os efeitos da cor na melhoria da 
qualidade do ambiente. 
Conhecer a síntese aditiva/subtrativa; 
Aplicar os conhecimentos adquiridos. 
 

 
Desenho 
 
Pintura 
 
Escultura 
 
e, outras, 
de acordo 
com os 
projetos 
curricu-
lares. 
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Anexo B: Plano anual dos conteúdos curriculares  

 

Disciplina: Educação Visual 8º ano– 2011 / 2012 

 

Temas/Conteúdos relevantes 

Nº aulas previstas da 

Disciplina 
Nº de Aulas por tema 

1º Per. 2ºPer. 3º Per. 1º Per. 2ºPer. 3º Per. 

 

Expressão gráfica rigorosa – Traçados geométricos 

auxiliares 

Traçar a mediatriz de um segmento de reta; 

Traçar a bissetriz de um ângulo; 

Concordâncias; 

Traçar o óvulo e a oval, 

Traçar arcos de arquitetura; 

 

Códigos de comunicação Visual 

Fazer o levantamento gráfico do seu envolvimento 

(equipamento). Conceber e executar sinalizações; 

 

Papel da imagem na comunicação 

Reconhecer a importância das imagens nos 

comportamentos. 

Executar folhetos ou cartazes; 

 

Perspetiva Axonométrica; 

Conhecer e representar objetos em Isometria, Dimetria 

e Cavaleira. 

 Registos das medidas (escalas e cotas) 

 

Perspetiva cónica. 

Utilização de linhas e até dois pontos de fuga e divisão 

proporcional. 

 

Relação Homem -Espaço/Objeto. 

Relacionar a forma e a função dos objetos com a sua 

estrutura; 

 

Estrutura / Forma / Função;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

2 
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Nota: No número de aulas previstas para a lecionação de cada unidade didática, não estão contempladas as 

aulas gastas com a execução de teste, fichas de trabalho, correção dos trabalhos de casa ou visitas de estudo. 

Nestes casos o tempo gasto varia de turma para turma 

 

  

Resolver um problema por meio da “Metodologia do 

Design” 

 

Módulo/Padrão 

Movimento e Ritmo 

Realizar estrutura modular ou padrão 

 

Perceção visual da Forma; 

Relacionar os elementos visuais. 

Analisar qualidades geométricas e demonstrar 

capacidades expressivas; 

 

Cor-Luz. 

Conhecimentos científicos. 

Compreender os efeitos da cor na perceção do mundo 

envolvente. 

Utilizar os efeitos da cor na melhoria da qualidade do 

ambiente. 

Conhecer a síntese aditiva/subtrativa; 

Aplicar os conhecimentos adquiridos 

2 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAIS 

 

24 

 

 

 

16 

 

26 

 

26 

 

16 
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Anexo C: Planificação anual da avaliação / critérios avaliação: Artes e Tecnologias 

 

   

COMPETÊNCIAS 

 

 

 

Conhecimentos / Capacidades 

 

 

 

Atitudes e Valores 

 

- Saber (conhecimentos) – 30% 

 

- Saber fazer (capacidades e aptidões) - 

40% 

 

 

30% 

 

 

 

Aquisição 

Compreensão 

Aplicação 

Iniciativa e criatividade 

Trabalhos práticos 

Fichas de trabalho 

Trabalhos de grupo 

Testes 

 

 

Participação, Comportamento 

e 

Responsabilidade 
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Anexo D: Critérios de avaliação: Educação visual 3º ciclo 

 

Saber 

(30%) 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos 

 

• Processo de formação e de alargamento de 

conceitos 

• Expressão verbal dos conceitos 

Perceção/ representação visual 

 

Perceção/ representação 

 

• Sensibilidade às qualidades formais expressivas 

/físicas 

 

Saber fazer 

(40%) 

 

Método processual 

 

• Análise das situações e sensibilidade aos 

problemas; 

• Relevância e quantidade dos dados recolhidos e 

eficácia na sua comunicação; 

• Diversidade de propostas e fundamentação na 

escolha entre alternativas; 

• Integração do pensamento divergente e espírito 

crítico 

 

Técnica 

 

• Adequação da técnica ao suporte e situação. 

Identificação de materiais e instrumentos 

específicos de cada técnica; 

• Domínio da técnica; 

 

Expressão e criatividade • Relação entre a intenção do sujeito que exprime e 

o produto de expressão; 

• Criatividade (apresentação de soluções originais e 

alternativas) 

 

 

 


