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RESUMO 

Este estudo insere-se no domínio da Educação em Arte e incide sobre as concepções 

e práticas dos professores da disciplina de Educação Visual e Tecnológica, do 2 O  

Ciclo do Ensino Básico. Pretende-se investigar as concepções de Educação em Arte 

de professores habilitados para a docência, com um curso de formação inicial 

idêntico. 

A investigação foi orientada pelas seguintes questões gerais: (i) que concepções de 

Educação em Arte são veiculadas pelos professores da disciplina de Educação Visual 

e Tecnológica no âmbito do processo de ensino/aprendizagem? (ii) que práticas 

privilegiam no contexto da sala de aula? (iii) que relações existem entre as práticas 

implementadas pelos professores e as suas concepções de Educação em Arte? 

No estudo empírico foi realizado um estudo de casos múltiplos, com a participação 

de três pares pedagógicos de professores, em que foram investigadas as concepções 

manifestadas e as práticas dos professores. 

Os resultados encontrados indicam que os professores manifestam concepções de 

carácter formalista, valorizando o desenvolvimento da percepção através da análise 

de elementos e princípios de design e que as actividades envolvem aprendizagens 

relacionadas com técnicas e materiais associados a produção de objectos de 

expressão plástica e com conceitos de design. 



ABSTRACT 

This study is about Art Education, more specifically in the area of Visual and 

Technological Education in Middle School (5O and 60 degree) and concerns the 

teachers' beliefs and practices. The purpose of this research is to analyze the 

conceptions of teaching in art education conveyed by teachers that have a similar 

scientific and pedagogical training. 

The research questions are the following: (i) What conceptions of art education are 

conveyed by art teachers? (ii) What practices the teachers emphasizes in class' 

context? (iii) What connections may be established between the teachers' practices 

and his conceptions of teaching in art education? 

It was decided to select the multiple case study method. Six art teaches participated 

in the study. 

The data indicates that art teachers give special relevance to the development of 

visual perception and spend most of their time teaching about materials and 

processes associated with the production of art objects and they center their 

instruction around the learning of selected design concepts. 
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"Uma visão panorâmica começa por produzir 
um conjunto. O seu segundo efeito é o de dar o 
sentido desse conjunto, isto é, fazer ressaltar 
orientações e significadosn (Jean Cassou) 

1. Justificações do estudo: das motivações pessoais ao objecto de 

investigação 

Ao tentar obter uma visão panorâmica do meu percurso pessoal e 

profissional, constatei que as minhas vivências foram marcadas por uma procura 

constante da compreensão do que se passava a minha volta. Hoje tenho 

consciência de que muitas das opções que delinearam os meus caminhos, foram 

marcadas pelo fascínio de poder responder a novos desafios. 

A Escola Superior de Belas Artes e o curso de Pintura, foram o meu primeiro 

desafio. Uma opção definitivamente orientada pela acção educativa da professora 

de Desenho nos meus dois primeiros anos do liceu. Só muito mais tarde me 

apercebi de como tinha sido determinante a marca deixada pelos seus métodos de 

ensino e pela relação que estabelecia com os alunos. 

Mais tarde, como profissional de educação, novos caminhos e novos desafios 

foram surgindo ao longo das experiências profissionais que, por opção própria, fui 

desenvolvendo em diversos campos de actuação: o ensino nos 2 O  e 3 O  Ciclos do 

Ensino Básico e Ensino Secundário, a formação de professores de Artes Visuais 

(profissionalização em serviço, formação contínua, formação inicial), a formação 

inicial de educadores de infância e professores do l0 Ciclo. 
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Na escolha de um tema de investigação há também que considerar motivos 

de ordem pessoal pois, como refere Boudon (1984, p.225), "as paixões e os 

interesses desempenham seguramente um papel essencial na selecção dos 

problemas aos quais o investigador se consagra". E o interesse por questões 

relacionadas com a Educação em Arte, enquanto contributo indispensável para a 

Educação do indivíduo, tem sido um factor constante na tentativa de compreender o 

mundo das pessoas, da Arte e da criação artística. 

Na sequência do estudo realizado no âmbito da minha dissertação de 

Mestrado, no qual pretendi identificar as concepções de Educação em Arte 

subjacentes as interpretações e orientações dadas pelos professores ao programa 

de Educação Visual ( 2 O  Ciclo do Ensino Básico), foi crescendo o meu interesse pelo 

que se passava nas salas de aula em que se ensinavam artes visuais. Enquanto 

supervisora de aulas de Educação Visual, pude constatar, do que me era dado 

observar, como os professores davam enfoques tão diferenciados as suas práticas. 

Ciente do facto de que o ensino das artes visuais constitui um sistema 

complexo que inclui múltiplos aspectos, começou a tornar-se claro que os 

professores privilegiavam determinadas práticas em detrimento de outras, que dão 

mais importância a determinado tipo de aprendizagens e, que estas situações, 

poderiam estar relacionadas com influência das suas concepções, na forma como 

organizavam o ensino e a aprendizagem. 

Uma primeira fase de leituras aleatórias permitiu-me compreender que esta 

era uma problemática complexa e que, se por um lado, a vasta literatura sobre teoria 

da arte e sobre educação em arte me poderiam facultar um conhecimento 

aprofundado destas áreas, no que dizia respeito a temática da teoria da arte com 
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reflexo na educação - área que pretendia aprofundar -, a literatura era mais escassa 

e poucos eram os estudos de investigação a que tinha acesso. 

Na escolha da problemática em estudo, esteve presente a vontade de 

compreender o significado das razões que fundamentam os actos dos professores e 

a dinâmica das suas concepções de educação em arte no relacionamento com as 

práticas. 

2. Definição do campo de estudo 

A ideia de que a integração da Educação em Arte no Sistema Educativo 

contribui de maneira decisiva para o desenvolvimento da imaginação, da criatividade 

e da sensibilidade estética do indivíduo é um facto de ampla aceitação. A existência 

de um plano educacional que inclua o ensino da arte e, na situação específica, das 

artes visuais, pressupõe a existência de um currículo e a existência de professores. 

O professor, enquanto mediador do curriculo, e o modo como essa mediação é 

realizada terá uma relação substancial com o que é ensinado e aprendido. 

Dado que pretendia conjugar as eventuais conclusões da presente 

investigação com a minha prática de formadora, de modo a possibilitar a elaboração 

de estratégias conducentes ao desenvolvimento profissional dos professores, 

privilegiei o contexto da formação de professores de Educação Visual e Tecnológica 

do 2O Ciclo do Ensino Básico. 

No espaço de tempo que decorreu entre a finalização do estudo (dissertação 

de Mestrado), mencionado anteriormente, e o início da presente investigação, foram 

introduzidas alterações, no âmbito da Reforma Educativa, respeitantes a disciplina 

de Educação Visual do 2' Ciclo do Ensino Básico, nomeadamente: a integração de 

uma componente tecnológica, a leccionação em par pedagógico e a integração no 
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mercado de trabalho de professores de arte recentemente formados pelas Escolas 

Superiores de Educação, nas variantes de Educação Visual e Tecnológica, 

formados especificamente para o ensino desta disciplina.' 

Face aos novos rumos e, consequentemente, aos novos desafios e 

problemas, considerei que seria o momento oportuno para identificar problemas e 

aprofundar questões relacionadas com o desempenho da actividade docente dos 

professores formados pelas Escolas Superiores de Educação, na variante de 

Educação Visual e Tecnológica. 

3. Definição da problemática 

Existem definições variadas e diversas relativas a arte e as funções que 

desempenha na sociedade. Pode ser considerada como um modo pessoal de 

expressão, como uma linguagem fundamental da experiência humana, como um 

meio de comunicação que dá resposta aos desafios do envolvimento, ou como uma 

forma de identificar e transmitir valores culturais. A importância que cada um destes 

factores assume na educação é variável, conforme as concepções de cada 

professor e as ideias dominantes em cada escola, o que pode implicar diferentes 

prioridades e originar modos de ensinar igualmente variados. 

Partindo-se do pressuposto que os professores ensinam o que acreditam ser 

importante ensinar e que existe uma influência das suas concepções, na forma 

como organizam o ensino/aprendizagem, pretendeu-se conhecer as razões que 

É de referir que as Escolas de Arte (Faculdades de Belas Artes e Arquitectura e Escolas 
Superiores de Arte e Design) formam artistas (pintores, escultores, designers e arquitectos) e 
não professores, uma vez que nos cursos ministrados por essas escolas não existe uma 
vertente pedagógica, específica para o ensino. 
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fundamentam os seus actos e compreender a dinâmica dessas concepções no 

relacionamento com as práticas. 

Focou-se esta problemática na fase de indução profissional, uma vez que os 

cursos de professores do 2' Ciclo do Ensino Básico na Variante de Educação Visual 

e Tecnológica, ministrados pelas Escolas Superiores de Educação, são recentes e 

por isso, os professores com estes cursos encontram-se no início da sua carreira. 

Tentou-se que o estudo tivesse um significado pessoal e que seguisse uma 

linha de coerência entre acção e pensamento, baseado no que se acredita ser o 

processo de ensinolaprendizagem. Assim, considerou-se a relevância da formação 

do pensamento visual e da teoria da arte no desenvolvimento do currículo como 

contributo para o desenvolvimento pessoal e social na formação global do indivíduo. 

Considerou-se, também, a necessidade de compreender as condições 

necessárias ao desenvolvimento da interpretação e produção artística em contexto 

escolar. Deste modo, pretendeu-se investigar a articulação entre estas duas 

vertentes, visando o desenvolvimento de competências para a fruição, a criação e a 

intervenção crítica nos aspectos visuais e tecnológicos do envolvimento. 

A problemática do estudo foi operacionalizada na investigação através da 

formulação das seguintes questões de investigação: 

Que concepções de Educação em Arte são veiculadas pelos 

professores de Educação Visual e Tecnológica no âmbito do processo de 

ensinolaprendizagem? 

Que práticas privilegiam no contexto de aula? 
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Que relações existem entre as práticas implementadas pelos 

professores e as concepções de Educação em Arte? 

E definidos os seguintes objectivos: 

Conhecer as opiniões dos professores sobre o que consideram ser as 

finalidades da Educação em Arte. 

Investigar o acto educativo dos professores. 

Compreender a relação entre as concepções educativas/artísticas e as 

práticas dos professores. 

Identificar problemas e necessidades de formação dos professores em 

início de carreira. 

4. Opções metodológicas 

Atendendo a que se pretendia focar mais os aspectos compreensivos e 

interpretativos do que explicativos no estudo de determinada realidade educativa e 

tendo em consideração as características gerais dos paradigmas fundamentais em 

investigação nas ciências sociais, optou-se por realizar um estudo qualitativo, 

estreitamente associado ao paradigma interpretativo/construtivista (Mertens, 1998) 

Com efeito, como se pretendia estudar uma realidade educativa múltipla e 

dinâmica de forma holística, em que se tentaria compreender e interpretar os vários 

aspectos dessa mesma realidade através da análise das concepções e práticas dos 

professores intervenientes na acção educativa, considerou-se, como opção 

metodológica mais adequada, o enquadramento da investigação no paradigma 

interpretativo/construtivista. Paradigma em que predomina a utilização de métodos 

qualitativos como entrevistas, observações e análise documental que são aplicados 
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de acordo com a assunção acerca da construção social da realidade na qual a 

investigação é conduzida, numa interacção entre o investigador e as pessoas 

entrevistadas e observadas. 

Tendo em conta as características do estudo, optou-se pelo estudo de caso 

enquanto método que permite focar a investigação numa situação particular, 

baseada na compreensão, através de descrições e análises dessa situação. No 

entanto, como o estudo empirico decorreu em escolas diferentes com contextos 

diferenciados e com protagonistas distintos, considerou-se que pelas suas 

características se situava na proximidade do estudo de casos múltiplos (Bogdan & 

Biklen, 1 994) 



PARTE I 

Construção do quadro 
ref erencial teórico 



CAP~TULO I 

A ARTE NA EDUCAÇÁO 

O importante papel que as artes desempenham na educação é ponto 

concordante entre os teóricos da educação em arte. O mesmo não se pode dizer 

quanto as finalidades do ensino da arte pois, ao longo dos tempos, elas têm sido 

diferentes e, por vezes, conflituosas. É essencial compreender quer as áreas de 

concordância, quer as de diferenciação, pois os fundamentos que apresentam 

assentam em assunções diversificadas sobre arte, processos de criação artística, 

currículo e pedagogia. 

Não existe apenas uma resposta para a pergunta "porque é que ensinamos 

arte?". A semelhança do que aconteceu no passado, em que surgiram divergências 

e conflitos acerca do valor específico do contributo da arte na educação, 

actualmente, também não existe um argumento amplamente aceite para a 

importância da arte, como uma área de estudo integrada na educação geral do 

indivíduo. 

As questões que dizem respeito a educação em arte não poderão ser 

separadas das questões relacionadas com a própria arte, enquanto objecto de 

civilização e objecto estético, e das da educação, enquanto política educativa e 

dimensão pedagógica. Os numerosos pontos de vista que, ao longo dos tempos, 

têm surgido acerca do significado, valores e finalidades da educação em arte 
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reflectem questões específicas das várias épocas sobre a função social da escola e 

o papel da arte na sociedade. 

Estudos desenvolvidos na área da psicologia da arte vieram dar relevo a ideia 

de que a percepção e a criação no domínio das artes visuais são agentes 

primordiais no desenvolvimento do raciocínio, requerendo que seja dada importância 

não apenas ao processo intelectual, mas também ao intuitivo. Os sentidos, como 

parte de um todo cognitivo indivisível, fornecem o conteúdo sobre o qual a mente 

reflecte para poder desenvolver-se. 

Quando se considera a arte, quer na vertente da apreciação, quer na da 

produção, um assunto fulcral na educação de todos os indivíduos, há que ter 

presente que a visão é uma função da inteligência e que interpretação e significação 

constituem um aspecto indivisível do acto de ver. 

Assim, e aceitando-se que a actividade artística é um forma de raciocínio, na 

qual percepção e pensamento se encontram interligados, fará sentido incluir neste 

estudo a teoria do pensamento visual, segundo a qual todo o pensamento - e não 

apenas o pensamento relacionado com a arte ou outras experiências visuais - é de 

natureza perceptiva. 

Em virtude do presente estudo se centrar na área da educação em arte - 

especificamente nas artes visuais -, serão focados, principalmente, os aspectos da 

teoria do pensamento visual que mais directamente se relacionam com a arte e a 

educação em arte, em detrimento dos que dizem respeito a outras áreas do 

conhecimento. 



1. Breve nota histórica 

Nos finais do séc.XIX, justificava-se o ensino do desenho nas escolas como 

treino para a indústria e defendia-se a educação moral através do estudo de obras 

de arte, ilustrativas de valores considerados como vitais para a vida em sociedade. 

No início do séc.XX, a educação progressista, o movimento da educação centrada 

na criança e a arte como educação do gosto e beleza, começaram a influenciar o 

ensino da arte na escola. Na actualidade, podem ser identificadas concepções 

diversificadas acerca do que é a arte e acerca das finalidades educativas do ensino 

da arte em várias propostas curriculares que podem ir desde o enfoque na 

expressão individual até a orientação para a compreensão da cultura visual, 

passando pelo desenvolvimento de capacidades intelectuais. 

O ensino da arte que, tradicionalmente, se limitava a desenvolver nos alunos 

competências manuais e visuais, através do desenho perfeito de formas e da cópia 

da aparência formal de conjuntos de objectos e de paisagens, no presente século, 

pela mão da pedagogia, transforma-se no seu oposto. Tornou-se tarefa do 

professor, principalmente durante os primeiros anos do ensino básico, estimular os 

impulsos naturais das crianças, o desejo de fazer, de explorar, de manipular 

materiais. Em contraste com a tradição anterior, passa a ser dada muito menos 

importância ao resultado dos trabalhos, não existindo parâmetros de correcção ou 

desempenho. O importante era o impulso criativo e a desistência em qualquer altura 

do processo, por parte da criança, era bem vinda. Ela significava que o produto tinha 

deixado de interessar e que a criança devia partir em busca de novas vias de 

expressão. 

Esta nova liberdade teve grande importância na educação em arte. Mudou a 

aprendizagem do exercício mecânico para o desenvolvimento dos mais subtis 
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desempenhos da mente jovem, dando-lhe a oportunidade de operar de acordo com 

as suas próprias inclinações. Depois desta revolução, a educação em arte nunca 

mais foi a mesma e, espera-se, nunca mais voltará a cópia mecânica de objectos tal 

como era comum no passado (Arnheim, 1989). 

Efland (1990), ao descrever os argumentos a favor da inclusão da educação 

em arte nas escolas americanas, desde o séc.XIX até aos nossos dias, refere que, 

no século passado, prevaleceu uma visão funcionalista. O aperfeiçoamento da 

escrita, defendido por Horace Mann (1842, 1844), baseava-se no facto de que 

desenhar poderia treinar a mente para outras actividades e como o desenhar e o 

escrever eram baseados na mesma faculdade psicológica, treinar um 

complementaria o outro (Freedman & Popkewitz, 1985). Um segundo ponto de vista, 

advogado por Walter Smith (1 872, 1884), defendia a aquisição de competências 

técnicas no desenho para a indústria, tendo em vista preparar os alunos para a 

construção de uma nova nação industrial. Um terceiro ponto de vista concebia a 

educação em arte como educação moral, em que as obras dos artistas eram 

aproveitadas pela escola para transmitir os valores da honestidade, da família e da 

lealdade, valores esses considerados vitais para a sociedade; ou ainda como 

suporte para a unificação da cultura nacional e dos princípios democráticos da 

sociedade americana. 

Hernández (1997) fala igualmente de uma orientação funcional da educação 

em arte, em Espanha no início do século passado que, por influência das ideias dos 

reformadores da Escola Nova do século XIXI passou a sublinhar o valor do desenho 

pela sua contribuição para a formação estética dos indivíduos. O desenho dava uma 

formação estética global que serviria de equilíbrio e contraponto a disciplinas como a 

Matemática ou a Gramática, tradicionalmente reconhecidas como matérias de 

pensamento. No final do século XIX e no início do presente, o desenho era utilizado 
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como elemento de formação para os adolescentes que passariam a integrar o 

trabalho fabril, enquanto que para as crianças se tratava de promover as bases de 

uma educação estética. 

Becmeur (1990) refere que o ensino do desenho nos liceus franceses, 

durante a primeira metade do século XIX, teve uma evolução lenta que passa de 

uma forma única de desenho linear próximo da escrita, a duas formas diversificadas: 

por um lado um desenho dito de "imitação" em que a base da aprendizagem era a 

cópia de modelos (obras de arte); por outro lado um desenho mais "científico", ligado 

a geometria descritiva, especialmente para alunos que seguiriam a carreira da 

engenharia. No final do século (reforma de 1880), o desenho é definido como uma 

ciência que se apoia no rigor geométrico e estabelece a partir deste princípio um 

método racional e único, quer para o "desenho de imitação ou plástico", quer para o 

"desenho geométrico ou gráfico". A intuição e a imaginação são deliberadamente 

rejeitadas e é acentuado o "positivismo do geometrismo". A finalidade do desenho 

surge essencialmente como económica, profissional, industrial e relacionada com o 

desenvolvimento industrial e as mutações económicas e sociais que lhe estão 

associadas. 

Em Portugal, nos finais do século XIX, o desenho era uma componente da 

formação dos adolescentes que, frequentando o ensino técnico (escolas de artes e 

ofícios e escolas industriais), viriam a ter profissões ligadas a indústria. O ensino do 

desenho industrial foi intensificado nas Escolas de Desenho Industrial criadas em 

Lisboa, Porto, Coimbra e Caldas da Rainha, depois de nova reforma do ensino 

técnico implementada por António Augusto de Aguiar em 1884. Sete anos depois, na 

reforma de João Franco, o ensino industrial "foi dividido em dois ramos: o da arte 

industrial, para as profissões de desenhador industrial, pintor-decorador e escultor- 

decorador; e o da ciência industrial (...)" (Santos, 1965, p.399). No inicio do século 
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XX, o desenho continua a figurar no elenco das disciplinas que integram os cinco 

anos do curso técnico do l0 e 2' grau, para a formação de aprendizes, assim como 

os Trabalhos Oficinais ligados a especialização do desenho. De acordo com Santos 

(1 965), na reorganização da reforma de 191 8, levada a cabo em 1929, pretendia-se 

que o ensino técnico profissional tivesse por fim a preparação dos indivíduos que se 

destinavam as carreiras da indústria ou do comércio e deveria ser dado através do 

desenho, das disciplinas especiais, das aulas práticas e das oficinas. Quanto ao 

ensino industrial, tinha-se em vista em l0 lugar a educação plástica; em 2O lugar, a 

educação geral do espírito e científica e em 3O lugar, a educação profissional. No l0 

ano ministrava-se de modo intensivo a educação plástica pelo Desenho a vista e a 

mão livre e iniciava-se a educação do espírito e científica pelo Português e pela 

Matemática. 

Como se poderá depreender, o ensino do desenho aos adolescentes, em 

Portugal, nos finais do século XIX e no primeiro quartel do século XX, tal como 

acontecia em Espanha ou em França, tinha como finalidade a formação dos 

indivíduos que integrariam o trabalho fabril. A aprendizagem baseava-se na 

geometria plana e geometria do espaço, no desenho técnico e no desenho a vista. 

No século XX as justificações para o ensino da arte tornam-se mais 

diversificadas e assistimos a transformações do currículo que, inicialmente mais 

relacionado com as funções social e económica da arte na escola, liga-se a 

psicologia do desenvolvimento no início do século. Os problemas do ensino 

transformam-se em problemas da aprendizagem, acompanhados de crenças acerca 

das qualidades inatas da mente ou das formas de incrementar o seu 

desenvolvimento (Freedman & ' ~ o ~ k e w i t z ,  1985). A imediaticidade experiencial da 

arte, a expressividade através da arte, a arte como terapia psicológica ou a arte 



como meio de desenvolver capacidades mentais latentes, são algumas das múltiplas 

vertentes do ensino da arte. 

2. Fundamentos da Educação em Arte 

Diferentes perspectivas sobre a criação artística, a teoria da arte e o ensino 

artístico, têm sido objecto de estudo por parte de vários autores, tendo, alguns deles, 

apresentado sistematizações baseadas em tipologias diferenciadas. No entanto, 

apesar de adoptarem diferentes enquadramentos na análise dos desenhos 

curriculares, todos concordam num ponto: o ensino da arte é um assunto complexo 

e, como tal, não se fundamenta exclusivamente numa ou noutra ordem de 

pressupostos. Talvez por essa razão, os quadros referenciais não se apresentam 

como possuidores de um carácter exclusivo. 

O ensino da arte tem tido enfoques diferentes, tem passado por mudanças e, 

apesar de poder apresentar uma vertente dominante, poderá contemplar aspectos 

que extravasam os limites dessa vertente. Os pontos de vista podem ter sido 

contraditórios, podem ter apresentado rupturas ou inversões. Mas também existem 

relações de complementaridade e, por vezes, assumem um carácter de 

reinterpretação ou renovação. Podem coexistir no espaço e no tempo sem que haja 

a hegemonia de determinado conjunto de argumentos, podendo, no entanto, haver 

uns que tomam uma posição mais destacada que outros. 
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2.1. Justificações contextualistas e essencialistas no ensino da arte 

A coexistência de pontos de vista diversificados que fundamentam o ensino 

da arte foi também referenciado num anterior trabalho de investigação da autora do 

presente estudo (Grade, 1993), no qual a construção do quadro teórico teve por 

base uma sistematização organizada em três correntes de carácter globalizante - 

educação pela arte, educação em design e educação visual -, integradas no 

enquadramento referencial das tipologias contextualista e essencialista das 

justificações para o ensino da arte de Eisner (1 972). 

Relativamente aos argumentos para a inclusão da arte na educação, quer os 

que se inserem numa visão essencialista, quer os que se integram na visão 

contextualista ou instrumentalista (na designação de Dobbs, 1998), têm legitimidade 

na educação em arte pois podem estar representados numa abordagem extensiva 

da arte, não tendo que ser, necessariamente, considerados em alternativa. A 

vertente essencialista sustenta que os contributos da arte para a educação serão 

aqueles que só a arte poderá providenciar e que esta deve ser utilizada na educação 

como um instrumento para atingir determinados fins; deve usar a experiência 

artística e apetrechar os alunos com o que a arte pode oferecer. A arte dá uma 

experiência única de aprendizagem e deve existir no currículo pela sua 

especificidade e não por propósitos subordinados ou contributivos de 

desenvolvimento de tipos não artísticos de conhecimento. As justificações de 

carácter essencialista defendem o lugar da arte na escola, destacando o carácter 

específico e único da arte, em si mesma, salientando que a sua contribuição não 

deve ser subvertida para outros fins. 

Por sua vez, a vertente contextualista considera que o estudo da arte, ao 

promover o desenvolvimento da percepção e da expressão, contribui para a 
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construção da linguagem e da comunicação, do pensamento crítico e para a 

aquisição de competências de resolução de problemas. As metas e conteúdos dos 

programas de educação em arte dependerão das características dos alunos, do tipo 

de necessidades da comunidade e de problemas com que se defronta a sociedade. 

As justificações contextualistas consideram que se devem determinar previamente 

as necessidades dos alunos, da comunidade e da sociedade, sendo a educação em 

arte considerada como um meio de ir ao encontro dessas necessidades, quer 

estejam directamente relacionadas com a arte, ou não. 

Estas duas perspectivas que, na sua essência, se poderão considerar 

opostas, constituem quadros referenciais de grande amplitude, estruturantes da 

análise dos vários argumentos justificativos da inclusão da arte na educação. Os 

debates têm girado em torno de uma ou de outra vertente, argumentando num ou 

noutro sentido, mas ao excluir qualquer uma delas poderão sofrer-se os efeitos 

negativos de uma concepção simplista da realidade educativa. 

2.2. A arte na educação: algumas sistematizações 

Para além das vertentes, referidas anteriormente, existem outras tipologias de 

análise relativas a argumentos justificativos da arte na educação, propostas por 

vários autores, como é o caso, por exemplo, de: 

(i) Dobbs (1998) que fala de argumentos essencialistas (não 

instrumentalistas ou de valor intrínseco) e de argumentos 

instrumentalistas (utilitários ou de valor extrínseco); 

(i;) Efland (1990) que analisa os argumentos a favor da inclusão da arte 

na escola, agrupando-os em três quadros conceptuais históricos 
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abrangentes que denomina por "correntes de influência": 

expressionista, reconstrutivista e racionalista científica; 

(iii) Dorn (1994) que identifica três paradigmas dominantes na educação 

em arte cujas fontes se encontram na arte, história da arte, estética e 

educação: esquema-motivo, forma-gestalt e linguístico-metafórico; 

(iv) Smith (1989) que propõe um currículo de arte baseado na teoria da 

arte que tem por base as três teorias de arte de Mittler (1973): 

emocionalista, imitativa e formalista; 

(v) Barrett (1 982) que identifica seis fundamentações para a educação em 

arte: conceptual ou com base nas artes integradas, com base no 

design, com base na educação visual, belas-artes, artes e ofícios e 

representação gráfica; 

(vi) Duborgel (1990) que considera dez cenários do ensino artístico, 

entendidos como "uma configuração mental coerente, mais ou menos 

consciente, onde se articulam organicamente representações 

referentes a identidade da infância, da arte e da pedagogia das artes 

plásticas": (1 ) da geometria e do sentir, (2) da mimésis das coisas, (3) 

psico-pedagógica, (4) da questão Spenceriana, (5) da exposição, (6) 

da criatividade, (7) da expressão ou o atelier de Arno Stern, (8) de Jean 

Dubuffet (Art Brut), (9) da nostalgia de Lévi-Strauss e (10) a criança 

Pig malião; 

(vi;) Hernández (1997) que apresenta onze "formas de racionalidade", - em 

que racionalidade é definida como "um conjunto de argumentos e 

evidências que servem para sustentar um estado de opinião que dê 
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aval a uma reforma ou a uma inovação na educação" -, que evidencia 

as relações entre as práticas educativas e outras concepções e 

representações sociais, adaptadas e ampliadas das que foram 

utilizadas por Errázuriz para organizar a história da educação artística 

no Chile: industrial, histórica, exterior, moral, expressiva, cognitiva, 

perceptiva, criativa, comunicativa, interdisciplinar e cultural. 

Estas sistematizações, apesar de usarem uma terminologia diferenciada, 

apresentam algumas semelhanças no que diz respeito aos fundamentos em que se 

baseiam. Assim, por exemplo, a corrente expressionista de Efland (1990) está muito 

próxima da teoria emocionalista de Mittler (1973)' dos cenários da criatividade e da 

expressão de Duborgel (1990), das racionalidades expressiva e criativa de 

Hernández (1997) e da fundamentação com base nas artes integradas de Barret 

(1 982), ou ainda da corrente da educação pela arte formulada por Grade (1 993). 

Smith (1989; p.9) chama a atenção para o facto de na obra de Canady "What is Art?" (1983), 
poderem ser encontradas como variantes dos termos Imitativa, Formalista e Emocionalista, os 
seguintes termos: Realismo, Abstraccionismo e Expressionismo. Noutras publicações, surgem 
igualmente outras variantes. Por exemplo, a teoria Emocionalista também é designada por 
Expressiva, Expressionista, Romântica. A teoria Imitativa muitas vezes é denominada pelos 
termos Mimética, Realística, Representacional, ou até Naturalística. A teoria Formalista parece 
gerar menos variantes, mas pode ser encontrada sob os títulos de Formalismo, 
Abstraccionismo e Orientação-design. 



3. Pensamento visual: a arte no centro do processo educativo 

Muitas teorias educacionais, que têm conhecido grande divulgação, encaram 

as questões da percepção, mesmo de forma implícita, como estando relacionadas 

com as sensações e ligadas a criação, entendida como mera utilização das mãos, 

sem intervenção da mente. Para estas teorias, os sentidos são meros fornecedores 

de dados que são processados pela mente. Posição diferente é defendida por 

Arnheim ao afirmar que o sistema sensório é uma fonte primária da cognição e que 

a mente funciona na diferenciação e organização do campo perceptivo. As suas 

teses possuem um carácter cognitivo, pois reconhecem as funções da mente nas 

questões da percepção e salientam a capacidade de invenção através da qual as 

crianças transformam o que vêem no seu equivalente estrutural, no desenho, na 

pintura ou na modelagem. Ao propor uma visão da arte e do pensamento que coloca 

a arte - quer na sua criação, quer na sua apreciação - no centro do processo 

educativo, Arnheim tornou-se uma referência essencial para todos os que 

consideram que a arte é um assunto fulcral na educação de todos os indivíduos. 

"Uma vez que se reconheça que o pensamento produtivo em qualquer área da 

cognição é pensamento perceptivo, a função central da arte na educação tornar-se-á 

evidente." (Arnheim, 1969; p.296) A importância das suas teorias é salientada por 

vários autores, entre os quais se pode destacar Eisner ( I  990), quando refere: 

"Não existe nenhum teórico, que eu conheça, cujo trabalho tenha sido 
tão consistente e importante para todos os que se preocupam com a 
qualidade da educação e com o papel que a arte pode desempenhar no 
seu engrandecimento" (Prólogo in Arnheim (1 989), p.5) 

Um dos pontos chave da teoria de Arnheim é que a imagistica visual é o 

medium do pensamento criativo na actividade do homem e que um sistema de 

ensino que dá ênfase as palavras e aos números descrimina o pensamento visual e 
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a criatividade. Apesar de nos dias de hoje ser vulgarmente reconhecido que a 

percepção requer pensamento e que este ocorre, em grande medida, em termos 

especificamente visuais, algumas das recentes reestruturações curriculares no 

sistema de ensino português apontam para uma menorização das áreas do currículo 

que mais especificamente podiam contribuir para o desenvolvimento do pensamento 

visual. Situação que parece reverter para uma primazia das palavras e dos números 

como foi observado por Arnheim há cerca de trinta anos atrás. 

3.1. Percepto e conceito: a percepção como cognição 

A ideia de que o raciocínio não se limita a manipulação de números e 

palavras e se baseia mais em experiências perceptivas que em palavras ou 

fórmulas, atravessa a obra de Arnheim (1966; 1969; 1986-a; 1986-b; 1.990). Mas é 

em "Visual Thinking" que o autor desenvolve com mais profundidade os 

fundamentos da teoria do pensamento visual, demonstrando que mesmo nos 

processos fundamentais da visão estão envolvidos mecanismos típicos do 

raciocínio, o que o leva a considerar que percepcionar é pensar em termos 

especificamente visuais. Neste sentido, defende que o pensamento visual é o 

caminho mais directo e necessário na resolução de problemas em qualquer 

actividade humana. Baseando-se no pressuposto de que a visão e a audição são os 

meios por excelência para o exercício da inteligência, confere a visão o papel de 

primeiro media do pensamento. 

Segundo este ponto de vista, o pensamento desenvolve-se essencialmente 

por imagens e, deste modo, o pensamento visual (e não o verbal) constitui a 

principal forma de raciocínio. Um princípio fundamental na abordagem de Arnheim 

(1986-b; p.141) é o de que os conceitos que descrevem relações abstractas têm 

origem na percepção. Princípio este que desafia a concepção tradicional, segundo a 
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qual percepção e raciocínio seriam necessários um ao outro mas também se 

excluiriam mutuamente. Segundo esta tradição, a função da percepção seria reunir 

os dados necessários ao conhecimento e o pensamento, num nível cognitivo 

supostamente superior, faria o processamento do material agrupado pela percepção. 

Porém, as duas funções mentais excluem-se mutuamente, visto a concepção 

tradicional admitir o pressuposto de que a percepção só pode lidar com situações 

individuais, pelo que seria incapaz de proceder a generalizações; ora, se o 

pensamento necessita de generalizações visto que para a formação de conceitos é 

preciso ir além dos pormenores, a percepção, de acordo com esta concepção, 

termina onde começa o pensamento. 

Posição contrária é, como foi referido, apresentada por Arnheim que, na linha 

da psicologia Gestalt, considera que a percepção não parte dos pormenores, 

secundariamente processados em abstracções pelo intelecto, mas de 

generalidades; o desenvolvimento da percepção dá-se a partir do todo para a 

diferenciação dos pormenores. Deste modo, a percepção visual é tida como uma 

acção que requer pensamento e não como um mero registo passivo do estímulo 

material. Na percepção da configuração (linha de contorno) residem os princípios da 

formação de conceitos, visto esta percepção consistir na aplicação de categorias 

formais. Categorias estas que Arnheim (1969, p.37) designa por conceitos visuais 

visto possuírem generalidade e simplicidade. 

Enquanto a imagem óptica projectada na retina é um registo mecânico dos 

correspondentes (duplicados) físicos, o percepto - objecto da percepção - visual 

correspondente não é um mero registo mecânico. Percepcionar uma forma é 

compreender os aspectos estruturais encontrados no, ou impostos pelo, material de 

estímulo. Apenas raramente este material está em conformidade, exactamente, com 

as formas que adquire na percepção. Assim, a lua cheia é realmente redonda 
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mesmo para a visão mais aguçada mas, a maior parte do que vemos como redondo 

é apenas uma aproximação a rotundidade. 

Com efeito, e de acordo com a teoria Gestalt da percepção, a visão procede 

do geral para o particular, pelo que as características estruturais globais constituem 

os dados primários da percepção. Deste modo, "a triangularidade não é um produto 

posterior a abstracção intelectual, mas uma experiência directa e mais elementar do 

que o registo do detalhe individual" (Arnheim, 1986-b; p.38). Mas se estas 

características estruturais globais não são produzidas explicitamente por um 

determinado padrão de estímulo, se não são um produto posterior a abstracção 

intelectual e são realmente vistas, então como é que passam a fazer parte do 

percebido? Arnheim (1 986-b, p.39) esclarece dizendo que "uma resposta plausível é 

que a configuração de estímulos entra no processo preceptivo apenas no sentido de 

que desperta no cérebro um padrão específico de categorias sensórias gerais". Por 

exemplo, o círculo que, nos desenhos das crianças, representa a cabeça humana é 

a qualidade da configuração de uma cabeça e da cabeças em geral - a sua 

rotundidade - que é tido como um conceito abstracto. Este circulo é mais do que um 

mero signo que representa um conceito abstracto (como é o caso de c~ representar 

infinito); é uma imagem da rotundidade que é comum a configuração das cabeças. 

Ou como refere Arnheim (1966, p.38) trata-se de "uma concreta representação 

perceptiva do abstracto". 

Neste preciso momento em que escrevo se, por momentos, fechar os olhos e 

voltar a abri-los, o que vejo quando abro os olhos é apenas o cenário no qual os 

aspectos mais característicos da percepção têm lugar. O meu olhar vagueia por este 

"mundo" (o jardim, a janela, a parede da sala, a secretária, o ecran e o teclado do 

computador, as minhas mãos.. . ), direccionado pela atenção e focando com mais 
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acuidade este ou aquele aspecto. Os meus olhos fixam a casa ao longe e seguem o 

voo do pássaro distante que, quando se aproxima, identifico como uma andorinha. 

Examino cuidadosamente uma árvore que balança os ramos ao vento e exploro as 

tonalidades de verde que variam constantemente com a vibração do vento e a 

incidência dos raios solares. Alguns troncos e ramos das árvores que observo 

mostram direcções definidas as quais os meus olhos se prendem. O cipreste, no 

outro lado do caminho, apresenta uma configuração cónica e, ao seu lado, o 

pinheiro tem uma copa esférica. O "mundo" que emerge desta exploração perceptiva 

não é um dado imediato. Alguns aspectos são construídos mais rapidamente, outros 

mais devagar, mas todos são submetidos a uma contínua confirmação, reavaliação, 

mudança, correcção e a um aprofundamento da compreensão. "É só na medida em 

que se vê o panorama confuso como uma configuração de direcções definidas, 

tamanhos, formas geométricas, cores ou texturas que pode dizer-se que o 

percebemos realmente" .E é este desempenho activo que Arnheim (1986-b, p.39) 

considera a "verdadeira percepção visual". 

3.2. Conceitos perceptivos e conceitos visuais 

Arnheim (1966) propõe a existência de uma adaptação das características 

perceptuais a estrutura sugerida pelo material de estímulo, em vez da recepção do 

material em si. Assim, considera que a percepção consiste na aplicação de 

categorias perceptuais (por exemplo, a rotundidade, a vermelhidão, a verticalidade) 

que são evocadas pela estrutura de determinada configuração. Esta pretensão é 

baseada em pressupostos da psicologia Gestalt que estabelecem que (I) de entre os 

possíveis agrupamentos de um dado material de estímulo, será escolhido aquele 

que abrigue a estrutura mais adequada; (11) os traços que constituem a estrutura 
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global básica de uma configuração têm tendência a sobressair e a serem percebidos 

primeiro; assim, ocorreria uma selecção das partes reais da configuração baseada 

na função estrutural. Esta pretensão também tem em conta as experiências que 

mostraram que existe uma tendência da visão para produzir espontaneamente 

formas simples e regulares', tendência esta que pode estar na base dos processos 

perceptivos em geral. 

Assim, as categorias perceptivas são formas espontâneas da percepção 

sensória e não elaborações intelectuais efectuadas a partir da experiência de um 

grande número de casos. Facto que poderá ser explicado por uma tendência para a 

simplicidade estrutural dos processos da percepção visual, em resposta a um 

estimulo. 

Partindo do princípio que a distinção entre percepção e concepção é artificial 

visto a percepção partir de generalidades e não de pormenores posteriormente 

processados intelectualmente em abstracções, Arnheim (1986-b, 1966) propõe a 

noção de conceito perceptivo. 

Os conceitos perceptivos (Arnheim, 1966; p.43) constituem o equivalente 

estrutural - matriz de categorias perceptivas - da configuração de estímulo, não 

derivando desta por uma simples selecção, agrupamento ou reorganização. Assim, 

por exemplo, a "rotundidade" é o conceito perceptivo que traduz uma particularidade 

estrutural da configuração do estímulo "cabeça". 

"A distinção artificial entre percepção e concepção foi substituída pela 
evidência de que a percepção não parte dos pormenores, 
secundariamente processados em abstracções pelo intelecto, mas de 
generalidades. A "triangularidade" é uma percepção fundamental, não 
um conceito secundário. A distinção entre ângulos diferentes vem 
depois, não antes. O carácter de cão é percebido antes da característica 
particular de qualquer cão. Se isto for verdade é de se esperar que as 

1 Quando a influência da configuração estimular era enfraquecida (pela brevidade da contemplação, pela fraca luminosidade, 
pela distância, pelo tempo) 



primeiras representações artísticas, baseadas na observação ingénua, 
se refiram a generalidades - isto é, a aspectos estruturais mais 
simples".(Arnheim, 1986-b; p.158) 

Assim, aceitando-se que quer na percepção, quer na representação pictórica 

as configurações simples e globais são prioritárias, considera-se que as 

configurações abstractas que caracterizam as primeiras fases da representação não 

são devidas a simplificação de estruturas anteriores mais complexas. As 

representações mais "realistasJ' deverão ser encaradas como o resultado da 

evolução gradual de estruturas formais originalmente mais abstractas, para outras 

mais complexas, em vez de serem interpretadas como o registo "fotográfico" dos 

objectos percepcionados. 

Partindo do princípio de que o que acontece na percepção é semelhante ao 

que sucede a um nível psicológico mais alto, na chamada compreensão ou 

perspicácia, Arnheim (1966, p.42) estabelece que perceber é abstrair, uma vez que 

representa casos individuais através de configurações de categorias gerais. Assim, a 

abstracção começa no nível mais elementar do conhecimento, nomeadamente com 

a aquisição dos dados sensoriais. 

"Este ponto de vista obriga-nos a falar de conceitos perceptuais. Por 
exemplo, temos de distinguir entre o conceito perceptivo "peso", que se 
refere a experiência cinestésica de ser pesado, e ao conceito intelectual 
"peso", definido como a força com que a Terra atrai o objecto. Ambos 
preenchem igualmente os requisitos de conceito ao serem qualidades 
gerais aplicadas a casos específicos."(op.cit., p.43) 

Analisando, na obra de Arnheim, a forma como o autor emprega as 

denominações de conceito perceptivo e conceito visual, podemos interpretar que 

apesar das terminologias diferenciadas, estas não diferem substancialmente quer na 

sua essência quer no seu âmbito de aplicação. Com efeito, o autor refere-se a 

ambos os conceitos como possuindo generalidade, simplicidade e facilidade de 

identificação. Para além disso, alude a aspectos concretos que se sobrepõem nas 
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duas terminologias. É o caso, por exemplo, de "rotundidade" referido por Arnheim 

(1966, p.45) como sendo o conceito perceptivo que "traduz uma particularidade 

estrutural da configuração estimular 'cabeça"' e que noutra obra (Arnheim, 1986; 

p.159) serve de exemplo para conceito visual. Ao afirmar que os conceitos visuais 

não possuem configuração explícita, exemplifica dizendo que "ver a configuração de 

uma cabeça humana pode envolver a visão da sua rotundidade." E continua a sua 

argumentação frisando que "se eu quiser representar a rotundidade de um objecto 

como a cabeça, não me posso basear em qualquer forma realmente contida nela, 

mas devo encontrar ou inventar uma configuração que corporifique satisfatoriamente 

a generalidade visual de 'rotundidade' no mundo das coisa tangíveis." Nesta mesma 

obra (p.39) utiliza a terminologia conceitos perceptivos quando diz que "a percepção 

consiste na formação de conceitos perceptivos que são esquemas correlatos de 

formas gerais, que são aplicáveis não somente a um caso individual concreto mas a 

um número indeterminado de outros casos semelhantes também." 

Por sua vez, também se encontram referências a esta característica de 

generalidade aplicadas aos conceitos visuais, como por exemplo, em Arnheim 

(1966, p.43): "se a percepção de um rosto particular for um processo abstracto do 

tipo que descrevi, então o conceito visual que o observador obtém desse rosto não é 

diferente do conceito visual de "cara chinesa" que possamos ter obtido de um 

número de rostos chineses. São ambos tentativas de criar matrizes perceptuais 

adequadas aos seus referentes, não interessando se o referente consiste num caso 

Único ou em vários cuja estrutura tem algo em comum." 

De acordo com exposto, poder-se-ia interpretar com tendo sentido idêntico as 

terminologias de conceito perceptivo e conceito visual, apesar de se poder 

considerar que, possivelmente, a noção de conceito perceptivo corresponderia a 

uma referência mais lata, pois nela estariam incluídos os dados da percepção em 
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geral (e.g. táctil, auditiva, visual), ao passo que a noção de conceito visual se 

restringiria aos dados da percepção visual, como se poderia inferir da seguinte 

referência: 

"Uma outra diferença fundamental entre o percebido e a representação 
deve ser considerada. Se a percepção consiste não no registo 
'fotograficamente' fiel mas na apreensão das características estruturais 
globais, parece evidente que tais conceitos visuais não possuem 
configuração explícita. Por exemplo, ver a configuração de uma cabeça 
humana pode envolver a visão da sua rotundidade. Mas obviamente 
esta redondez não é uma coisa perceptível palpável. Não está 
materializada numa cabeça ou num qualquer número de 
cabeças".(Arnheim, 1968, p. 159) 

Refira-se que em "Visual Thinking" - a obra de Arnheim (1969) que foca 

especificamente os aspectos da percepção e do pensamento visual - a designação 

utilizada é a de conceito visual ou categorias visuais e não a de conceito perceptivo. 

"A percepção consiste no ajuste do material de estímulo a padrões de 
configurações relativamente simples designados por conceitos visuais 
ou categorias visuais" (op.cit., p.27). 

Aqui, o autor desenvolve com mais profundidade a questão, iniciada em 

estudos anteriores, da percepção visual ser uma actividade cognitiva, limitando-se 

ao sentido da visão por o considerar "o órgão mais eficiente da cognição humanaJ'. 

No entanto, deve atender-se ao facto de em "Arte e Percepção Visual" (p.99- 

IOO) ,  Arnheim referir que o conceito visual do objecto que deriva das experiências 

perceptivas tem três propriedades importantes: (I) baseia-se geralmente na 

totalidade das observações a partir de qualquer número de pontos de vista, ou seja, 

concebe-se o objecto como tridimensional, de forma constante e não limitado a 

qualquer aspecto projectivo particular; (11) é distinto das imagens eidéticas2 da 

memória, visto estas serem impressões substitutas do que se percebe e não 
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construções da mente formadora, como os conceitos visuais; (111) caracteriza-se por 

simetrias estruturais que se evidenciam mais directamente por certos aspectos do 

objecto, ou seja, as projecções dominantes são aquelas que produzem os padrões 

de configurações mais simples. 

Isto significa que se quisermos criar uma imagem, sobre uma superfície 

plana, de um objecto, o que podemos fazer é apresentar algumas das 

características estruturais essenciais do conceito visual utilizando recursos 

bidimensionais. O esqueleto estrutural da representação terá que apresentar uma 

relação com a estrutura do conceito visual que se quer comunicar É que em rigor, 

"só se poder representar o conceito visual de qualquer coisa que tenha volume num 

meio tridimensional, como a escultura ou arquitectura" (op.cit.p.99). 

A percepção de um objecto não se limita ao que é visto em determinado 

momento. Deve ser capaz de ver o momentâneo como parte integrante de um todo 

abrangente que se revela numa sequência, o que exige um tipo de abstracção que 

pressupõe um desempenho cognitivo complexo. O desenvolvimento da capacidade 

perceptiva permite que se observe e apreciem as cambiantes das variadas formas 

projectivas. "O conceito visual do cubo abarca a multiplicidade das suas aparências, 

os escorços, os declives, as simetrias e assimetrias, os encobrimentos parciais e 

desdobramentos, a planura frontal e os volumes pronunciados". (Arnheim, 1969; 

p.51) Este tipo de experiência complexa reflecte-se nas representações artísticas e 

pode ser observado quer nos efeitos da perspectiva rigorosa, quer nas 

interpretações mais livres das formas de objectos, como por exemplo, na pintura 

cubista. 

Podem ser descritas como vestígios fisiológicos do estimulo directo. São uma réplica exacta de uma cena 
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3.3. Conceitos Representativos 

A representação consiste em criar um equivalente do conceito perceptivo (ou 

do conceito visual) através de um meio particular. A circunferência, por exemplo, 

deriva de um meio gráfico que utiliza elementos unidimensionais - linhas -. O 

percepto que originou a circunferência teria levado a representações diferentes se 

fossem utilizados outros meios como o pincel, ou a argila. No entanto, haveria 

sempre semelhança estrutural entre a representação e o conceito perceptivo. É esta 

semelhança estrutural das configurações, em meios diferentes, que é denominada, 

na teoria Gestalt, por isomorfismo. Deste modo, a representação pictórica vai além 

da formação de um conceito perceptivo. Pressupõe a existência de um caminho que 

torne possível a tradução do percepto de forma tangível. E também há que ter em 

conta que os conceitos representativos derivam das características do meio 

(desenho, pintura, modelagem, etc.) e interagem com os conceitos perceptivos. 

Assim, o desenvolvimento formal assenta na acção recíproca de conceitos 

perceptivos e conceitos representativos. 

Sobre este processo de traduzir uma configuração percepcionada em 

representação pictórica, Arhneim refere que: 

"Esta tarefa não é desempenhada pelo Iápis no papel, mas pela mente 
que guia o lápis e ajuíza o resultado. Isto requer o que eu proponho 
chamar 'conceitos representativos'. (...) A redondez é o conceito 
perceptivo que traduz uma particularidade estrutural da configuração 
estimular 'cabeça'; a ideia de uma linha circular pela qual a redondez se 
pode materializar como forma tangível é o conceito representativo 
necessário para produzir o círculo no papel. A tradução dos conceitos 
perceptivos em matrizes que possam ser retiradas do acervo de formas 
disponíveis no meio particular usado irá anteceder o próprio desenho, 
continuar durante o desenho, e ainda ser influenciado pelos 
acontecimentos no papel. 0 s  conceitos representativos dependem do 
meio no qual exploram a realidade. Quando olha uma figura humana, um 
escultor forma um conceito representativo muito diferente do de outro 

percepcionada anteriormente, que possibilitam a certas pessoas ver detalhes em fotografias, desenhos, mapas, 
etc, como se estes estivessem ainda a ser vistos. 



artista que olhe para a mesma figura com 'olhos de xilogravura'." 
(Arnheim, 1 966; p.45) 

0 s  conceitos representativos proporcionam o equivalente, num meio 

particular, dos conceitos visuais que se quer representar e encontram a sua 

manifestação externa no trabalho do lápis, do pincel, do escopro. (Arnheim, 1986-b, 

p.159) A cor que a criança atribui as árvores nas suas pinturas dificilmente é uma 

gradação específica de verde seleccionada entre as centenas de matizes que se 

encontram nas árvores. É uma cor que combina com a impressão geral dada pelas 

árvores. Novamente encontramo-nos não com uma imitação mas com uma 

invenção, a descoberta de um equivalente que representa as características 

significativas do modelo com os recursos de um meio particular 

É sabido que perceber determinado objecto, determinada configuração, não é 

ainda representá-la e a representação pictórica não é uma simples cópia, variação 

ou simplificação de um percepto. A representação envolve uma interacção entre a 

estrutura da configuração do estímulo e a interpretação das suas qualidades 

expressivas. Representar uma paisagem ou um animal, ou qualquer outra coisa, 

significa interpretar esse objecto através da evidência das suas características 

formais relevantes. É produzir uma abstracção da aparência visual do objecto de um 

modo estruturalmente claro, transportando as características formais que transmitem 

a expressão desejada. Por exemplo, os dados essenciais da estrutura visual do mar 

batido pelo vento e pela chuva podem ser transmitidos de uma forma simplificada 

através da representação de um rectângulo cruzado por rectas paralelas oblíquas 

(Fig. 1). Segundo as investigações de Britsch (1 926) e Schaefer-Simmern (1 948)3, 

as formas artísticas desenvolvem-se a partir das configurações mais simples 

(círculo, linha recta, relação horizontal - vertical) para as mais complexas. 

3 .  cit. em Arnheim (1966, p.57) 



Fig. 1.1 

O que significa que as produções plásticas das crianças, ou a arte dos povos 

primitivos não podem ser compreendidas se forem analisadas segundo os 

parâmetros da chamada representação realista e que deverão ser encaradas como 

"a manifestação de conceitos representativos elementares" (Arnheim, 1966; p.46) 

As crianças empregam os conceitos representativos necessários para 

manusear configurações de complexidade crescente, como acontece no caso em 

que a relação entre horizontal e vertical é dominada antes das direcções oblíquas, 

por exemplo, no posicionamento da chaminé em relação ao telhado da casa. (Fig. 2) 

De um modo geral, os padrões que criam tornam-se mais complexos a medida que 

os processos mentais se desenvolvem. 

"A níveis de alta complexidade, os conceitos representativos não são 
mais tão facilmente detectados como o são no trabalho inicial, mas, 
longe de ser superados ou postos de lado pelo artista maduro, eles 
continuam sendo - a um nível apropriado a riqueza do seu pensamento 
- formas indispensáveis que por si só possibilitam-no expressar o que 
tem a dizer". (Arnheim, 1986-b; p. 161) 

Fig. 1.2 



-10 

Um desenho pode apresentar um objecto ou conjunto de objectos em que o 

desenhador, com determinado propósito, escolhe um ponto de vista que pode 

falsear ou esconder mais do que informar, o que geralmente não acontece nos 

estádios primários da representação; nestes estádios e também nalgumas 

ilustrações o que se pretende é alcançar o aspecto mais directo e clarificador. A 

dificuldade de representar numa só figura todas as informações que fazem parte da 

concepção visual de um objecto pode ser ilustrada pelos desenhos da Fig.l.3 que 

ilustram as soluções dadas por alunos ao pedido de Kerschensteiner (1905) que 

reproduzissem de memória a "imagem tridimensional de uma cadeira desenhada em 

perspectiva exacta" 

Fig. 1.3 



3.4. Imagística visual 

As teorias da criação e fruição da arte que se baseiam nos estudos dos 

processos da percepção, na linha da psicologia Gestalt, têm conhecido grande 

divulgação e aceitação na comunidade científica e artística, assim como têm estado 

na base de vários estudos realizados no âmbito da teoria da arte e da educação em 

arte. Pode considerar-se que as abordagens que reclamam para a educação em 

arte um enfoque na cultura visual e na literacia visual - como, por exemplo, Duncam 

(1 999), Freedman (1 994), Hernandez (1 997) - se baseiam em teorias, anteriormente 

mencionadas, do pensamento visual. 

Seitz (1999) confere a metáfora visual um lugar destacado no 

desenvolvimento da cognição, enquadrando esta questão na teoria geral do 

pensamento visual. O autor refere estudos4 cujos resultados fornecem suporte 

empírico a ideia de que as representações mentais possuem a qualidade de 

imagens, em oposição a pretensão de que seriam apenas simbólicas ou linguísticas. 

Representações como, por exemplo, mapas, gráficos ou diagramas foram 

conceptualizados como a exteriorização de imagens mentais. A utilização da 

tecnologia computacional na visualização, permitiu aos investigadores detectar 

padrões, impossíveis de detectar pela anterior análise de relações numéricas, que 

sugerem que a capacidade do cérebro humano em reconhecer padrões visuais é 

central para o raciocínio. 

Estes estudos convergem no sentido dos argumentos apresentados por 

Arnheim (1969) que defendem que o pensamento opera por imagens e que o 

pensamento visual e não o verbal é a principal forma de pensamento. Seitz (1999, 

e. g. Kosslyn,S.M. (1980) - Irnage and rnind. Carnbridge, MA: Harvard University Press 
Shepard, N.R. (1978) - 'Externalization of mental irnages and the act of creation" in Randhawa & Coffinan (Eds) - Visual 
learning, thinking, and cornrnunication. N.York; Acadernic Press 
Beilin, H. & Futterweit, L. (1988) - "On pictorial representation". in The Genetic Episternologist, 16(3), 15-22 
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p.18) afirma que o princípio enunciado por Arnheim, segundo o qual os conceitos 

que descrevem relações abstractas têm uma origem perceptiva, desempenha um 

papel crucial no entendimento da génese dos conceitos. Assim, o conceito de 

profundidade mental ("mental depth") pode derivar da percepção de profundidade na 

realidade física. "A profundidade de um poço e a profundidade do pensamento são 

descritas pela mesma palavra" (Arnheim, 1969; p.232). 

Processo idêntico, segundo Seitz (1999), se passa com a metáfora visual 

que, de acordo com Arnheim (1969; p.62), consiste no emparelhamento de duas 

imagens visuais que faz ressaltar uma qualidade comum a ambas. O exemplo 

tomado por Seitz a Arnheim (ibid) é o poema de Denise Levertow "and as you read I 

the sea is turning its dark pages, I turning 1 its dark pages." As duas imagens são 'o 

mar e as páginas negras1 e a qualidade comum é o movimento das ondas do mar e 

das páginas do livro. 

Pela descrição de Darwin da teoria da evolução como uma árvore ramificada, 

Gruber (1978; cit. in Seitz, 1999) considera que Darwin usou imagens mentais 

visuais no desenvolvimento da sua teoria assente na imagem de uma estrutura de 

tripla ramificação. Apesar de algumas destas imagens terem características mais 

pessoais, como no caso do diagrama de Freud que representa a psique numa 

estrutura tripartida, Gruber sugere que este tipo de imagens indica que existem 

relações significativas entre imagística visual, formas artísticas e pensamento 

científico. 

A ideia de que o raciocínio não se limita a manipulação de palavras e 

números e que o raciocínio científico, em áreas como a matemática ou a física, se 

baseia mais em experiências perceptivas que em palavras ou fórmulas, é ilustrada 



por Arnheim (1966) com a conhecida passagem da carta de Albert Eisntein dirigida 

ao matemático Jacques Hadamart (1 945): 

"As palavras, ou a linguagem, sejam escritas ou faladas, não parecem 
desempenhar nenhum papel no mecanismo do meu pensamento. As 
entidades psíquicas que parecem actuar como elementos do 
pensamento são certos signos e imagens mais ou menos claras que se 
podem reproduzir e combinar 'voluntariamente' (. . . ) Estes elementos 
são, no meu caso, de tipo visual, e alguns de tipo muscular. As palavras 
convencionais ou outros signos há que procurá-los laboriosamente e só 
aparecem numa fase secundária, quando o jogo associativo mencionado 
se encontra suficientemente assente e pode ser reproduzido a vontade" 
(in Arnheim, 1966; p. 148) 

Admitindo que o verdadeiro pensamento criador, como defende Amheim 

(op.cit, pp. 148-1 49), consiste "no manejo de objectos e forças concebidas 

perceptualmente", a educação, do jardim de infância a universidade, pode interferir 

de forma eficaz no desenvolvimento desta faculdade da mente. Ao restringir este 

desenvolvimento aos números e as palavras, existe a possibilidade de reduzir o 

pensamento dos alunos a "uma acumulação e reconstrução de fragmentos 

formalizados". Para ultrapassar esta situação, seria desejável que, em todas as 

disciplinas, o aluno progredisse da superfície da comunicação a "acção das forças 

reais para que a comunicação aponta, forças essas concebidas e manipuladas com 

mais eficácia pelo mais elevado dos nossos sentidos: a visão" (Arnheim, 1966, 

p. 149). 



CAP~TULO 11 

TEORIA DA ARTE E PROCESSOS DE CRIAÇAO ART~STICA 

Neste capítulo serão analisadas algumas vias de reflexão sobre teoria das 

artes visuais e processos de criação artística, enquanto abordagens aos modos de 

realização plástica. Da arte considerada como um objecto espiritual que é a 

expressão do artista em forma abstracta, a arte como imagem da concepção 

esquemática que é corrigida para se adaptar a forma expressiva, passando pela 

abordagem estrutural da arte como linguagem e metáfora. 

1. Teoria das artes visuais 

I .I. Arte: forma do sentimento 

A noção de forma intuitivamente objectivada ou Gestalt na produção artística 

tem, provavelmente, origem nas noções de forma significante de Clive Bell (1 958) e 

de forma objectivada e forma intuitiva delineadas por Kant, Croce e Hegel. Os vários 

pontos de vista têm em comum o facto de considerarem que a obra de arte se 

desenvolve a partir do encontro intuitivo do artista com os elementos visuais 

produzidos na obra. Apesar de Bell se centrar na estrutura, Langer (1953) no 

significado simbólico e Dewey (1934) no desenvolvimento pessoal, aceitam quer a 

visão privada do artista, quer o objecto artístico como predominante. O conceito 

formalgestalt inclui todas as vias centradas na utilização, pelo artista, dos sinais 

gerados no processo produtivo como meios para atingir uma forma intuitivamente 

objectivada ou Gestalt (Dorn, 1994). 
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Segundo Smith (1996), Clive Bell formulou a noção que o único aspecto 

importante na arte era o de "forma significante". O assunto, a destreza na 

representação e a expressão emocional não tinham um interesse prioritário ou 

podiam não ter mesmo qualquer tipo de interesse. A forma significante não era fácil 

de perceber e só seria compreensível para as pessoas habituadas a observar muitas 

obras de arte. Na prática, significava que o artista e uma audiência sofisticada 

apenas prestavam atenção a concepção (design) da obra e praticamente a nada 

mais. 

1 .I .I. Forma e sentimento 

Langer (1953) utiliza o conceito de forma para definir esteticamente o que é 

uma obra de arte, argumentando que: (i) os sentimentos subjectivos existem nos 

indivíduos e os sentimentos objectivos nas coisas; (ii) as obras de arte são os 

contentores dos sentimentos que podem ser experienciados por outros; (iii) as 

formas significantes transmitem experiências (conhecimento prático) que a 

linguagem é incapaz de transmitir; (iv) que as obras de arte são coisas (objectos) em 

si próprias e independentes das nossas reacções. 

Reconhecendo a importância do sentir, Langer sugere que não existe ligação 

entre os sentimentos articulados na obra e os que o observador sente. Um objecto 

transforma-se numa obra de arte quando o sentimento é fornecido clara e 

objectivamente para o contemplarmos e quando a sua função não é o estímulo do 

sentimento mas a sua expressão. Para Perniola (1998), é evidente na obra de 

Langer uma acentuação do carácter abstracto da experiência estética: 

"Langer acentua o carácter virtual, não real, da arte, a qual é por ela 
definida como a criação de formas simbólicas do sentimento. A 
introdução do sentir como elemento essencial da experiência estética, 
todavia, não implica concessão ao subjectivismo vitalista: o valor 
cognitivo da arte baseia-se exactamente no facto de nela não termos de 



encontrar uma verdadeira emoção, mas antes a sua representação 
simbólica. A música institui efectivamente um tempo virtual que não tem 
nada a ver com o real, do mesmo modo que as artes figurativas abrem 
um espaço virtual." (Perniola, 1998; p. 1 19) 

Ao definir a arte como símbolo, Langer tenta clarificar a distinção entre a 

forma ou Gestalt da obra artística e a linguagem, a qual é desenvolvida pela razão 

discursiva. A arte não diz determinada coisa, manifesta-a, o que é diferente do que 

acontece com os elementos e proposições articulados em frases. Ao fazer esta 

distinção, distancia-se dos empiristas que consideram que os objectos artísticos são 

meios para a comunicação de ideias, conceitos ou declarações proposicionais. 

A noção de uníssono entre "doing" e "undergoing" que Dewey explicita em Art 

as Experience, apresenta pontos comuns com a união do "fazer" e "pensar" como 

definidora da actividade artística e a relação entre sentimento e forma propostas por 

Langer. Dewey (1958; p.53) refere esta união ao dizer "que na percepção não existe 

o ver ou ouvir mais emoção. O objecto ou cena percebida é completamente 

atravessada pela emoção." 

Para perceber, o observador deve criar a sua própria experiência que passa 

por relações comparáveis - em sentido literal não serão as mesmas - as que o 

produtor confontou. A experiência é verdadeiramente completa e, por isso, 

plenamente estética quando se materializa numa obra de arte e "permanece 

incompleta se não se torna perceptível para os outros através do seu resultado" 

(Perniola, 1998; p.126) .Aqui, também Langer e Dewey se aproximam na ideia de 

que para perceber uma obra, o espectador tem que criar a sua própria experiência; 

assim como têm em comum o facto de considerarem os sentimentos existentes nos 

objectos. 

No entanto, Dewey distingue a actividade estética da científica ao fazer notar 

que o artista, ao invés do cientista, estuda a resistência e tensão para Ihes conferir 



potencialidades expressivas e considera o pensamento como algo que se encontra 

imediatamente materializado nos objectos. 

"A discrepância é a oportunidade que induz a reflexão. O desejo de 
restaurar a união converte a mera emoção em interesse nos objectos 
como condição de realização de harmonia. Com a realização, a matéria 
da reflexão é incorporada nos objectos como seus significados. Como o 
artista se preocupa de um modo peculiar com a fase de experiência na 
qual a união é completada ele não evita os momentos de resistência e 
tensão. Em vez disso cultiva-os, não por si próprios, mas por causa das 
suas potencialidades, trazendo a consciência uma experiência que é 
unificada e total. Em contraste com as pessoas cujo propósito é estético, 
o homem de ciência está interessado em problemas, em situações em 
que a tensão entre a matéria da observação e do pensamento é 
evidenciada." (Dewey, 1958; p. 15). 

De acordo com Perniola (1998), a diferença entre a pesquisa científica ou 

filosófica e a experiência artística consiste, segundo Dewey, no facto de só na obra 

de arte o processo ter tanta importância como a conclusão: enquanto nas 

experiências não artísticas é possível a obtenção de uma verdade, uma fórmula, um 

resultado, um êxito que apresenta um valor autónomo, independente do caminho 

que a eles conduziu, na arte, pelo contrário, a realização diz respeito não só ao fim 

mas também ao desenvolvimento, não só ao temo como também ao início. A acção 

estética orienta-se par uma realização efectiva e conclui-se no aperfeiçoamento da 

obra. 

A ideia de que existe uma estreita relação entre forma e sentimento, também 

se encontra presente na obra de Rudolf Arnheim que aplicou a estética a noção de 

Gestalt, elaborada pela psicologia da forma. 

Ao estabelecer a distinção entre configuração (shape) e forma (form), 

Arnheim (1986-b) retoma a definição do pintor Ben Shahn de que "forma é a 

configuração visível do conteúdo", considerando que apenas para fins de análise 

extrínseca a configuração pode separar-se daquilo que ela significa. 



"Todas as vezes que percebemos a configuração, consciente ou 
inconscientemente, nós a tomamos para representar algo, e desse modo 
ser a forma do conteúdo.( ...) A configuração serve, antes de tudo, para 
nos informar sobre a natureza das coisas através da sua aparência 
externa. (...) A forma ultrapassa sempre a função prática das coisas, 
encontrando na sua configuração as qualidades visuais como 
rotundidade ou agudeza, força ou fragilidade, harmonia ou discordância. 
(Arnheim, 1 986-b; p.90) 

A configuração é entendida como sendo o aspecto primário e mais simples da 

percepção. Apoiando-se em resultados experimentais, de teóricos da Gestalt, que 

permitiram dar um novo rumo a teoria da percepção, considera que as 

características estruturais globais são os dados primários da percepção. Esta não é 

algo meramente sensível que só depois de um processo de generalização se torna 

conceptual, pois desde o início se manifesta como uma formação conceptual 

generalizante. 

"Tornou-se evidente que as características estruturais globais são os 
dados primários da percepção, de modo que a triangularidade não é um 
produto posterior a abstracção intelectual, mas uma experiência directa 
e mais elementar do que o registo do detalhe individual. A criança 
pequena vê o 'carácter canino' mesmo antes de ser capaz de diferenciar 
um cão do outro." (Arnheim, 1986-b; p.38) 

Assim, para Arnheim (1986-b), a percepção consiste na formação de 

"conceitos perceptivos", pois a visão ao actuar no material da experiência, cria um 

esquema de configurações gerais que são aplicáveis não apenas a um caso 

individual concreto. mas também a um número indeterminado de outros casos 

semelhantes. A configuração não transmite informações sobre um objecto singular, 

mas sobre a categoria a qual o objecto pertence. Mas a configuração é apenas o 

momento imediato do ver, pois conjuntamente com essa imagem, ela apresenta-se 

como forma de um conteúdo particular. Perniola (1998), na sua análise estética da 

forma como Gestalt, considera que só com a forma entramos no âmbito da 

verdadeira arte, na transformação de um objecto em imagem. A especificidade da 



49 

arte é exactamente a invenção não de um tema e muito menos de uma 

configuração, mas de uma forma. 

1 .I .2. A forma expressiva como objectivação do sentimento 

A forma visual de uma obra de arte não poderá ser apenas um mero jogo de 

configurações e cores, nem poderá ser arbitrária, sendo indispensável como 

intérprete precisa da ideia que a obra pretende expressar. Na sua teoria Gestalt da 

expressão, Arnheim (1 966; 1986-b) considera não se poder fazer justiça ao que se 

vê descrevendo-o somente em termos do tamanho, configuração, comprimento de 

onda ou velocidade, visto as qualidades dinâmicas das configurações, cores e factos 

constituirem um aspecto inseparável de toda a experiência visual. É que ao 

olharmos para as qualidades dinâmicas transmitidas por um objecto natural ou 

artificial, inevitavelmente vemo-los carregados de significado expressivo. 

Arnheim (1966; p.64) defende que as formas contêm sentimentos por 

considerar que a expressão artística não se limita aos organismos vivos que 

possuem consciência. Neste sentido, argumenta que os objectos transmitem 

expressão auto-evidente através da tensão directa, a qual é atingida através de 

processos organizativos do cérebro que são expressos como padrões visuais num 

todo organizado, ou equivalente psicológico do que é experienciado. 

A questão da expressão é, muitas vezes, abordada apenas como uma 

manifestação física de um processo, também ele, físico. No entanto, a expressão 

pode ser considerada um fenómeno mais universal, se não for entendida como 

limitada aos organismos vivos que possuem consciência e existindo apenas "quando 

há uma mente 'atrás' dela, um titereiro que puxa os fios" (Arnheim, 1966; p.64). A 

expressão transmitida por objectos como uma folha cadente, um salgueiro, ou uma 

fonte que jorra, tem sido encarada como uma transferência da expressão humana 
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para os objectos. Mas se a expressão é uma característica inerente aos padrões 

perceptivos, é pouco provável que a expressão seja apenas um antropomorfismo. 

Arnheim (1986b, p.445) defende que a expressão humana deve ser considerada um 

caso especial de um fenómeno mais geral, pois seria possível obter um melhor 

sentido da expressão humana se esta fosse encarada como um caso especial de 

comportamento orgânico e inorgânico, em vez de insistir no homem como o centro e 

medida da natureza. Neste sentido, argumenta que a comparação da expressão de 

um objecto com o estado de espírito humano é um processo secundário. 

"Um salgueiro de ramos pendentes não parece triste porque se 
assemelha a uma pessoa triste. È mais adequado dizer que dado que a 
configuração, direcção e flexibilidade dos ramos do salgueiro transmitem 
uma expressão de suspensão passiva, uma comparação com o padrão 
psicofisico, estruturalmente semelhante a tristeza humana, pode impor- 
se secundariamente". (Arnheim, 1966; p.64) 

1. 1. 3. A experiência perceptiva da expressão 

Ao defender a "expressão como parte integral do processo perceptual 

elementar", Arnheim argumenta que a expressão é uma qualidade perceptual que 

permite ao ser humano obter informações acerca do mundo que o rodeia, 

destacando que as "qualidades fisionómicas" são percebidas de modo mais directo 

que as qualidades de cor, configuração ou movimento. 

"A expressão parece ser o conteúdo primário da percepção. Estar ciente 
de que o fogo é apenas um conjunto de matizes e formas em 
movimento, em vez de experienciar a violência excitante das chamas, 
pressupõe uma atitude muito especifica, rara e artificial." (Arnheim, 
1966; p.63) 

Para além de considerar que as formas contêm sentimentos, que as formas 

expressivas objectivam esses sentimentos e que os padrões visuais na expressão 

existem como um todo organizado, a teoria Gestalt da expressão sustenta que a 

percepção que o observador tem da obra é a percepção do que este sente na 
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ocasião em que a obra é experienciada. A propósito desta última noção, pode ser 

útil considerar o papel desempenhado pela experiência passada, pois apesar do 

fenómeno central da expressão não se basear na aprendizagem, a interpretação da 

expressão percebida pode ser influenciada pelo que é conhecido acerca do objecto 

ou da pessoa em questão e do contexto em que se situa. " O conhecimento não 

interfere com a expressão em si, apenas modifica a sua interpretação, excepto em 

instâncias onde o conhecimento modifica a aparência do veiculo da expressão, isto 

é, o próprio padrão perceptual" (Arnheim, 1966; p.66). Uma representação linear, por 

exemplo, pode modificar a sua estrutura perceptual e, por conseguinte, a sua 

expressão se, subitamente, for percebida como uma figura humana. 

Mas, para Arnheim (1966), a experiência perceptiva da expressão pode ser 

influenciada quer pelo contexto espacial, quer pelo contexto temporal em que 

determinado fenómeno ocorre e ainda pela formação artística. A experiência 

passada, o conhecimento, a aprendizagem e a memória são considerados, pela 

teoria Gestalt, como factores do contexto temporal em que um fenómeno ocorre. 

Estes .factores influenciam a maneira como um fenómeno é percebido, tal como o 

contexto espacial tem influência nessa percepção. Por exemplo, determinado 

objecto pode parecer maior ou menor consoante é visto num contexto espacial, 

respectivamente, em conjunto com objectos menores ou maiores. O mesmo se 

passa relativamente ao contexto temporal: os edifícios de uma cidade de subúrbio 

podem parecer altos a um habitante de uma pequena aldeia e podem parecer baixos 

a um habitante de uma grande cidade. Estes exemplos, de acordo com Arnheim 

(1966, p.67) não demonstram o facto de não existir uma conexão intrínseca entre os 

padrões perceptivos e a expressão que veiculam, mas apenas que as experiências 

não devem ser avaliadas no isolamento do contexto total espacial e temporal. 

Quanto ao papel desempenhado pela educação artística, o autor considera que a 
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experiência perceptiva da expressão pode ser influenciada pelo tipo de formação 

conhecido no ensino artístico e musical como fazendo os alunos "ver" e "ouvir": 

"O abrir os olhos e ouvidos do observador ao que é directamente 
percepcionado torna possível examinar cuidadosamente os padrões 
sensoriais de modo mais adequado e portanto receber uma experiência 
total da sua expressão. Uma capacidade para responder 
perceptualmente que foi negligenciada ou mal conduzida pode ser 
reavivada ou corrigida" (Arnheim, 1966; p.67) 

Aprender a "ver" pressupõe o desenvolvimento de capacidades perceptivas 

que possibilitem a apreensão da realidade de forma imaginativa, inventiva e 

perspicaz. Tendo em vista que a actividade artística é uma forma de raciocínio, no 

qual percepção e pensamento estão interligados, será por intermédio dessa 

actividade que melhor se poderá apreender a realidade. 

1 .I .4. A teoria dos substitutos 

Gibson (1966) propõe uma transposição da teoria Gestalt da percepção para 

a realização da obra pictórica, focando o modo como as percepções mediatizadas 

pelos substitutos podem vir a corresponder a realidade. O autor considera que a 

consequeência mais evidente da criação de substitutos é a de que uma pessoa 

(observador) pode apreender os objectos, locais e acontecimentos que foram 

percebidos pela pessoa que os produziu (criador), fazendo com que seja possível 

uma espécie de experiência vicariante para outros indivíduos. Partindo do 

pressuposto de que um símbolo visual funciona como um substituto da realidade, 

Gibson (1966, p.94-95) considera que os símbolos visuais (imagens, modelos) 

tomam o lugar da realidade ao tornarem-se substitutos desta, pela capacidade que 

esses símbolos têm de servirem como um estímulo produzido por um indivíduo - 

estímulo esse específico de determinado objecto, lugar ou acontecimento - e que vai 

actuar nos órgãos sensoriais do indivíduo que os percepciona. Deste modo, os 
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substitutos são criados pelo artista para construir "duplos" que podem ser 

percepcionados por outros indívíduos. 

Partindo do princípio de que os subtitutos mais eficientes são as abstracções 

que reflectem a actividade psicológica do produtor, o autor considera que as obras 

de arte, enquanto abstracções, serão os substitutos mais eficientes, pois quanto 

mais convencional for um substituto, maior conhecimento associativo é necessário 

para o interpretar. Consequentemente, quanto mais arbitrário for um substituto, mais 

livre é de especificar seja o que for, concreto ou abstracto. Assim, um repertório 

simbólico que utiliza um código arbitrário pode levar a construção de proposições e, 

por isso, fazer uso do pensamento lógico e matemático. Pelo que uma 

representação realística não poderá estabelecer uma proposição lógica, ao passo 

que uma representação distorcida que exagera determinadas singularidades, pode 

incrementar a identificação do objecto representado. Ou seja, um desenho ou um 

modelo pode dizer mais sobre um objecto do que o próprio objecto. Mas uma 

imagem quirográfica (pintura, desenho, caricatura, etc.) não poderá possuir, ao 

mesmo tempo, uma grande fidelidade para algo concreto e uma elevada 

univocidade para algo abstracto, pelo que a introdução de uma simbolização gráfica 

numa imagem sacrifica, necessariamente, a sua capacidade de representar. A 

deformação, enquanto restrição da fidelidade, apenas surtirá efeito se é aceite como 

um símbolo unívoco, quer para o criador, quer para o observador 

"A intenção do artista pode ter sido de tornar evidente um traço típico ou 
significativo do original, mas se a deformação não é estabelecida como o 
especificando, o observador fica apenas intrigado. Se a deformação o 
especifica, a imagem pode evocar não apenas uma percepção 
mediatizada de algo concreto, mas também uma apreensão das suas 
características gerais, abstractas ou universais." (Gibson, 1966; p.98) 

No que diz respeito a interpretação da imagem pelo observador - 

aproximação da percepção pictórica a percepção directa -, o autor considera que as 
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interpretações dos substitutos estão sempre relacionadas com o contexto da 

construção do objecto pictórico, visto a imagem conter um ponto de vista único que 

afecta o tipo de percepção que tem intenção de produzir. Uma imagem é uma 

superfície, um objecto mediador, que emprega um método gráfico (incluindo a 

fotografia e a cinematografia) que pressupõe a utilização quer de um espaço quer de 

um "aparelho" de visão que limita a ilusão de realidade; é iliminada a visão das 

mãos, do corpo, dos pés no chão que são um componente importante da percepção 

visual directa. "Poder-se-ia exprimir este dilema dizendo que é intrinsecamente 

impossível que o ego do observador entre completamente no espaço da imagem. 

Existirá provavelmente sempre uma tendência a experimentar dois espaços, 

incompatíveis e incomensuráveis um com o outro" (Gibson, 1966; p.105) 



1. 2. Arte como linguagem: comunicação e significação 

A noção de que a arte pode ser considerada uma linguagem, baseia-se no 

pressuposto de que todas as formas de arte estabelecem uma comunicação directa 

entre o artista e o observador. A arte terá o mesmo estatuto da linguagem por ser 

considerado um objecto estruturado cujo mecanismo de funcionamento interno é 

possível apreender. 

Trata-se de considerar não apenas as formas de arte que empregam 

elementos linguisticos, como é o caso, por exemplo, da poesia visual (ou concreta), 

ou as correntes artísticas envolvidas com a análise da linguagem - como a arte 

conceptual ou a arte narrativa - ; ou ainda encarar a obra de arte como metáfora 

visual, ou conjunto de metáforas visuais, que poderão simbolizar determinados 

comportamentos e necessidades sociais. Considerar que a arte é uma linguagem 

pressupõe que existe uma conexão entre arte e comunicação, pelo que a arte "é um 

fenómeno de comunicação e de significação e, como tal, poderá ser examinadaJ' 

(Calabrese, 0. 1 986; p. I O). 

1. 2. 1. Arte e comunicação 

Dewey, em "Art as experience" considera que os objectos artísticos, por 

serem expressivos, são uma linguagem, ou melhor, muitas linguagens, pois cada 

forma de arte tem um meio próprio, adequado a determinada forma de comunicação. 

Cada meio expressa algo que não poderá ser proferido tão bem, ou de forma tão 

completa, por qualquer outro meio. Devido a importância conferida a linguagem 

discursiva como meio principal de comunicação, criou-se a impressão, amplamente 

divulgada, que os significados expressos na arquitectura, escultura, pintura e música 
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podem ser traduzidos em palavras sem que haja uma perda parcial ou total desses 

significados. 

Mas, tal como a linguagem existe apenas, como comunicação, quando para 

além de ser falada (ou escrita) também é ouvida (ou lida), a obra de arte só está 

completa quando é introduzida na experiência de outros, para além do seu criador. 

Dewey (1958) refere-se a relação triádica da linguagem: o comunicador, o que é dito 

e aquele(s) para quem se fala; assim, o produto artístico é o elo que liga o artista a 

sua audiência. Mesmo quando o artista realiza o seu trabalho solitariamente, Dewey 

(1 958, p. 106) considera que estes três elementos continuam presentes: "o artista 

tem que substituir a audiência receptora. Ele só pode falar a medida que o seu 

trabalho o interpela como alguém que fala através do que ele próprio percebe. 

Observa e compreende como uma terceira pessoa pode fazer notar e interpretar". 

Entre as disciplinas que se ocupam das diversas linguagens através das 

quais as mensagens são transmitidas, a semiótica (ciência dos signos) ocupa um 

lugar destacado. A semiótica considera que qualquer fenómeno cultural é um 

fenómeno de comunicação e também um processo de significação. Partindo de 

teorias diferenciadas, a aceitação da validade do modelo da linguística geral para a 

análise do fenómeno artístico deu origem a duas vertentes: a que pretende que a 

semiótica seja uma teoria da comunicação (na linha de Prieto, 1971) e outra que a 

considera como ciência da significação (segundo a tese barthesiana) . 

Em "A Linguagem da Arte" (1986), Omar Calabrese considera que uma teoria 

da arte baseada na comunicação não se ocupa da formulação de juizos de valor 

nem pretende propor explicações sobre a intenção do artista; apenas se limitará aos 

objectos artísticos, a sua leitura e interpretação. O autor oferece uma panorâmica da 

semiótica das artes baseada em estudos realizados neste campo, quer os de cariz 
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estritamente semióticos respeitantes a arte, quer os estudos de alguma forma 

relacionados com a semiótica, na área mais geral das ciências humanas, mas que 

se cruzaram a propósito da linguagem das artes. Refere que as investigações no 

terreno têm sido limitadas e conduzidas em direcções completamente diferentes, 

sempre ligadas a tradição analítica própria de determinada escola, de um país ou de 

um domínio filosófico o que, em seu entender, resultou na fragmentação do 

panorama semiótico-artístico devido a ausência de modelos teóricos consolidados. 

Acresce a esta situação, a duvida de que as artes figurativas possam ser analisadas 

como sistema. 

1.2.2. O objecto artístico como produto cultural 

A noção de texto', parece ser, de acordo com Calabrese (1986; 1997) uma 

mudança de perspectiva que permite partir do exame de estruturas complexas, em 

vez de partir da investigação de elementos mínimos que se combinam a níveis de 

complexidade crescente. De acordo com a definição de texto proposta, serão 

considerados como tal não apenas os contos e os romances, mas também as 

mensagens publicitárias, as fotografias, a arquitectura, as representações teatrais, 

os filmes, a pintura, a escultura. 

Assim, a noção de texto para além de permitir adiar a questão de a arte ser 

ou não um sistema, substitui um movimento analítico que ia do menor (unidades 

minimas) para o maior (configurações) por um movimento que vai do maior para o 

menor sem prejudicar qualquer nível de análise. 

' Calabrese utiliza uma definição genérica de texto baseada em Dressler (1972) como "um enunciado linguistico 
completo", isto é, uma entidade comunicativa considerada auto-suficiente e caracterizada por um funcionamento 
que Eco (1979,1980) compara a "uma máquina semântico-pragmática que requer ser actualizada num processo 
interpretativo e cujas regras de geração coincidem com as próprias regras de interpretação" (op.cit., 1986; p.119) 



"É geralmente aceite que um texto não consiste simplesmente num 
efeito global ou na soma dos efeitos de sentidos parcelares que produz, 
mas segundo uma trama que regula a sua arquitectura interna a um 
nível mais profundo. (...) Um texto deve conter, de facto, a explicitação 
delou a referência a teorias abstractas (reveladas ou implícitas) sobre a 
sua própria geração ou acerca da sua própria interpretação1' 
(Calabrese,O., 1 997; pp.35-36) 

O contributo da semiótica para novas teorias críticas é igualmente salientado 

por Dorn (1994), quando se refere as propostas para uma nova história da arte 

delineadas por Hobbs (1991). E conferido, por este autor, um papel de destaque a 

semiótica no alargamento da noção de arte como um produto cultural que é 

considerado como texto. Assim, uma obra de arte deixa de ser um objecto para 

passar a ser um espaço que se abre a outros textos, segundo o princípio específico 

de coerência textual, princípio este que, em semiótica, é definido como 

intertextualidade. De acordo com Calabrese, (1997; p.39) a noção de 

intertextualidade define, em geral, um conjunto de capacidades pressupostas no 

leitor e evocadas, mais ou menos explicitamente, num texto e que dizem respeito a 

histórias condensadas, já produzidas numa cultura por algum autor ou texto anterior. 

Ao transferir a questão da intertextualidade, por exemplo para a pintura, a 

análise de uma obra passará pelo exame do intertexto na procura de relações com 

outros textos do mesmo artista ou da mesma escola, de ligações com eventos 

históricos, de aproximações a outras artes e as ciências. Neste caso, a história da 

arte passará do enfoque na obra individual ao enfoque nos códigos de significados, 

assumindo-se que a arte deve ser analisada, antes de mais, como um produto 

cultural de carácter político em vez de dar prioridade a expressão da personalidade 

individual do artista. Segundo este ponto de vista, a história da arte aproxima-se da 

antropologia social, nomeadamente quando propõe estudos como a história social 

da arte, a história da arte das mulheres, a história da arte dos países colonizados, ou 

a história do confronto entre belas-artes e arte popular (Dorn, 1994; p.96). 
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I .2.3. Arte signo e Arte conceito 

Assim, haverá a considerar duas linhas de pensamento que, apesar de 

apresentarem argumentos baseados em pressupostos diferenciados, manifestam 

acordo relativamente a noção de que o conceito de arte pode basear-se num 

símbolo metafórico interpretado através da linguagem. Uma, ligada a antropologia 

estrutural de Levi-Strauss, entende a arte como um signo ligado ao comportamento 

social que não poderá ser compreendido independentemente das forças sociais que 

o originaram. Outra, na linha do pensamento estético de Morris Weitz considera que 

não sendo as teorias estéticas clássicas2 totalmente adequadas para explicar a 

natureza da obra de arte,.o que deve ser feito é analisar criticamente os argumentos 

dessas teorias sobre é suposto ser a arte. 

1.2.3.1. A metacrítica de Weitz 

Desde a publicação da obra de Weitz "The role of theory in aesthetics" em 

1956 que tem havido um interesse renovado na questão da definição da arte, quer 

no campo da estética, quer no da educação em arte. Os argumentos de Weitz 

apontam para a impossibilidade de uma definição da arte no sentido clássico 

Aristotélico, ou seja, uma definição real, verdadeira ou essencial, por considerar o 

conceito de arte uma estrutura aberta e por isso não ser susceptível de tal definição. 

Para Weitz (1959) a tarefa principal da estética não é procurar uma teoria, 

mas elucidar um conceito. Sendo a arte um conceito, é necessário que se revejam 

os postulados quando surgem novas condições, novas formas de arte ou novos 

movimentos. Não se trata de fazer tábua rasa das teorias antigas, mas de as 

reconstruir como base para novos argumentos ou para estabelecer critérios de 

julgamento. Ao considerar a impossibilidade de existir uma teoria da arte no sentido 
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de uma definição das propriedades essenciais de todas as obras de arte, ou seja, as 

propriedades necessárias e suficientes segundo as quais existem ou não obras de 

arte, Weitz (1966) defende que o grande contributo das teorias da arte reside nos 

seus ensinamentos e não nas suas definições de arte. 

"( ...) cada teoria representa um conjunto de critérios exploráveis que 
servem para nos lembrar o que poderemos ter negligenciado ou para 
nos fazer ver o que poderemos não ter visto." (Weitz, 1966; p.55) 

Deste modo, o autor considera que tais definições, apesar de não atingirem o 

propósito de dar uma verdadeira definição de obra de arte, são válidas como 

chamada de atenção para nos concentrarmos em determinados critérios ou 

propriedades das obras de arte e, assim, aprender para o que olhar e como olhar. 

A ideia de que a única coisa a fazer é o exame critico das teorias do que é 

suposto ser arte, por não ser possível defini-la, é, de acordo com Dorn (1990), 

responsável pela teoria de educação em arte que se transformou na prossecução da 

metacrítica, isto é, a crítica da crítica. Weitz argumenta "que se não é possível 

desenvolver uma linguagem acerca da arte que vá ao encontro das condições 

necessárias e suficientes para a definir, o máximo que pode ser feito é empregar a 

linguagem para expor a adequação de uma linguagem inadequada" (Dorn, 

1990;p.26). 

A influência desta vertente do pensamento estético, personalizada por Weitz, 

está bem patente nos argumentos de educadores que advogam que falar sobre arte 

é equivalente a produção criativa, ou talvez até mais importante que esta. 

Teorias mais importantes e influentes que integram a história da estética: imitacionismo, expressionismo, 
emocionalismo, formalismo, organicismo (Weitz, M., 1966; p.51) 



1.2.3.2. Arte como ritual 

Ao contrário de Weitz (1959; 1966) que questiona a importância do passado, 

Levi-Strauss (1958) contribuiu para o desenvolvimento de um conceito de arte, de 

cariz antropológica, baseado nos modelos das culturas primitivas (o mundo do mito e 

do rito), ao sustentar que as práticas rituais das culturas antigas podem ser utilizadas 

como meios para compreender o presente. Ou seja, considerando a vertente 

antropológica, a arte dita "civilizada" é realizada com os mesmos propósitos, 

expressa as mesmas ansiedades e segue o mesmo tipo de fórmulas estilísticas da 

arte tribal, pelo que se poderá compreender melhor a arte de hoje se conhecermos 

as suas origens primitivas. A arte primitiva, ao apresentar soluções visuais e 

plásticas para as necessidades humanas, medos e aspirações, oferece um modelo 

que situa a arte no centro da vida em vez de a posicionar na sua periferia. 

São vários os autores que seguem uma via de carácter antropológico, como é 

o caso de Burnhum (1974) que considera a arte como ritual e rejeita a noção de arte 

como objectos para serem conservados nos museus. A sua proposta é de que a arte 

deve tornar-se parte de um código universal cíclico que transmita as verdades 

vividas. Um processo que, no entender de Burnham (1974; p.30) é um paradigma 

emergente que não é mais um "ismo" nem uma colecção de estilos, mas um novo 

modo do artista reorganizar superfícies e espaços, rejeitando o papel de criador de 

instrumentos para se tornar criador de decisões estéticas. 

Adapta a linha antropológica ao que designa de sistema estético, cuja 

definição é referenciada em termos de incidência. O sistema estético é focado nas 

relações entre sistemas orgânicos e não orgânicos situados nas imediações, como 

complexos industriais, quintas, centros de transportes, centros de recreio e outras 

actividades humanas. Entende que a arte moderna não se confina aos materiais, 
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técnicas e modos de formar; o fulcro situa-se nas relações das pessoas com o 

envolvimento. Para Burnham o artista tem uma acção provocadora, quase política, e 

considera a arte como um meio de romper as fronteiras entre a arte e a sociedade 

através da resolução social e estética de problemas numa base multidisciplinar. A 

arte é considerada na sua essência um "não objectoJ1 que apenas tem significado 

quando é analisada no seu contexto e encarada como sendo apenas um fragmento 

do sistema da arte. 

"Uma escultura que fisicamente reage ao seu envolvimento não é para 

ser observada como um objecto. A série de factores que a afectam, tal 

como o seu próprio raio de acção têm um alcance para além do espaço 

que materialmente ocupa" (Burnhum, 1974; p.22). 

1.2.4. Criadores de decisões estéticas 

Apesar de algumas correntes estéticas, como foi anteriormente referido, 

considerarem que a arte existe só como texto, os artistas continuam a realizar 

objectos artísticos para serem contemplados e que reflectem as condições sociais 

que os influenciam. Diversos estilos de arte contemporânea expressam conceitos 

abstractos (arte conceptual), valores femininistas (arte de padrões decorativos 

"pattern art"), rejeição de valores e da cultura estabelecida (arte graffiti), promoção 

de anti-estilo ("bad painting"), mas todos eles parecem ter em comum dois factores: 

o uso da metáfora e da linguagem e o emprego de formas familiares da imagistica (a 

figura humana e de animais, fragmentos de obras de arte, palavras, letras, imagens 

manipuladas por meios técnicos - computador, fotocopiadora, video - ). 



1.3. Arte: um repertório de esquemas 

A noção de que as representações pictóricas provêm de outras 

representações e que as obras artísticas são inspiradas num motivo ou num 

esquema, é uma concepção de aceitação generalizada sobre a origem da produção 

de imagens na arte ocidental. Um esquema que, tanto pode ter sido vistos noutras 

obras, como existir na mente do produtor, em resultado de determinado estádio de 

desenvolvimento ou estereótipo mental. 

O esquema, no sentido que lhe dá Gombrich (1 979, 1984, 1999), corresponde 

a representação de um objecto e é apreendido a partir de outras representações 

(imagens). Em ART and ILLUSION (1 984), Gombrich argumenta que não é possível 

vermos uma forma separada das nossas pré-concepções ou da antecipação do que 

esperamos encontrar. Tomando o exemplo da imagem do "coelho 1 pato de 

Wittgenstein" (1953)', em que podemos ver a figura como um coelho ou como um 

pato, (Fig.2.1) sublinha a impossibilidade de vermos a forma em si, 

independentemente da interpretação, porque o que é esperado cria a ilusão. 

Wittgenstein, L. Philosophical Investigations. trad. ingl. E. M.Anscombe, Oxford, 1953, p. 194 - 
referido em Gombrich, E. H. (1984, p.5). Este desenho, segundo indicação de Gombrich, terá 
sido utilizado por Wittgenstein depois de ter aparecido no semanário humorístico "Die 
Fliegenden Blatter" 
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Assim, a ilusão deriva da dicotomia de observar a realidade física face as 

imagens dessa realidade2. Tomamos consciência da ambiguidade, inerente a todas 

as imagens, "apenas quando aprendemos a passar de uma interpretação para outra 

e quando nos apercebemos que as duas interpretações se ajustam igualmente bem 

a imagem" (Gombrich,l984, p. 263). E porque considera que as percepções são 

influenciadas pelas nossa expectativas, Gombrich defende não existirem distinções 

rígidas entre percepção e ilusão pois a percepção tende a extirpar ilusões 

prejudiciais quando nos aproximamos de uma representação pictórica com uma 

expectativa do que esperamos ver. 

1.3.1. Esquema e correcção nos processos de percepção e 

representação 

Todos os processos cognitivos, em seu entender, tomam "a forma de 

pensamento discernido, ou hipóteses que inventamos, e que mais tarde requerem 

respostas que serão confirmadas ou refutadas" (Dorn11994,p.73). O poder da 

expectativa é mais forte que o poder do conhecimento conceptual na modelação do 

que se vê. Para Gombrich, o olho inocente é um mito, pois o reconhecimento de 

imagens está ligado a projecções e antecipações visuais. O processo de percepção 

funda-se no mesmo ritmo que o processo de representação: o ritmo do esquema e 

correcção. O que pressupõe uma actividade constante por parte do observador, no 

sentido de fazer conjecturas e modificá-las a luz da experiência. 

"Fosse qual fosse a resistência inicial as pinturas impressionistas, 
passado o primeiro choque as pessoas aprenderam a decifrá-las. E, 

Arnheim (1966, p.156) sublinha que esta dicotomia é demasiado rudimentar para descrever 
mesmo os efeitos visuais mais elementares, pois a distinção artística entre o inerte e o vivo é 
estritamente perceptiva, não ontológica. Por isso, uma investigação baseada no conceito 
ontológico de ilusão perderá de vista irremediavelmente o problema fundamental da 
representação pictórica. 



uma vez tendo aprendido a nova linguagem, saíram pelos campos e 
florestas ou olharam pelas janelas para os 'boulevardsl de Paris, 
descobrindo, para seu deleite que o mundo visível podia, afinal de 
contas, ser visto em termos daqueles vívidos borrões e pinceladas.(. . . ) 
Os impressionistas tinham ensinado as pessoas a não verem a Natureza 
com um olho inocente (...). (Gombrich, 1984, p.346) 

Na produção de imagens, mesmo no caso em que o artista pretende uma 

reprodução fiel da natureza, começa com uma impressão, um esquema, um motivo, 

um estereótipo. O que é familiar será sempre o ponto de partida para encontrar o 

não familiar e exercerá sempre a sua influência, mesmo que o artista se empenhe 

em registar uma imagem da realidade. O artista adquire uma variedade de 

esquemas com os quais pode produzir um esquema para um animal, casa ou flor, o 

qual é depois modificado até que corresponda ao que o artista quer expressar. "O 

familiar permanecerá sempre o ponto de partida provável para a tradução do que é 

estranho; uma representação que já existe exercerá sempre o seu fascínio no 

artista, ainda que este se empenhe em registar a verdadeJ1 (Gombrich, 1984; p.82). 

Esta noção é um dos fundamentos da teoria do esquema e correcção de Gombrich 

que considera serem cada vez mais amplos os conhecimentos que nos provam ser 

impossível separar claramente o que vemos do que conhecemos. 

"Com alguma autodisciplina e auto-observação, todos podemos 
descobrir por nós mesmos que aquilo a que chamamos 'visão' é 
invariavelmente colorido e modelado pelo nosso conhecimento do (ou 
crença no) que vemos. Isso torna-se bastante claro sempre que duas 
coisas estão em discrepância. (...) Se olharmos pela janela fora, 
poderemos ver o cenário ou paisagem de mil maneiras diferentes. Qual 
delas é a nossa impressão sensorial? Mas devemos escolher; Temos de 
começar nalgum ponto; devemos construir alguma imagem da rua e das 
árvores diante dela. Seja o que for que façamos, teremos que começar 
sempre com algo como linhas ou formas 'convencionais' " (Gombrich, 
1979, p.446). 

' -  

O artista que deseja fazer um registo fiel de uma forma individual começa, 

não com a sua própria impressão visual, mas com a ideia ou conceito que tem, 

sendo que toda a arte é conceptual porque se apoia mais em esquemas tradicionais 

do que na percepção. 
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Arnheim (1966) na análise que faz de "Art and illusion", critica a posição de 

Gombrich por este defender que as mudanças na história da arte ocorrem quando o 

artista compara os schemata tradicionais com a natureza, sublinhando que o que lhe 

interessa não é o produto final da representação pictórica, mas a maneira de o 

conseguir. Isto, porque na opinião de Gombrich, a "representação é aceitável 

quando condiz com os schemata de realização a que está habituado quem percebe". 

O artista representa o que as suas memórias armazenadas fornecem como forma 

adequada ao tema. Este repertório é constituído pelos esquemas proporcionados 

pelos seus professores e por outros modelos do passado que, também o equipam 

com as expectativas necessárias para poder ver algo: vemos o que supomos que 

está lá. (Arnheim, 1966; p. 158) 

"Quando (Gombrich) fala da ambiguidade da imagem pictórica, pensa 
que teoricamente uma imagem pode representar uma infinidade de 
projecções e permite uma infinidade de agrupamentos. Mas não chega a 
por em evidência o facto de que, perceptualmente, a escolha de 
interpretação é fortemente estruturada pela obra de arte.(. ..) A afirmação 
de Gombrich de que toda a arte é conceptual reflecte a sua opinião, 
imensamente discutível, de que as imagens criam-se antes que o mundo 
da experiência sensível tenha deixado de sentir os seus efeitos sobre o 
que cria" (Arnheim, 1966; pp. 159-1 60) 

Segundo Smith (1996), Gombrich considera que a representação do mundo é 

uma questão de aprendizagem dos dispositivos utilizados previamente pelos artistas 

para criar a ilusão de realismo. O artista que desejasse transmitir uma visão 

mimética do real teria necessidade de estudar a arte do passado para aprender as 

técnicas apropriadas e o ensino deveria ser focado no domínio de competências 

exemplificadas em modelos da arte do passado. Assim, de acordo com estes 

pressupostos, o método de ensino deveria contemplar o estudo dos "mestres 

antigos" e o levantamento de problemas relacionados quer com a cópia dos 

"truquesJJ usados por esses artistas, quer com os requisitos para conseguir uma 

destreza perfeita 



1.3.2. Arte como ideia 

A noção de arte como ideia, defendida por ~ o m b r i c h , ~  é também fulcral na 

obra de Collingwood (1953) que apresenta a sua linha de pensamento baseada na 

noção de que a arte não é um objecto mas, em vez disso, o exercício da imaginação 

e do carácter consciencioso no pensamento. A arte, em seu entender, não tem em 

vista um fim real; mesmo enquanto objecto existe apenas como se fosse "uma 

melodia na cabeça do compositor". A premissa fundamental do seu argumento é a 

busca, por parte do artista, do pensamento universal. A arte é a busca do verdadeiro 

pensamento imaginário que não é corrompido pela necessidade de motivar 

comportamentos alheios nem traído pela corrupção do conhecimento íntimo. O 

caminho para atingir a verdadeira expressão artística é, para Collingwood, clarificar a 

verdade dos nossos sentimentos e resistir a sua corrupção pela verificação da sua 

correcção. Em tal processo, a arte não é a coisa criada mas a ideia que conduz a 

coisa para o ser (Dorn, 1994). 

A utilização do esquema, pelos artistas, também foi estudado pelo historiador 

de arte Erwin Panofsky (1 892-1969). O papel do esquema pode ser caracterizado 

como ocorrendo em dois períodos: no passado, no estudo do canon, do esquema e 

na modernidade, na superação do esquema. Panofsky (1989) detem-se nos 

aspectos históricos da teoria das proporções humanas, traçando o seu 

desenvolvimento nos canons usados na antiguidade e renascimento e na 

modernidade, onde considera que a teoria da proporção humana é abandonada. A 

perspectiva de que o esquema diminui de importância é configurada pela ideia de 

que esta importância diminui a medida que a arte procura enfatizar a concepção 

"subjectiva1' da aparência, em vez do objecto em si; os sentimentos do artista 

"( ...) qualquer artista que deseje fazer um registo fiel de uma forma individual (...) começa 
não com a sua própria impressão visual, mas com a ideia ou conceito que tem" (1984, p.77) 
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tornavam-se na principal influência na representação pictórica, o que não implicaria 

que os canons do esquema não continuassem, ainda assim, até ao presente. 

Assim, a forma inteligível surge entendida como representação mental do 

artista. Para Pirenola (1998; p.64-65), esta é justamente a concepção da forma 

elaborada do Maneirismo, o qual, por um lado, repudia a forma sensível defendendo 

que a natureza já não poderia ser perfeita, por outro, faz depender inteiramente a 

obra de arte da preexistente presença da ideia no espírito do artista. Por certo a 

experiência formal do Ocidente não pode ser reduzida, na sua totalidade ao 

espiritualismo subjectivista pois, por exemplo, para o Renascimento quatrocentista a 

ideia é o ideal entendido como aperfeiçoamento da natureza, enquanto para o 

Classicismo quinhentista a ideia é uma visão da natureza purificada pelo nosso 

espírito. Todavia, na concepção de Panofsky, a forma renascentista e a clássica são 

ou parêntesis, ou preparações, da pura ideia interior que existe somente no espírito 

do artista. 

I .3.3. Das imagens nascem imagens 

Pode considerar-se o ponto de vista de Panofsky sobre o declínio da 

importância do esquema, diferente do de Gombrich que se mostra muito mais 

interessado no desenvolvimento da representação pictórica e acredita que o artista 

aprende muito mais a ver outros quadros do que a observar o que o rodeia. A ideia 

de Gombrich é a de que sem um meio e sem um esquema nenhum artista pode 

representar a realidade, pois considera que os artistas veêm o que pintam em vez de 

pintarem o que veêm. Nesta linha de pensamento, vê o treino no desenho uma 

forma de adquirir uma quantidade de esquemas com os quais pode produzir, no 

papel, determinada representação de um objecto. Ao comparar dois registos gráficos 

da mesma paisagem inglesa, um realizado por um artista anónimo ocidental (Fig.2.2) 
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e outro pelo pintor chinês Chiang Yee (Fig.2.3), Gombrich ilustra a sua tese de que o 

artista vê o que pinta em vez de pintar o que vê: os aspectos representados por 

Chiang Yee são apenas aqueles para os quais existem esquemas aprendidos no 

vocabulário da tradição chinesa. 

D B I T X  1 . . 
L..,.'.. r . . < . . .  . 



"Ao esquadrinhar a paisagem, as vistas que podem ser ajustadas com 
êxito a schemata que ele aprendeu a manejar saltam aos olhos como 
centros de atenção. O estilo, como veículo, cria uma atitude mental que 
leva o artista a procurar na paisagem que o cerca elementos que seja 
capaz de reproduzir. A pintura é uma actividade, e o artista tende, 
consequentemente, a ver o que pinta ao invés de pintar o que vê." 
(Gombrich, 1 984; p.90) 

Tais esquemas, que podem ser consideradas como um reportório de imagens 

armazenadas na memória, serão modificadas até servirem ao que o artista deseja 

expressar. Ao analisar várias ilustrações que pretendem representar graficamente 

descrições narradas, ou baseadas noutras representações gráficas, respeitantes a 

objectos ou eventos desconhecidos, como o rinoceronte de Durer (Fig.2.4 ) ou o leão 

de Villard de Honnecourt (Fig.2.5 ), Gombrich conclui que: 

"O familiar será, sempre, o ponto de partida para a representação do 
desconhecido; uma representação existente exerce sempre um certo 
fascínio sobre o artista, mesmo quando ele se esforça para registar a 
verdade. (...) Não se cria uma imagem fiel do nada. O artista tem de 
aprender o truque, nem que seja apenas de outros retratos que viu" 
(Gombrich, 1984; p.88-89) 

NW.. .. , <- &z=x"L..ay-:2:--2 id--;:<:2"-L-2 
~*-qTT~*-~~*-c2~~<A~**;++ .... 
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1.3.3.1. A função do esquema no desenvolvimento da representação 

gráfica 

O uso do esquema no desenvolvimento da representação gráfica foi estudado 

por Lowenfeld (1954, 1957, 1974) que estabeleceu uma relação entre os seus 

pontos de vista sobre arte infantil e metodologia de ensino, com o desenvolvimento 

do esquema e desvios a este. Em "Creative and Mental Growth" (1957) delineou o 

desenvolvimento do esquema nas representações gráficas, através de estádios de 

desenvolvimento da expressão gráfica infantil: (i) garatuja - 2 a 4 anos; (ii) pré 

esquemático - 4 a 7 anos; (iii) esquemático - 7 a 9 anos; (iv) realismo nascente - 9 

a I 1  anos e (v) pseudo naturalista - 11 a 13 anos; (vi) crise da adolescência - 13 a 

17 anos. Através destes estádios, Lowenfeld traçou um itinerário do 

desenvolvimento intelectual, emocional, social, perceptivo, estético e criativo da 

criança, baseado "na suposição da equivalência entre o desenvolvimento mental, 

criativo e artístico" (Kindler, 1998, p.2) 

Lowenfeld considera que na criação consciente da forma, a criança procura 

constantemente novos conceitos para os quais estabelecerá os seus próprios 

padrões individuais, ou seja, os seus esquemas. "O esquema de um objecto é o 

conceito, ao qual a criança finalmente chegou, que representa o conhecimento 

activo que a criança tem do objecto" (Lowenfeld, 1957; p. 133). 

No que respeita a questão do esquema e desvios a este, Lowenfeld adverte 

os educadores para os perigos de deixar as crianças copiar, o que em sua opinião 

conduz ao empobrecimento da representação e a repetição estereotipada rígida, 

que não demonstram qualquer tipo de desvio ao esquema. "Muitas vezes, o uso 

continuado de métodos de cópia retira a criança a sua flexibilidade" (op.cit., p.50). 

Nesta linha de pensamento defende que os cadernos de figuras para colorir e os 



72 

modelos de desenhos adultos tornam as crianças insensíveis ao seu envolvimento, 

visto não permitirem que estas enfrentem e expressem o seu próprio mundo de 

experiências. 

Considera o autor que as repetições estereotipadas são distintas das 

repetições devidas ao desejo natural da criança, sendo facilmente identificadas 

umas e outras, devido a flexibilidade das repetições de conceitos formais e a rigidez 

das repetições estereotipadas. Assim, qualquer desvio ao esquema, nas suas várias 

formas, terá que ser investigado de acordo com as sua origem e significado, 

referindo as três formas principais de desvio que podem ser encontradas nos 

desenhos das crianças: (1) exagero de partes importantes (2) esquecimento ou 

omissão de partes não importantes e (3) mudança de símbolos de partes 

significativas do ponto de vista  emociona^.^ "A origem destes desvios está nas 

experiências autoplásticas - isto é, sentimentos do self físico, na importância dos 

juízos de valor respeitantes a certas partes, ou no significado emocional que essa 

parte tem para a criança." (Lowenfeld, 1957; p. 135) 

Assim, apesar do esquema, quer para Gombrich, quer para Lowenfeld, 

corresponder a representação de um objecto, parece existirem diferenças quanto a 

sua génese. Com efeito, Gombrich entende, como já foi referido, que os esquemas 

utilizados pelo artista são aprendidos noutras obras e serão alterados por correcção 

até se ajustarem a representação pretendida. Por sua vez, Lowenfeld considera 

estas alterações como sendo um desvio ao esquema, que expressa a experiência e 

a activação do conhecimento passivo, e que o esquema tem origem em experiências 

visuais e não visuais (emocionais e cinéticas). Assim, podemos considerar que a 

diferença fundamental reside no facto de Gombrich entender o esquema como um 

Lowenfeld esclarece que exagero e esquecimento refere-se apenas ao tamanho, enquanto a 
mudança de símbolos refere-se a forma. 
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ponto de partida, ou seja, o conceito a partir do qual se representa o objecto; e para 

Lowenfeld o esquema ser o ponto de chegada: o conceito que resulta do 

conhecimento activo do objecto. 

2. Processos de criação artística 

A Educação em Arte de um indivíduo, ao nível da escolaridade do Ensino 

Básico, deverá incluir uma componente prática que lhe proporcionará o 

desenvolvimento da expressão e da criatividade. 

Partindo deste pressuposto, torna-se necessário que no presente estudo se 

aprofundem certos aspectos dos processos de criação e seus contributos para o 

ensino e aprendizagem nas artes visuais. 

2.1. A produção de formas visuais 

No processo de criação de um objecto artístico existem vários factores que de 

uma maneira ou de outra se relacionam com a produção de formas visuais. Segundo 

Eisner (1972), esses factores dizem respeito a (I) experimentação e manuseamento 

de materiais, (11) percepção de relações qualitativas entre formas - produzidas na 

própria obra, observadas no envolvimento ou derivadas das imagens mentais -, (111) 

invenção de formas - nos limites dos materiais empregues -, (IV) criação de ordem - 

espacial e estética - e poder expressivo. 

Os factores enumerados correspondem a aspectos gerais, entendidos como 

grandes categorias, que fazem parte do desenvolvimento da criação artística, quer 

se considerem os processos de produção de obras por artistas, quer de obras, 
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realizadas por crianças e jovens, de algum modo derivadas da aprendizagem na 

área das artes visuais. 

É sabido que o acto criativo não se origina no vazio. A metáfora visual, 

inúmeras vezes utilizada na banda desenhada, da lâmpada que se acende 

repentinamente porque a "ideia1' ou a "inspiração" surgiu de rompante, vinda não se 

sabe de onde, não corresponde a realidade. O acto criativo advém das experiências 

acumuladas durante a vivência. E se essa vivência não incluir o conhecimento de 

aspectos relacionados com a arte e o desenvolvimento da percepção e do 

pensamento visual, será pouco provável que ela se torne uma fonte do trabalho 

criativo. 

"Criar é próprio do artista; - onde não há criação, a arte não existe. Mas 

enganar-nos-íamos se atribuíssemos esse poder criador a um dom 

inato. Em matéria de arte, o criador autêntico não é apenas um ser 

dotado, é um homem que soube ordenar, tendo em vista o seu fim, todo 

um feixe de actividades de que a obra é o resultado. É por isso que para 

o artista a criação começa na visão." (Matisse, 1953) 

É neste sentido que se tentará enquadrar nas esquematizações conceptuais 

traçadas anteriormente - arte como forma, arte como linguagem e arte como 

esquema - o processo da criação artística. Tendo sempre presente que os referidos 

esquemas conceptuais não se apresentam como mutuamente exclusivos, mas com 

um carácter de enfoque, quer se trate de determinadas épocas históricas, modelos 

de ensino ou correntes de pensamento estético. 

Os processos de criação, no presente estudo, serão apresentados mais do 

ponto de vista do observador do que do criador da obra. Mais centrado na descrição 

teórica do processo criador do que na descrição do artista praticante, apesar de se 
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recorrer a depoimentos de artistas que ilustrem e contribuam para uma clarificação 

das ideias expostas. 

Os processos de criação serão também abordados na vertente relacionada 

com actividades artísticas em contexto escolar. 

2.2. O artista e a criação plástica 

Para produzir um objecto artístico há, seguramente, que desenvolver certas 

capacidades e adquirir determinadas competências; mas o processo da criação 

artística não é regido por leis, nem determinado por estádios de desenvolvimento 

artístico definidos em termos de compartimentos estanques. Pode-se, no entanto, 

tentar encontrar linhas gerais que sirvam de alicerces para a explanação de algumas 

abordagens ao acto criativo da obra plástica. 

2.2.1. A representação com origem noutras representações 

Partindo do pressuposto que na origem das obras artísticas está um esquema 

ou um motivo, o artista para realizar uma obra terá que adquirir uma variedade de 

esquemas que modificará, até encontrar os seus próprios esquemas de 

representação que melhor correspondam a sua forma de expressão. 

O estudo dos métodos utilizados pelos Mestres para aprender a dominar os 

materiais, as técnicas e os instrumentos apropriados ao campo de actividade do 

artista, neste caso, a construção de imagens, será essencial para a aquisição de um 

repertório básico de competências. No modelo da oficina do artista (Viadel, 1998) a 

aprendizagem realiza-se segundo o sistema medieval do mestre e aprendiz, na qual 
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todos os procedimentos são aprendidos através da prática, segundo etapas 

ordenadas, definidas e precisas que vão desde a preparação do suporte a execução 

do esboço, passando pela preparação das tintas. 

Mas o estudo dos Mestres não fica confinado a aprendizagem do domínio dos 

materiais, técnicas e instrumentos. Com os Mestres aprendem-se formas de 

representação, de composição e os dispositivos que usam para criar a ilusão de 

realismo. Estudam-se os seus tratados, os canons da proporção, as leis do equilíbrio 

e da composição. Copiam-se as suas obras para adquirir uma variedade de 

esquemas de representação de espaço e de volume. Esquemas que uma vez 

interiorizados podem ser repetidos de forma estereotipada, ou podem sofrer desvios 

e ser transformados até o artista encontrar os seus próprios esquemas, conformes a 

sua maneira de expressar. Ou esquecer todas as representações vistas, para 

encontrar a sua, como é sublinhado por Matisse (1972, p.329):" penso que nada é 

mais difícil a um verdadeiro pintor do que pintar uma rosa, porque, para o fazer, 

precisa primeiro de esquecer todas as rosas pintadas." 

Matisse (1869 - 1954), como muitos outros pintores teve uma formação 

segundo o modelo académico que tinha por finalidade "a representação figurativa 

correcta da realidade, - na formulação mais típica: a imitação da natureza - 

principalmente através do domínio do desenho do natural, a representação em 

perpectiva do espaço e o estudo das melhores obras de arte" (Viadel, 1998; p.30). O 

testemunho do próprio Matisse é elucidativo do caminho percorrido, do "aprendiz" ao 

artista que derruba fronteiras na procura incessante da expressão que "não reside 

na paixão que se manifesta num rosto ou que se afirma através de um movimento 

violento", mas que está em toda a disposição do quadro. 



Matisse vai para Paris frequentar, na Escola de Belas Artes, o atelier de 

Bouguereau, pintor que tinha adquirido grande notoriedade. "O mestre ensinava o 

modelado em vinte lições, a arte de dar ao corpo humano um porte académico e a 

melhor maneira de 'ensaboar' os fundos. Debruçava-se sobre o meu cavalete. Tem 

de aprender a perspectiva, afirmava." (Matisse, 1972; p.69) 

A necessidade de transformar a rigidez dos esquemas apreendidos nas obras 

de outros artistas em esquemas pessoais, bem como a influência de outros estilos 

de representação, no processo de criação, está patente nas seguintes referências: 

"A minha educação consistiu em aperceber-me dos diferentes meios de 
expressão da cor e do desenho. A minha educação clássica levou-me 
naturalmente a estudar os Mestres, a assimilá-los tanto quanto possível, 
considerando quer o volume, quer o arabesco, quer os contrastes, quer 
a harmonia, e a relacionar essas reflexões com o meu trabalho 
naturalista, até que um dia me apercebi que me era necessário esquecer 
a técnica dos Mestres, ou antes, compreendê-la de uma maneira 
totalmente pessoal. Não será esta e regra de todo o artista de formação 
clássica? (op.cit. p. 149) 

" A minha pintura observa primeiro a gama sombria dos mestres que 
estudo no Louvre. Depois, a minha paleta torna-se mais clara. Influência 
dos impressionistas, dos neo-impressionistas, de Cézanne e dos 
Orientais. Os meus quadros fazem-se por combinações de manchas e 
de arabescos. (. . . ) Estas obras, de carácter principalmente decorativo, 
começam a ser substituídas, cerca de 1914, por uma expressão mais 
elaborada, dada por planos em profundidade, por uma pintura intimista, 
a da época actual." (op.cit. p.67-68) 

O processo criativo descrito, pode ser caracterizado por etapas que vão da 

aquisição de esquemas e desvios a estes até a elaboração de esquemas pessoais 

que correspondem a intenção expressiva e comunicativa do artista. Crê-se que os 

depoimentos de Matisse sobre o seu percurso e a sua arte são, de alguma forma, 

elucidativos do processo de criação artística baseado na noção de que as 

representações artísticas têm origem noutras representações. Mas a necessidade de 

expressar ideias e sentimentos, subjacente a qualquer obra artística, não fica 

limitada a esta noção. E por isso, talvez seja importante lembrar que Matisse 
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sonhava "com uma arte de equilíbrio, de pureza, de tranquilidade, sem um tema 

inquietante ou preocupante, que seja, para todo o trabalhador intelectual, tanto para 

o homem de negócios como para o escritor, por exemplo, um lenitivo, um calmante 

cerebral, qualquer coisa como uma boa poltrona, que o repouse das fadigas físicas.'' 

(op.cit. p.41) 

2.2.2. Elementos e princípios de design na base da representação 

pictórica 

Para uma educação artística fundamentada nos conceitos formais Gestálticos 

da apreciação estética e realização do objecto plástico, foram fundamentais os 

contributos de artistas como Itten, Kandinsky e Klee, que, em determinadas épocas, 

foram professores na Bauhaus. E é precisamente no contexto da experiência 

pedagógica desta escola que os referidos artistas publicam uma série de artigos e 

ensaios que tiveram uma importância decisiva na viragem do ensino da arte, nos 

vários níveis de ensino, não só em países europeus, mas também nos Estados 

Unidos. 

Itten, mais conhecido pelo seu trabalho de pesquisa sobre a teoria da cor que 

ainda mantém o seu valor didáctico, considerava não existir grande diferença entre o 

indivíduo que experiencia uma obra e aquele que representa a sua experiência na 

obra, baseando-se no argumento de que experienciar uma obra significa tornar a 

experienciar (re-experienciar). Para Itten, a experiência "era uma faculdade da 

mente, sendo, por um lado experienciada fisicamente e sendo, por outro lado, um 

fenómeno espritual produzido pelas faculdades espirituais do indivíduo" (Dorn, 1994; 

p.87). 
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O envolvimento mental I físico com o objecto artístico foi igualmente 

defendido por Klee, que se referia a uma relação óptico-fisiológica entre o artista e a 

obra (o "Eu" e o "Tu"), considerando que o objecto progride para além da sua 

aparência através do conhecimento da sua natureza interior. Klee (1923, p.73) 

considera que o "Eu" tira conclusões acerca da natureza interior do objecto a partir 

da sua aparência exterior, humanizando-o e conduzindo-o para o interior de uma 

ressonância com o objecto que transcende a essência óptica; todas as vias chegam 

em conjunto, aos nossos olhos, transformando-se na forma que é uma síntese do 

visível e da visão interior. 

Kandinsky, cujos ensaios focaram aspectos relacionados com os elementos 

da forma, o valor do ensino, a teoria da pintura e o valor do desenho analítico, 

partilhava muitos dos pontos de vista de Itten e Klee, nomeadamente no que diz 

respeito a objectivação do sentimento na forma ou, usando a terminologia de 

Kandinsky, "a objectivação da interioridade". É em "Ponto Linha Plano" (PunM und 

Linie zu Flache, publicado pela primeira vez em Munique, em 1926) que descreve os 

elementos básicos da composição nas suas interrelações e funções na articulação 

do sentir pictórico: o ponto, a linha e o plano são os "objectos" mediante os quais o 

rigor intelectual eleva o intuitivo a categoria de conhecimento. Kandinsky propõe o 

seu estudo no duplo aspecto da exterioridade do signo e da interioridade da 

significação, numa linha de pensamento que, ao sustentar objectivação do 

sentimento na forma, o coloca na proximidade de algumas ideias expressas por 

Langer. 

Em termos de composição, a teoria de Kandinsky segue uma orientação 

muito próxima das de Arnheim e Gibson, ao sustentar que a expressão do 

sentimento se encontra ligada as configurações dos elementos básicos da 
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composição - ponto, linha e plano -,"três elementos pictóricos, confluentes na 

prática, ainda que separáveis teoricamente" (Kandinsky. 1969-b; p.97). 

Para Kandinsky (1987; p.93) o ponto, "elemento original, de que decorrem 

todos os outros elementos da pinturaJJ é a expressão material para o invísível 

geométrico e é definido por três propriedades que são idênticas as do plano: (1) a 

dimensão, (2) a forma (limites exteriores) e (3) a cor. Estuda os efeitos que o ponto 

produz no plano, de acordo com as três propriedades referidas e, a recta, segundo a 

sua direcção (horizontal, vertical ou diagonal) e tensão. 

" A 'tensão' é a força que vive dentro do elemento e que significa apenas 
uma parte do 'movimento' activo; a outra parte é a 'direcção', 
determinada pelo 'movimento'. Os elementos da pintura são resultados 
materiais do movimento que se manifesta na forma: (1) da tensão e (2) 
da direcção. (...) O ponto contém unicamente tensão, já que não pode 
ter direcção alguma; por sua vez, a linha participa tanto da tensão como 
da direcção" (Kandinsky, 1969-b; p.68) 

O plano básico (PB), plano material que recebe o conteúdo da obra, é 

considerado por si próprio, como uma forma expressiva. A expressividade é 

conseguida pela divisão do plano-tipo rectangular,' ou PB esquemático, em quatro 

partes iguais que assinalam diferentes estados de sentimento, de acordo com a 

localização superior, inferior, lateral esquerda ou direita. A objectivação do 

sentimento é conseguida na composição, entendida como uma organização das 

tensões, pela harmonia interior dessas tensões. Cada uma das quatro secções do 

plano da pintura apresenta diferente tensões causadas pela localização particular no 

plano básico. Kandinsky (1987) considera que com um posicionamento na parte 

superior consegue-se a maior leveza; em cima, as formas pequenas parecem cada 

vez mais leves e as formas pesadas, cada vez mais pesadas. Na posição inferior, 

Kandinsky (1969-b; 1987) refere-se ao quadrado como sendo a forma mais objectiva do PB 
esquemático, pois considera que ambos os pares de linhas limites (horizontais e verticais) possuem 
idêntica força sonora e que frio e calor se encontram relativamente equilibrados. A sonoridade 
absoluta nasce do maior contraste de elementos: o contraste entre a vertical e a horizontal, ou entre o 
amarelo e o azul. 
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pelo contrário, consegue-se a impressão de espessura, peso, constrangimento; "as 

formas pesadas perdem peso (sujeitas a densidade), as formas leves perdem a 

tendência de ascensão". A sucessão da liberdade até ao constrangimento acentua- 

se da esquerda para a direita. De acordo com estas proposições, Kandinsky (1969- 

b) confere a diagonal "harmónica" (esquerda-direita) uma tensão "lírica" e a diagonal 

"desarmónica" (direita-esquerda) uma tensão "dramática". 

Tomada na sua globalidade, a obra de Kandinsky, de "O espritual na arte" ao 

"Curso da Bauhaus" passando por "Ponto, linha, plano", pode ser considerada um 

marco de referência que, na explanação verbal da dialética de tese e antítese do 

pintor, foi um contributo relevante para a teoria da arte, na formulação da posição 

modernista na pintura. Bouleau (1963) refere-se a "O espiritual na arte" como sendo 

uma obra de doutrina essencial a compreensão das diferentes fases da pintura. 

"Apesar das aparências, não se trata mais de Expressionismo. O pensamento de 

Kandinsky vai muito mais longe e podemos seguir neste texto toda a sua evolução 

para o abstracto - um abstracto que continua sempre 'expressivo' e singularmente 

vivo" (Bouleau, 1963; p.235). A argumentação que estabelece em torno da questão 

da forma enquanto manifestação exterior de um conteúdo / forma como expressão 

de sentimentos, questão essa transversal a todos os seus textos, foi uma vertente 

importante na reformulação da educação artística no séc. XX. 

2.3. A criação artística em contexto escolar 

Tendo-nos debruçado sobre alguns aspectos do processo geral da criação 

artística, iremos, em seguida, considerar o processo de criação no âmbito do 

contexto escolar. 
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Sousa e Baptista (sld) são a principal obra publicada, nas duas últimas décadas, no 

âmbito de "uma metodologia de aproximação ao fenómeno plástico". Segundo os 

seus autores, a obra segue uma linha orientadora que pretende estabelecer "a 

relação estimulante entre a mecânica da percepção visual e os resultados 

apresentativos ao nível da linguagem plásticaJ' (Sousa e Baptista, sld; p.9). 

Nos textos mencionados é notória a adesão as teorias de Arnheim, o que é, 

aliás, explicitamente declarado por Sousa (1980), ao referir como obras de base do 

seu texto "Arte e percepção visual" e Visual thinking" de Rudolf Arnheim. 

Pode constatar-se uma semelhança entre as duas publicações ("Desenho - IV 

vol I TPU 19"; 1980 e "Para uma didáctica introdutória as artes plásticas"; sld) quanto 

a sua organização e conteúdo. Ambas tratam do estudo de elementos da linguagem 

visual (linha, textura, valor, cor) e de questões de organização do plano, modos de 

formar, composição e dinâmica, numa linha de desenvolvimento muito próxima não 

só de Arnheim, como de Sausmarez e dos cursos da Bauhaus de Kandinsky, Itten e 

Klee. A principal diferença verifica-se, essencialmente, na inclusão de protótipos de 

exercícios básicos, para exploração prática dos conhecimentos, no final de cada 

capítulo temático, na publicação de Rocha e Baptista (sld). Os autores explicitam 

que esta obra é um "conjunto de introduções didácticas a certos problemas da 

concepção e formulação plásticas - incluindo protótipos de exercícios básicos - " que 

decorrem de experiências feitas em cursos de educação visual. Consideram que a 

metodologia apresentada "pode contrair-se para um contexto do ensino secundário 

ou dilatar-se e abrir-se ao campo vestibular do ensino artístico mais adiantado" 

(Rocha e Baptista, sld; p.7). 

"Desenho - IV voI.1 TPU 19", editado para servir de texto de apoio a disciplina 

de Desenho quando do lançamento do Ano Propedêutico e, posteriormente, para o 
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12O ano de escolaridade, continua a figurar, conjuntamente com "Para uma didáctica 

introdutória as artes plásticas"; nas indicações bibliográficas do programa da 

disciplina de Oficina de Artes do Ensino Secundário (GETAP, 1 992)6, presentemente 

em vigor. Crê-se que este facto vem confirmar o papel desempenhado, pelas 

referidas publicações, na educação artística em Portugal, nos últimos vinte anos. 

Pensa-se que algumas teorias de carácter formalista tenham exercido grande 

influência na arte e na educação. Esta situação poderá ser devida não só a factores 

relacionados com a importância que tiveram algumas destas teorias no panorama 

das artes visuais do séc. XX, mas também ao facto de se ter tido acesso a uma 

quantidade considerável de literatura veiculadora dessas teorias. Não será demais 

lembrar que um grande número de obras foi traduzido em várias línguas, o que 

permitiu a circulação e a expansão das ideias em vários países do mundo. Ou 

talvez, como sugere Dorn (1994), a influência destas teorias no ensino das artes 

visuais seja muito simplesmente devido ao apelo emocional e ao apelo racional a 

formas mais objectivas e estruturadas no estudo e prática da arte. 

2.3.2. Estudo da cultura visual 

Na literatura sobre a aplicação em contexto escolar dos princípios 

orientadores da arte como linguagem, podem ser referidos autores como Feldman 

(1970, 1989, 1992), Chapman (1978, 1985, 1987), Kaufman (1966, 1989) ou 

Neperud (1 988, 1995, 1997). Feldman (1 970), em "Becoming Human Through Art - 

Para além destes dois títulos, e em termos de autores portugueses, apenas são mencionados 
dois de Mário Dionísio no âmbito da Teoria da Arte ("A paleta e o mundo" e "Introdução a 
pintura"); um de Luís Cunha - "Desenho Técnico"; um de Nuno Portas - "A cidade como 
arquitectura". 
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aesthetic experience in the schooln7, traduz para a metodologia do ensino da arte a 

sua visão antropológica da arte. Nesta obra apresenta uma explanação (e não uma 

definição, como o próprio afirma) de arte como uma triangulação de pontos de vista 

relacionadas com a antropologia, a história da arte e a cultura popular. Considera, 

numa abordagem antropológica, a arte como um tipo de tecnologia e um tipo de 

comportamento que, como tal, serve de força coesiva na cultura, registando 

experiências, comunicando informações e perpetuando tradições; historicamente, a 

arte é vista como o encontro directo com as obras que constituem a essência da 

história da arte; culturalmente a arte é entendida como um meio de comunicação. 

Baseando-se em assunções de cariz antropológica, segundo as quais é 

possível compreender a actualidade a partir de extrapolações de culturas simples 

para civilizações complexas, Feldman (1 970, p. 14-1 6) defende que a arte primitiva é, 

nos seus fundamentos, semelhante a arte mais sofisticada. Assim, a arte, dita 

civilizada, é criada com os mesmos propósitos, expressa as mesmas ansiedades e 

segue os mesmos géneros de fórmulas estilísticas da arte tribal. Os usos práticos da 

arte primitiva que apresenta soluções visuais e plásticas para as necessidades 

humanas, para os seus medos e aspirações, ajuda a repor a arte no centro da vida, 

em vez de a relegar para a periferia. 

A tese de que a arte está presente em todo o lado, e não apenas guardada 

nos museus e galerias, e que faz parte integrante da vida quotidiana de todos nós, é 

fundamental na obra de Feldman, quer se trate da teoria da arte, quer da educação 

em arte. Esta mesma tese é defendida por autores que seguem vias relacionadas 

' Publicado em 1970, destinava-se a "professores e estudantes do ensino superior, professores do ensino básico 
e, nalguns casos, a alunos" e muitos dos seus princípios foram seguidos em vários livros, nomeadamente no que 
diz respeito ao ensino da crítica da arte e aos fundamentos sociais, culturais e linguísticos da educação em arte. 
Exemplo do interesse e actualidade do seu conteúdo poderá ser o facto da prestigiada NAEA (National Art 
Education Association) ter reeditado esta obra em 1997. 
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com valores sociais da arte e da educação em arte como Duncum (1990, 1999), 

Sthur (1 994, 1995) ou Smith (1 996). 

Por sua vez, Chapman (1978) apresenta argumentos para uma educação em 

arte definida em termos de realização pessoal, transmissão das heranças culturais e 

desenvolvimento da consciência social. 

2.3.3. Ensino e aprendizagem do desenho 

A reprodução fiel de objectos foi preocupação central na formação dos 

artistas nas Academias europeias durante o séc.XIX. Essa reprodução geralmente 

começava com a cópia de pinturas, desenhos e moldes que as escolas possuíam, 

ou de estampas. Mais tarde, assiste-se a uma mudança com a introdução do 

desenho, pintura e escultura de modelo vivo. Dado que imitação da aparência da 

realidade foi uma das funções da arte na cultura ocidental, a educação em arte teve 

como alvo principal a representação do mundo de forma realística ou naturalista. 

Como observa Smith, (1996, p.38) na actualidade a mestria de competências 

na representação realista continua a ser muito apreciada e tida em grande 

consideração. O "artista da aula", na escola do ensino básico ou do secundário, é 

normalmente o aluno que possui um domínio dessas competências num grau mais 

elevado que os seus colegas; e o público em geral aceita mais facilmente como 

"arte" uma representação realista do que o mais puro design ou a imagem mais 

dinâmica, mas distorcida. 

O desenho era, e ainda continua a ser em muitas instituições, considerado 

básico no ensino artístico no domínio das artes visuais, quer se trate da formação de 

artistas plásticos, arquitectos, designers, ou professores de arte. A maneira como 
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esses cursos de desenho ensinam a construção e desconstrução de esquemas é 

ilustrada por Dom (1994) na sua explanação dos métodos advogados por Nicolaides 

(1 941 )8 em "Natural Way to DrawJJ e Collingwood (1 953) em "Principies of ArtJJ. 

O método básico de Nicolaides implicava a utilização do gesto e contorno 

como meio de sublinhar a expressividade da forma pictórica no desenho. A busca da 

representação da ideia expressiva em vez da aparência fiel, pode considerar-se 

semelhante as estratégias empregues no chamado "método" do actor que 

personaliza o estado emocional do personagem que desempenha, por forma a 

expressar os sentimentos do personagem em vez dos seus próprios. Objectivo do 

actor é criar, no palco, o momento dramático que torna possível a audiência 

experienciar os sentimentos que o personagem transmite, mas no contexto das suas 

próprias emoções. De modo semelhante, o artista plástico deveria expressar no 

desenho o sentido das coisas, procurar o significado, capturar a ideia subjacente a 

acção do modelo, por ser muito mais importante que o processo de registar a 

aparência desse modelo. A diferença, em relação a outros educadores do seu 

tempo, residia principalmente no facto do seu programa ligar o conceito da ideia 

subjacente ao desenho a estrutura do próprio desenho. Para aprenderem a 

desenhar, Nicolaides considerava que os alunos não se deviam importar com a 

aparência dos seus desenhos, desde que despendessem o tempo requerido para o 

fazerem. O esforço não se devia concentrar no desenho, mas na experiência que 

estavam a ter - não a que era registada no papel - do novo conhecimento com o qual 

deveriam observar a vida a sua volta. 

Dorn (1994, p.79) refere a grande divulgação do método Nicolaides, apesar deste autor 
poder não ser tão popular com já foi. Muitos professores de desenho utilizam os seus 
ensinamentos, sem saberem que originalmente vinham desta obra. Quase todos os 
professores que ensinam desenho gestual ou de contorno, quer tenham consciência do facto 
ou não, têm uma dívida para com Nicolaides. 



CAP~TULO III 

DESENVOLVIMENTO DO CURR~CULO EM ARTES VISUAIS 

Quando se pretende abordar, numa perspectiva global, o significado da arte 

na educação e os fundamentos teóricos das práticas educativas na área artística, há 

que considerar não só as teorias da arte e a especificidade de determinadas opções 

curriculares, mas também os contributos decisivos que, em diversas épocas, foram 

marcos decisivos para a mudança de rumo da educação em arte. 

1. Mudanças de rumo na Educação em Arte 

Resumidamente e seguindo uma ordem cronológica, serão referidas as 

principais linhas orientadoras que produziram profundas alterações na educação em 

arte. 

(i) Franz Cizek, ao criar a Escola de Arte Infantil em Viena, tem uma acção 

pioneira ao valorizar as produções artísticas das crianças e ao atribuir um valor 

pedagógico a liberdade de expressão artística, a criação e expressão espontâneas. 

Cousinet (1 976) em "A Educação Nova" refere que 

"É sobretudo a partir de Cizek que se verifica o reconhecimento do valor 
artístico das obras desenhadas e pintadas espontaneamente pela 
criança, bem como da necessidade pedagógica desta liberdade, da sua 
importância pedagógica para o desenvolvimento artístico da criança, da 
necessidade de Ihes permitir que crie e se exprima para se libertar" 
(p.55). 

(ii) A influência de alguns pedagogos do movimento da Escola Nova como 

Pestalozzi, Froebel, Steiner e Dewey que pretendiam uma educação estética do 
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indivíduo como via de transformação de uma racionalidade tecnológica emergente e 

defendiam uma aprendizagem centrada na experiência da criança. 

(iii) A obra de Read "Education trough Art" publicada em 1944, em Londres, 

advoga uma concepção de educação artística baseada na necessidade da auto 

expressão como reacção aos movimentos políticos (fascismo, nazismo e 

estalinismo) que subordinavam os interesses individuais aos da sociedade. As ideias 

de autores como Read, Lowenfeld e Arno Stern sobre a arte, o desenvolvimento 

psicológico, a liberdade e a democracia deram um novo enfoque a educação em 

arte: o mais importante era favorecer o desenvolvimento da imaginação e da 

criatividade, sem que houvesse grande interferência do adulto que poderia 

influenciar o potencial criativo da criança. 

(iv) A influência das propostas analítico-conceptuais da Bauhaus e dos seus 

métodos de ensino da arte - que se fez sentir não só na Europa, mas também nos 

Estados Unidos -, conjuntamente com outras correntes formalistas, forneceram as 

linhas orientadoras de programas baseados no conhecimento dos elementos 

básicos da linguagem visual e plástica. 

(v) A proposta da educação em arte articulada como um conjunto organizado 

de conhecimentos procedentes dos quatro âmbitos disciplinares tendo como objecto 

o estudo da arte (estética, história da arte, crítica e "estúdio"), foi influenciado pelo 

movimento disciplinar na educação de Bruner (1960) e pela importância dada a 

aprendizagem conceptual. Esta proposta teve grande divulgação nos anos oitenta, 

não só nos Estados Unidos mas também noutros países, devido ao suporte 

financeiro do Getty Center for Education in the Arts, dando lugar ao enfoque 

curricular conhecido por DBAE (Discipline-based Art Education). 
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2. Teorias curriculares da educação em arte 

Segundo Hernández (1997), as mudanças nas concepções e nas práticas da 

educação em arte não são devidas a uma única ordem de razões, mas a um 

conjunto de causalidades que vão desde as próprias correntes artísticas e estéticas, 

as tendências educativas dominantes, passando pelos valores sociais e pelas 

mentalidades que regem cada época. Face ao exposto, parece que serão de 

considerar, principalmente, as perspectivas que fornecem uma visão mais 

abrangente no posicionamento das questões. Assim, optou-se por uma 

sistematização cujo referencial é constituído por três modelos conceptuais de 

desenvolvimento curricular: centrado no educando, na sociedade e no 

conhecimento. 

Nesta sistematização estabeleceu-se uma correspondência entre os modelos 

referidos e as "correntes de influência" de Efland (1990) que, partindo de uma 

análise histórica da educação em arte, destaca três enfoques diferentes: a criança 

(corrente expressionista), a sociedade (corrente reconstrutivista) e o conhecimento 

(corrente racionalista científica). A opção de estabelecer esta correspondência 

baseia-se no facto de se considerar que existe uma complementaridade entre estas 

duas vertentes. Qualquer uma destas correntes e modelos pode ter sido, em 

determinada época, predominante, mas os seus fundamentos continuam presentes 

em muitos currículos de arte com maior ou menor acuidade e reflectem alguns dos 

actuais posicionamentos sobre o valor da arte na educação. 

2.1. Currículo centrado no aluno: corrente expressionista 

Proteger e assegurar o desenvolvimento da imaginação e autonomia da 

criança é o principal objectivo dos que argumentam que a livre expressão de 

sentimentos é a grande finalidade da educação em arte. A realização pessoal 



9 1 

através de actividades de expressão artística que apelam para a imaginação e para 

a criatividade é salientada por Lowenfeld: 

"O maior contributo da educação em arte para o sistema educativo e 
para a sociedade é a ênfase no indivíduo e no seu próprio potencial 
criativo e, acima de tudo, todo o poder da arte para integrar 
harmoniosamente todas as componentes do crescimento que são 
responsáveis por um ser humano equilibrado." (Lowenfeld, 1957, p. 10). 

A utilização da arte para expressar emoções e aliviar tensões criadas pelo 

conflito entre as necessidades do indivíduo e as pressões sociais, ou ainda como 

sublimação de sonhos, temores e desejos escondidos foi influenciada pela 

divulgação dos conceitos Freudianos do consciente e do inconsciente. De acordo 

com este ponto de vista, a criação artística pode trazer benefícios terapêuticos a 

manutenção da saúde mental, ao dar voz as mais profundas necessidades 

emocionais do indivíduo e, desta forma, contribuir para o seu relacionamento com os 

outros e ajudá-lo a enfrentar novas situações. 

"A educação em arte, introduzida nos primeiros anos da infância, pode 
muito bem significar a diferença entre um ser humano criativo e flexível e 
um outro que, apesar de toda a aprendizagem, não será capaz de a 
aplicar e continuará a ser um indivíduo a quem faltam recursos interiores 
e tem dificuldades no relacionamento com o seu envolvimento. Porque 
compreensão, pensamento e sentimento são enfatizados de igual modo 
em qualquer processo criativo, a arte pode muito bem ser o equilíbrio 
necessário ao intelecto e as emoções da criança." (Lowenfeld, 1957, 
p.2). 

Outro aspecto a considerar no que diz respeito ao enfoque expressivo, é que 

a arte na educação também pode ser encarada como uma forma de jogo, de 

brincadeira. Quando a arte é vista como uma área Iúdica, é livre de quebrar regras e 

não se encontra confinada pelas rígidas restrições das actividades cognitivas 

formais. A brincadeira é uma arena de exploração ilimitada na margem da cognição 

que permite a testagem de novas possibilidades (Siegesmund, 1998). Assim sendo, 

a arte será talvez a única área do currículo escolar em que tal liberdade é permitida, 

surgindo como um espaço para aliviar a tensão do rigor das matérias tidas como 
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académicas e, como tal, considerada não académica. De acordo com este ponto de 

vista, as finalidades educativas da arte serão indirectas, providenciando um suporte 

as outras áreas do currículo ou funcionando como um complemento de final de dia, 

para os alunos descansarem do trabalho "sério" da escola. Freedman & Popkewitz 

(1985), na análise da história da educação em arte como construção social e 

cultural, referem o uso dos modelos terapêuticos: 

"A arte transformou-se num modo de gerir a emoção e produzir 
satisfação pessoal num mundo de relações sociais abstractas. As 
escolas foram consideradas responsáveis na produção de crianças 
psicologicamente saudáveis. A arte era vista como um mecanismo 
relaxante necessário ao desenvolvimento saudável da criança. Em 
contraste com a anterior noção de que a arte era para preparar as 
crianças para o mundo do trabalho, a arte era agora uma actividade para 
aliviar as crianças da tensão do trabalho escolar. Uma noção 
particularmente tecnológica de humanismo - O indivíduo tinha que ser 
libertado das pressões da vida diária através de actividades relacionadas 
com a arte." (Freedman & Popkewitz, 1985; p. 24) 

Desta forma, a arte fornece um contributo distinto e separado para a plenitude 

do ser e para o que se entende como uma vida que merece ser vivida. A 

participação nessa vida pode também ser considerada uma parte significativa da 

socialização da criança. 

2. 2. Currículo centrado na sociedade: corrente reconstrutivista 

Nesta segunda categoria, 'a educação em arte é posta explicitamente ao 

serviço da transformação social. Isto, porque se considera a arte, a cultura e a 

expressão criativa como agentes configuradores dos efeitos educativos e, assim, 

educação em arte seria um meio capaz de transformar os indivíduos e a sociedade. 

Os defensores das teorias reconstrutivistas estão cientes do poder do currículo e 

particularmente preocupados com os resultados normativos inerentes ao currículo e 

a pedagogia. 
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É nesta linha de pensamento que a orientação reconstrutivista do currículo' 

se insere, ao defender que as escolas são essencialmente instituições criadas para 

servir os interesses das sociedades, podendo tomar o carácter de adaptação ou de 

reconstrução social. Segundo Eisner (1979, pp.63/64), esta orientação pretende 

basicamente o desenvolvimento de níveis de consciência crítica nas crianças e 

jovens para que possam ficar cientes do género de males da sociedade e ficar 

motivados para aprender como os remediar. Programas com esta orientação focarão 

temas controversos, como valores religiosos, preferências sexuais, corrupção 

política, preconceitos raciais e outros do género. Para uns, a relação da escola com 

a sociedade é essencialmente de acomodação - a sociedade ordena e a escola 

obedece - ; para outros, a escola deve consagrar-se as atitudes e competências que 

permitirão aos jovens construir uma nação melhor - na verdade, um mundo melhor - 

do que aquele em que vivem. 

Considerando o caso específico da educação em arte, Eisner (1979; p.65) 

refere que: 

"Nas artes, os conteúdos do currículo podem focar as formas ocultas de 
persuasão na publicidade, o impacto das novas tecnologias nas 
características das formas artísticas, os ideais transmitidos aos jovens 
pelos mass media. O que vemos aqui é uma ênfase em questões com 
as quais os cidadãos têm de lidar, ou que de forma significativa afecta as 
suas vidas." 

O reconstrutivismo pode tomar três formas diferentes relativamente aos fins 

preconizados: reprodução, reinvenção ou reconstrução. A reprodução pretende criar 

uma imagem mimética da sociedade actual. Nesta situação, o resultado da 

educação é bem sucedido se o paradigma existente é reproduzido. A reivenção 

utiliza a função reconstrutiva normativa da escola na direcção da reinvenção de uma 

Eisner (1979) caracteriza cinco orientações curriculares - desenvolvimento do processo 
cognitivo, racionalismo académico, relevância pessoal, adaptação e reconstrução social e currículo 
como tecnologia -, que se baseiam em diferentes concepções de educação, de conhecimento, 
de necessidades sociais e de necessidades da criança. 
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sociedade modificada. De um modo geral, é provável que o paradigma existente seja 

reproduzido, mas de forma a permitir variações no modelo. A reconstrução é uma 

reorganização do status quo que resulta na criação de um novo paradigma. Cada 

modelo configura e molda uma nova geração, ou na imagem do status quo, ou numa 

visão renovada da sociedade (Siegesmund, 1998). 

Ao longo dos tempos, podemos encontrar exemplos de como a educação em 

arte tem sido posta ao serviço do paradigma da reprodução cultural. Desde os que 

entenderam as obras de arte como modelos ilustrativos cuja finalidade era perpetuar 

os valores dominantes da sociedade, até aos que argumentam que a selecção de 

modelos está no núcleo da educação liberal. Estas ideias foram levadas ao extremo 

pelos regimes totalitários, no nosso século, que utilizaram a arte para a reprodução 

cultural. Neste caso, a arte servia como instrumento para forjar valores e a educação 

em arte era cuidadosamente supervisionada, por forma a que apenas tivessem 

expressão os valores aprovados por uma cultura dominante centralizada. Em 

oposição a estas tendências totalitárias, os educadores progressistas argumentavam 

que a arte ensinava valores democráticos, pois não reproduzia apenas os valores da 

sociedade; também favorecia a redescoberta e a reinvenção. Por encorajar a auto- 

expressão e o pensamento independente, a educação em arte formaria melhores 

cidadãos e serviria para resistir ao totalitarismo (Efland, 1990). 

Os actuais defensores das teorias reconstrutivistas acreditam que a educação 

em arte tem grandes responsabilidades e desempenha um importante papel na 

formação global do indivíduo. Considerando que a educação em arte deverá ser um 

agente de transformação social, ela deverá ir além da reprodução ou reinvenção de 

uma sociedade já existente. Por exemplo, Freedman (1994) propõe a educação em 

arte para a educação multicultural. Neste sentido, pretende que os alunos venham a 

ser capazes de analisar as estruturas de poder que limitam as suas potencialidades, 
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para além de analisar as estruturas em que participam, reconhecendo, por sua vez, 

os próprios conluios que restringem o potencial de outros grupos sociais. 

Outro argumento, é o de que os programas de educação em arte devem 

contribuir para ajudar os alunos a analisar criticamente os sistemas sociais que 

colocam determinados valores estéticos nos objectos, visto duvidarem do valor da 

apreciação estética clássica. Os reconstrutivistas consideram que os conceitos 

estéticos ocidentais clássicos separam as obras do seu significado ao considerarem 

o objecto artístico como independente e autónomo. Ao considerar as obras de arte 

isoladas do seu contexto, elas são despojadas dos seus significados culturais e 

funcionais, o que cria um conceito artificial de apreciação estética. A objectivação e 

categorização estéticas são vistas como construções sociais e políticas e, por esta 

razão, fazem parte de um sistema repressivo. Este sistema é levado a cabo por uma 

elite que cria uma definição de qualidade, culturalmente dominante, em relação a 

qual tudo é normalizado (Sthur, 1994). Assim, a educação em arte deverá constituir 

a área principal de resistência a homogeneização cultural e os alunos deverão obter 

conhecimento crítico em vez de apreciação de objectos supostamente estéticos; o 

que se pretende não é a experiência empática da apreciação das obras mas a sua 

análise crítica. 

A corrente reconstrutivista ultimamente tem apresentado propostas no sentido 

de desviar o enfoque da educação em arte da arte como área temática em si e por si 

só. Para os reconstrutivistas a arte não deve ser uma área temática, o centro das 

atenções, mas antes um instrumento de análise que pode ser aplicado noutras 

disciplinas. Eisner (1988) constata que quando a arte é encarada como uma área 

transversal a todas as disciplinas, transforma-se num instrumento através do qual se 

conduz a pesquisa em vez de ser matéria de pesquisa. E é precisamente este o 

caminho que os reconstrutivistas pretendem seguir: a arte entendida como um 
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instrumento e não como uma disciplina. Uma educação em arte, transversal as 

várias disciplinas, vocacionada para a análise crítica. Como Stuhr (1 994) argumenta, 

uma educação em arte que reforça o pensamento crítico complexo e a análise: a 

arte ensinada em estilo interdisciplinar tem uma maior capacidade de reflexão e de 

criar compreensão acerca das condições sociais, culturais e políticas de que faz 

parte. 

2.3. Currículo centrado no conhecimento: corrente racionalista 

científica 

Os defensores do racionalismo científico pretendem que a educação em arte 

seja uma disciplina com métodos próprios de inquérito e de formação de 

julgamentos. Da mesma forma que as ciências empíricas desenvolveram 

procedimentos próprios para definir o conhecimento, a arte, enquanto disciplina, 

assenta em teorias acerca da natureza do conhecimento. 

2.3.1. - Fundamentos filosóficos 

A primeira vertente do racionalismo científico envolve questões relacionadas 

com a estética enquanto reflexão filosófica sobre a arte e o belo, que inclui o 

processo de formação de julgamentos respeitantes a estes dois conceitos. A estética 

só se.constituiu como ciência independente comportando um método próprio a partir 

do séc. XVIII com Baumgartner (1714-1762) e o primeiro tratado reflexivo sobre a 

noção de estética, entendida como ciência autónoma e abrangendo toda a 

actividade artística. A seguir, Kant (1724-1804), na Crítica do Juízo, insistirá no 

carácter desinteressado e sem finalidade conceptual, do belo e da experiência 

estética. Segundo Bayer (1961), o prazer estético, para Kant, não é semelhante aos 

outros: 



"Existe uma diferença, não só de grau, mas de natureza. Duas das 
nossas faculdades intelectuais, habitualmente divergentes, aqui estão de 
acordo: a imaginação e o entendimento. Esta coincidência não habitual 
causa-nos um prazer; é este prazer do acordo que é um prazer estético; 
é por isso que é desinteressado e não tem necessidade de possessão 
material. (...) No fundo, o que chamamos belo, é um objecto que 
estimamos, que toda a gente deve achar belo. Kant considera que o belo 
não é tão intelectual como as concepções próprias do entendimento, 
porque aí entra um elemento afectivo: existe, com efeito, sempre um 
prazer. (...) O belo não é pois outra coisa que o que produz um prazer 
universalmente partilhado. É puramente subjectivo e encontra-se no 
acordo de duas das nossas faculdadesJJ (Bayer, 1961 ; p. 172). 

Kant faz corresponder a estética o plano da sensibilidade. Na Estética 

Transcendental - expressão que aparece na Crítica da Razão Pura para designar 

"uma ciência de todos os princípios a priori da sensibilidade" -, Kant isola a 

sensibilidade do entendimento e, em seguida, separa da intuição tudo o que 

pertence a sensação. No julgamento do gosto, ou julgamento reflexivo estético, 

considera apenas o efeito subjectivo e não a relação recíproca da imaginação e do 

entendimento considerado objectivamente, como o que tem lugar no esquematismo 

transcendental. (Bayer, 1961 ) 

A consideração do efeito subjectivo do julgamento estético, colocando-o numa 

esfera exterior ao raciocínio formal e separado do julgamento cognitivo, levou a que 

se considerasse a percepção estética separada da cognição. E apesar desta divisão 

ter tido aceitação no pensamento filosófico ocidental, mais recentemente alguns 

filósofos têm apresentado pospostas no sentido da percepção estética poder ser 

parte integrante da cognição. 

Uma dessas correntes de pensamento apresenta a arte como uma linguagem 

e considera que as palavras não se adequam a expressão do significado das 

imagens, visto estas terem a sua própria linguagem, gramática e sintaxe. Para 

perceber a linguagem das imagens é preciso conhecer sistemas simbólicos. Dorn 

(1990) menciona os argumentos de Collingwood, Langer e Dewey sobre a 
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incompatibilidade da linguagem e da arte. Para Collingwood (1975; p.176) a arte 

deve ser linguagem; no entanto, a actividade artística não utiliza uma linguagem 

"ready-made", cria a linguagem conforme a actividade vai decorrendo. Langer 

acentua que uma frase ou um mapa é uma forma articulada, a qual tem a função 

simbólica do que denomina de expressão lógica. Perguntando a si própria, porque é 

que, apesar disso, a arte não pode ser uma linguagem do sentimento, responde: 

"porque os seus elementos não são palavras - símbolos independentes 
associativos com uma referência fixa por convenção. Apenas como 
forma articulada é construída para se adaptar a tudo e, desde que não 
haja significado atribuído a qualquer das suas partes, falta-lhe uma das 
características básicas da linguagem - associação fixa e, como tal, uma 
referência Única e unívoca." (Langer, 1953, p. 131 ) 

Segundo Dorn (1990; p.25), Susanne Langer sugere que talvez não possa 

existir um análogo linguística para a composição artística, devido as características 

próprias da linguagem. 

Dewey, na sua obra "Art as experience" (1 934), apresenta um ponto de vista 

semelhante acerca da arte e da linguagem, ao considerar que por serem uma forma 

de expressão, os objectos artísticos são uma linguagem; mas defende que existem 

muitas linguagens e argumenta sobre a incompatibilidade da arte e da linguagem: 

"Cada arte tem o seu meio de expressão próprio e esse meio é 
especialmente apto para um tipo de comunicação específico. Cada meio 
diz algo que não pode ser expresso tão bem ou tão completamente em 
qualquer outro idioma. As necessidades da vida diária deram uma 
importância prática superior a um dos modos de comunicação, o do 
discurso. Este facto, infelizmente deu origem a popularizada impressão 
de que os significados expressos na arquitectura, escultura, pintura e 
música podem ser traduzidos em palavras, perdendo-se pouco ou 
mesmo nada" (Dewey, 1934; p. 106). 

É claro que outros filósofos e estetas defendem ideias diferentes das 

anteriormente referidas no que respeita a incompatibilidade da arte com a 

linguagem, com é, por exemplo, o caso de Wittgenstein (1974) que considerava que 

compreender uma frase era como compreender uma imagem: 



"suponha-se que o quadro é uma pintura de género e que as pessoas 
representadas medem cerca de uma polegada. Se eu tiver visto pessoas 
reais desse tamanho, serei capaz de reconhecê-las na pintura e ver isso 
como uma representação em tamanho real. Nesse caso, a minha 
experiência visual do quadro não será a mesma que eu tenho quando 
vejo o quadro da maneira normal, como uma representação em 
miniatura, apesar da ilusão da visão espacial ser a mesma em cada um 
dos casos. No entanto, a familiaridade com pessoas reais de uma 
polegada é avançada aqui unicamente como uma possível causa da 
experiência visual; a excepção disso, a experiência é independente" 
(p.42). 

Para Wittgenstein, quer as frases quer as imagens são proposicionais na 

medida em que têm como finalidade comunicar conhecimentos que podem ser 

interpretados sem ambiguidade. Ver um quadro de uma maneira e depois de outra é 

como ler uma frase com ou sem compreensão. Assim, as ambiguidades visuais que 

permitem ao fruidor experienciar impressões diferentes da mesma obra, indicam que 

a obra falhou na transmissão do seu verdadeiro carácter proposicional. 

Goodman (1978) apresenta uma alternativa ao dilema de Wittgenstein da 

primazia das palavras e' imagens na construção do pensamento, ao propor que quer 

as palavras quer as imagens podem ser usadas na cognição. Pode-se falar da 

definição de arte de Goodman em termos de uma função cognitiva característica 

para providenciar conhecimento (Dobbs, 1998, p.49). Compreender a linguagem 

verbal ou as imagens requer a capacidade de perceber sistemas simbólicos; e as 

imagens podem ser utilizadas em sistemas simbólicos com mais eficiência que as 

palavras. Para Goodman, a literacia não é simplesmente ler palavras; significa a 

descodificação de sistemas simbólicos. E se as crianças e jovens não forem 

ensinados a ler formas simbólicas, serão funcionalmente iletradas: 

"Os mundos da ficção, poesia, pintura , música, dança e das outras artes 
são alicerçados em meios não literais como as metáforas, em meios não 
denotacionais como as exemplificações e, muitas vezes, no uso de sons 
ou gestos ou outros sistemas de símbolos não linguísticos. (...) A 
principal tese deste livro é a de que as artes não devem ser tomadas 
menos a sério que as ciências como modos de descoberta, criação e 
alargamento do conhecimento, no sentido lato de avanço da 



compreensão; e é por isso que a filosofia da arte deve ser concebida 
como parte integral da metafísica e da epistemologia" (Goodman, 1978; 
p.109). . 

Para Goodman o domínio da estética não é apenas metafísico; a estética 

deve ser parte integrante na construção do conhecimento. A arte é uma forma de 

inquérito que descobre, cria e alarga o conhecimento; é um produto da cognição que 

não está separada nem é distinto deste. 

Os argumentos de Goodman sobre os pressupostos epistemológicos da arte 

foram um marco no campo da filosofia. Mas, de acordo com Siegesmund (1998), 

tiveram precedentes e antecessores no campo da educação em arte, como é o caso 

de Thomas Munro que em Scientific Method in Aesthetics (1956), muito antes de 

Goodman, propunha as artes visuais como uma forma de inquérito para a 

descoberta, criação e alargamento do conhecimento. Munro sugeria que a arte podia 

ser compreendida através de inquérito crítico, utilizando fenómenos observáveis, 

como qualquer uma das outras ciências sociais. 

Elliot Eisner partilha com Munro e Goodman a pretensão de uma base 

epistomológica para a arte mas, para Eisner, a arte é muito mais do que a leitura de 

sistemas simbólicos e a cognição é mais do que construção de sistemas. A sua obra 

alicerça-se na psicologia Gestalt de Arnheim, na filosofia experiencial de Dewey e na 

teoria estética de Langer, como o próprio Eisner (1 991) declara: 

"O meu trabalho nas artes como pintor, tornou perfeitamente claro que a 
cognição, que entendo como pensamento e conhecimento, não está 
limitada ao pensamento linguisticamente - mediado; que a empresa de 
fazer um quadro "que resulte" é um terrível desafio cognitivo e aqueles 
que limitam o conhecimento a ciência, são ingénuos acerca das artes e 
injuriosos para com as crianças cujos programas educacionais são 
configurados pelos seus ideais. Devo confessar que as crenças 
anteriores eram, no início da minha carreira académica, convicções 
derivadas intuitivamente da minha experiência como pintor. Foi só 
quando li o trabalho de Rudolf Arnheim (1 990), Susanne Langer (1 942) e 
John Dewey (1934) que encontrei eruditos respeitados cujo trabalho 
suportavam as minhas intuições" (p. 13). 
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Eisner considera a arte como o meio primordial para o refinamento dos 

sentidos através dos quais temos acesso as experiências sensórias que expandem a 

nossa consciência. A arte desenvolve competências para expressar o nosso 

conhecimento em formas de representação. Siegesmund (1998) aponta as 

diferenças de argumentos, subtis mas distintas, entre Eisner e Goodman: 

"Goodman sugere que a forma estética pode ser compreendida através 
de um sistema relaciona1 de símbolos; Eisner sugere que há formas de 
representação, previamente caracterizadas como formas estéticas, que 
providenciam lentes críticas para compreender as chamadas formas 
empíricas. O estético ilustra o empírico, tal como o empírico dá origem 
ao estético" (Siegesmund, 1998; p.206). 

Para Eisner, as experiências sensórias facultam vias de conhecimento que 

possuem formas de inquérito próprias e a capacidade de aceder a esse 

conhecimento é actualizada através de formas múltiplas de representação. Só 

podemos ter a confiança de que conhecemos genuinamente o objecto considerado, 

quando utilizamos lentes múltiplas, que criem uma triangulação, para observar esse 

objecto. Deste modo, literacia é a capacidade de codificar e descodificar em várias 

formas de representação; quando a educação é focada totalmente apenas numa 

forma é restritiva e inadequada para fornecer aos alunos os instrumentos 

necessários e suficientes para explorar campos de actividade intelectual. 

2.3.2. - Fundamentos psicológicos 

A segunda vertente do racionalismo científico relaciona-se com a psicologia 

do desenvolvimento e procura fornecer as bases de uma explanação científica na 

epistemologia da arte. Os estudos de Piaget sobre o desenvolvimento cognitivo da 

criança tiveram uma importância decisiva para que os investigadores interessados 

na natureza humana assumissem que a vertente desenvolvimentista (developmental 

approach) era a mais apropriada no que respeita a criança. Em contraste com 

anteriores sentimentos behavoristas, os cientistas chegaram ao consenso de que O 
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crescimento é mais do que uma simples mudança através do tempo; que a 

aprendizagem é mais que uma mera associação ou simples "impressões do 

envolvimento"; que a cognição humana não pode ser simplesmente extrapolada de 

estudos de cognição animal; e que as crianças passam por um número de estádios 

de compreensão qualitativamente diferentes (Gardner, 1990). 

O desenvolvimento humano é considerado como um reflexo de interacções 

complexas entre pré-disposições genéticas e envolvimento. O indivíduo não se 

desenvolve apenas porque existe ou porque cresce e envelhece, mas porque passa 

por determinadas experiências que resultam em reorganizações periódicas do 

conhecimento. As oportunidades educacionais de uma criança podem conceder-lhe 

os meios de alcançar o seu potencial humano. No entanto, a vertente 

desenvolvimentista não se aplica apenas ao estudo da evolução da criança. Um 

quadro referencial deste tipo também pode ser utilizado na análise de produções 

individuais através dos tempos, incluindo as artísticas. 

Howard Gardner, autor da teoria das inteligências múltiplas2, defende a 

existência de diferentes modalidades de desenvolvimento enraizadas em diferentes 

modalidades de inteligência, em vez da versão singular e unilinear de inteligência, 

como foi originalmente concebida por Piaget. Para Gardner (1 989), existem 

diferentes centros no cérebro para diferentes tipos de inteligência podendo cada 

uma delas ser desenvolvida sequencialmente, embora seja uma questão de escolha 

e não uma inevitabilidade. 

Gardner esclarece que a teoria das inteligências múltiplas foi inicialmente designada com 
dois propósitos: 1) sintetisar um conjunto diverso de resultados acerca da cognição humana 
numa forma que fizesse, neurobiologicamente e culturalmente, sentido; e 2) providenciar uma 
via de pensamento que contrasta com a crença, amplamente difundida, da inteligência única, 
a qual pode ser avaliada por "testes de inteligência" de papel e lápis. Inicialmente não foi 
concebida como um contributo para a educação. No entanto, por várias razões, provou que 
era atractiva para os educadores e, actualmente, há várias tentativas em curso para desenhar 
programas educacionais à luz desta visão particular da mente humana (Gardner, 1989, p. 74) 



"A minha pretensão é que, como espécie, os seres humanos evoluíram 
através dos milénios a ponto de serem capazes de realizarem pelo 
menos sete formas diferentes de conhecimento ou 'processamento da 
informação'. Estas incluem formas de inteligência que lidam com 
linguagem, lógica e matemática, música, informação espacial, 
informação corporal-cinestésica, conhecimento acerca dos outros 
(interpessoal) e conhecimento acerca de si próprio (intrapessoal). Todos 
os seres humanos normais possuem alguma capacidade em cada uma 
destas esferas intelectuais; mas, em resultado de factores genéticos e 
ambientais e como consequência particular da interacção genética- 
ambiental, diferimos marcadamente uns dos outros nos nossos perfis de 
inteligências." (Gardner, 1989, p.74) 

Gardner não reconhece a existência de uma inteligência artística ou 

inteligência estética ou inteligência perceptiva, tal como considera, partindo da 

análise de Goodman, que nenhum sistema simbólico é inerentemente artístico ou 

não artístico (Gardner, 1983). Os sistemas simbólicos são mobilizados para fins 

artísticos quando os indivíduos exploram esses sistemas de determinadas maneiras 

e para determinados fins. Não existe uma inteligência artística separada, mas o 

direccionamento de cada uma das formas de inteligência, mencionadas 

anteriormente, para fins artísticos. O que quer dizer que os símbolos vinculados 

nessa forma de conhecimento podem ser (mas não será obrigatório serem) 

ordenados esteticamente. Se uma inteligência é mobilizada para fins estéticos ou 

não estéticos é por decisão individual ou cultural (Gardner, 1989). 

3. Tipos de currículo em Artes Visuais 

Para além de se ter em consideração as teorias curriculares, baseadas em 

modelos diferenciados, que foram referidas anteriormente, será necessário registar 

as diferenças que existem nas orientações dos currículos, de acordo com a ênfase 

que é conferida a determinados aspectos, nomeadamente: objectivos, conteúdos, 

procedimentos pedagógicos, actividades de aprendizagem e contributo destas para 

o desenvolvimento de atitudes, aptidões e competências. 
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Diferentes tipos de orientações curriculares na educação em arte têm sido 

objecto de estudos por parte de vários autores, como, por exemplo, Anglin (1993), 

Bresler (1 994), ,Eisner (1 972), Hausman (1 970), Smith (1 989), Viadel (1 998). A 

tipologia de Eisner (1972) parece centrar-se em aspectos mais gerais e globais do 

que as apresentadas pelos outros autores que focam áreas mais restritas e 

específicas, como sejam: modelos de ensino (Bresler e Viadel), áreas temáticas 

(Anglin e Hausman), teorias da arte (Smith) 

Eisner (op.cit. pp. 169-1 71 ) refere três tipos de orientações gerais: (I) oficina 

de artes "studio-oriented': (11) design criativo "creative-design" e (111) abordagens 

artísticas "arls approach", sublinhando que não valoriza nem rejeita qualquer uma 

delas, pretendendo apenas apontar alternativas que contribuam para aumentar o 

conjunto de opções de que os professores dispõem no planeamento do currículo. É 

que, segundo o autor, a questão essencial no planeamento curricular é ser capaz de 

considerar a variedade das possibilidade, de compreender os pontos fortes e as 

limitações de cada uma e ajuizar qual será a abordagem mais produtiva em 

determinado contexto escolar. 

3.1. Oficina de Artes 

Um currículo orientado para a oficina de artes acentua a importância do 

carácter produtivo e expressivo da educação em arte e enfatiza o domínio da 

produção plástica, tendo como finalidade prioritária a realização de objectos em 

diversos meios (pintura, escultura, desenho, gravura, cerâmica, etc.). Pretende que 

os alunos sejam encorajados a usar a imaginação e a fantasia para criar produtos 

artísticos expressivos e que exteriorizem, através de formas visuais os seus 

sentimentos e ideias. As actividades podem ser centradas num tema ou num tópico 
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sugerido pelo professor e, por vezes, discutido com os alunos, a partir do qual estes 

desenvolvem o trabalho, ou simplesmente o tema ser deixado ao critério do aluno. 

As competências vão sendo adquiridas a medida que o trabalho se desenvolve, em 

vez de serem objecto de actividades independentes para serem aplicadas 

posteriormente na realização de determinado objecto expressivo. Por exemplo, na 

realização de um objecto tridimensional em barro, os alunos vão adquirindo, a 

medida que o concretizam, destreza na modelação, noções de equilíbrio, forma 

aberta I forma fechada, etc., em vez de adquirem o conhecimento destes aspectos 

em exercícios específicos, antes de realizarem o objecto. Os alunos aprendem 

mediante a própria actividade no processo de criar, construindo o conhecimento 

através dos sentidos, no contacto directo com os objectos 

Este tipo de orientação, cujas características são muito próximas das 

"actividades de meios e produção artística" identificadas por Anglin (1993) no seu 

estudo3 e do "modelo génio/criatividadeJJ proposto por Viadel (1 998)4 tem conhecido 

grande divulgação nas escolas devido, principalmente, a influência do movimento da 

Escola Nova e as obras de Herbert Read (1 956) e Viktor Lowenfeld (1 957, 1977). 

3.2. Design 

Outro tipo de currículo que, tal como o anteriormente descrito, também se 

encontra direccionado para a produção de objectos artísticos, é o que apresenta 

uma orientação para o "design criativoJ'. Neste caso, os alunos são confrontados 

Estudo realizado sobre os currículos de Educação em Arte de 17 escolas ("Midle Schools" - 
6' ao 8' grau) em Northeastern Ohio - U.S.A., em que as idades dos alunos correspondem. 
sensivelmente, as idades dos alunos que, nas escolas portuguesas frequentam o 2' Ciclo do 
Ensino Básico (6' ano) e o 3' Ciclo do Ensino Básico (7' e 8' anos) 

O autor propõe um esquema constituído por 4 modelos educativos baseados na história da 
educação artística, numa perspectiva ocidental. Estes modelos são apresentados como um 
instrumento interpretativo de situações educativas, no ensino/aprendizagem das artes visuais. 
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com problemas que devem obedecer a dois critérios: (I) o problema deve permitir 

uma solução que seja relativamente fácil de determinar e (11) a solução deve 

contemplar o carácter estético desta. Os problemas tanto podem estar relacionados 

com objectos de design (equipamento e gráfico), como podem dizer respeito a 

elementos de design e suas interrelacções (linha, estrutura, equilíbrio, etc). 

Apesar desta orientação apresentar algumas características em comum com 

a orientação "oficina de artes", pode considerar-se que as diferenças significativas se 

situam no campo da aplicação prática. Com efeito, os programas orientados para o 

"design criativo" não são focados nas artes plásticas (essencialmente pintura e 

escultura) em si, nem em questões de "auto-expressão; a ênfase é posta em 

aspectos formais ou de design das artes visuais e existe uma tendência para 

problemas que relacionam a forma com as necessidades de carácter prático da 

sociedade. 

Este tipo de orientação, muito próximo do "modelo Bauhaus" descrito por 

Viadel (1998) e das "actividades de elementos e princípios de design" referidas por 

Anglin (1993), é comum, não só nos currículos das escolas de design, mas 

igualmente em escolas do Ensino Básico cujos programas de artes visuais foram 

influenciados pelos princípios orientadores do "Schools Council Project" e pelas 

obras de Peter Greene (1 974) e Ken Baynes (1 976). 

3.3. Cultura visual 

Um currículo orientado para as "abordagens artísticas" tende a ser menos 

centrado na componente produtiva que os tipos de currículos referidos 

anteriormente. Apesar dos alunos poderem realizar produções de artes visuais, 
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estas são geralmente instrumentais, ou seja, são utilizadas como um meio para que 

cheguem a compreensão da arte como objecto de cultura. As áreas mais exploradas 

serão aquelas que poderão contribuir para a análise das funções da arte na 

sociedade através dos tempos e das relações entre sociedade, forma e conteúdo 

das obras de arte. Logo, as que mais directamente se relacionam com a história, 

sociologia, crítica e teoria das artes visuais, por forma a que os alunos 

compreendam e apreciem de modo abrangente a arte como um fenómeno individual 

e social. 

Poder-se-ão considerar as características deste tipo de orientação na 

proximidade das que advogam uma educação em arte pós moderna (Efland, 

Freedman e Stuhr, 1996), multicultural (Stuhr, 1994; Freedman 1994), centrada na 

acção crítica (Clark, 1996) ou na cultura visual (Duncum, 1997, 1999). Em que se 

enfatizam as relações entre o mundo visual e o mundo social (Pearse, 1983, 1992), 

em que a arte é considerada uma forma de produção cultural cujo propósito é a 

construção de símbolos da realidade partilhada. 



PARTE I1 

Estudo empírico 



No presente capítulo justifica-se a metodologia adoptada no estudo, partindo 

da análise de paradigmas de investigação e fundamentam-se as opções tomadas 

tendo em conta as características do estudo e os seus objectivos. 

1. investigação educativa 

As diferentes terminologias adoptadas por diversos autores na categorização 

dos paradigmas de investigação encontram-se patente na abundante literatura 

sobre investigação em educação. Para além disso, não é consensual entre os 

investigadores a utilização do conceito de paradigma no enquadramento da 

investigação, como é, por exemplo, o caso de Shulman (1986) que, perante a 

diversidade' dessa utilização, prefere o conceito de programa de investigação 

empregue anteriormente por Lakatos (1 970): 

"Prefiro empregar o conceito de programa de investigação para descrever 

os géneros de inquérito que se encontram no estudo do ensino do que a 

concepção Kuhniana de paradigma" (p.4) 

Este autor apresenta, na revisão da literatura que efectua centrada na 

investigação sobre o ensino, uma classificação organizada em quatro programas de 

investigação: processo-produto, mediacional, ecológico e cognitivo. Por outro lado, 

(op.cit. p.29-30) refere-se a duas perspectivas de investigação - positivista, que 
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procura leis e interpretativa, orientada para o significado -, quando analisa as 

concepções de ciência social presentes na obra de Cronbach (1975; 1982) e 

Collingwood (1 946). 

Muito próximo desta ultima terminologia, encontra-se a denominação de 

paradigma normativo e paradigma interpretativo empregue por Cohen e Manion 

(1989, p.37-40) quando se debruçam sobre a natureza do inquérito. Ao 

considerarem o uso de uma variedade de termos para descrever os numerosos 

ramos e escolas de pensamento adoptadas pelos pontos de vista positivistas e anti- 

positivistas, os autores referem: 

"Por uma questão de conveniência e como uma ajuda a comunicação, 

introduzimos neste ponto dois termos genéricos, convencionalmente 

usados para descrever estas duas perspectivas e as respectivas 

categorias. (...) Os termos em questão são normativo e interpretativo. O 

paradigma normativo (ou modelo) contém duas ideias orientadoras 

principais: primeiro, que o comportamento humano é essencialmente 

governado por regras; e segundo, que deve ser investigado pelos métodos 

da ciência natural. O paradigma interpretativo, em contraste com o 

normativo, é caracterizado por um interesse pelo individual. Atendendo a 

que os estudos normativos são positivistas, todas as teorias construídas 

dentro do contexto do paradigma interpretativo tendem a ser anti- 

positivistas." (Cohen e Manion, 1989; p.38) 

Por sua vez, Jacob (1989) baseou-se na definição de Kuhn, de que as 

ciências sociais eram pré-paradigmáticas no seu desenvolvimento, para empregar o 

conceito de tradição como um conjunto de assunções que os investigadores tecem 

acerca da natureza do universo humano, das questões de legitimidade e de 

problemas de metodologia adequada na procura de soluções 

Shulrnan refere que Masterman (1970) identificou cerca de vinte e dois significados 
diferentes de "paradigma" na obra de Kunh "Structure of Scientific Revolutions". 
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A designação das ciências sociais como pré-paradigmáticas (Kuhn, 1970), 

situadas num período de amadurecimento que, devido a sua diversidade não 

permite limitar-se, como seria o caso das ciências naturais, a um só paradigma 

dominante durante um período de tempo determinado, é refutada por Shulman 

(1986). O autor adverte para o perigo em qualquer campo das ciências sociais ou 

da investigação educacional, da potencial corrupção ou, ainda pior, da trivialização 

de uma visão paradigmática exclusiva. Assim, considera que as ciências sociais e a 

educação não poderão ser consideradas como uma "ciência normal", quando 

comparadas com uma amadurecida disciplina paradigmática das ciências naturais 

que é ostensivamente caracterizada por um paradigma dominante exclusivo 

(Shulman,1986; p.4). Os cientistas sociais desenvolvem as suas investigações num 

quadro de uma escola de pensamento que define objectivos apropriados, pontos de 

partida e concepções interpretativas para essas investigações. Estas escolas de 

pensamento operam de modo semelhante aos paradigmas de Kuhn ou aos 

programas de investigação de Lakatos, não havendo, no entanto, o domínio de 

qualquer uma delas. 

"Os campos das ciências sociais não são, de modo nenhum, 

necessariamente dominadas por uma só escola de pensamento. Na 

verdade, como observou Kunh, o que distingue as ciências sociais das 

ciências naturais é a ausência de um paradigma dominante. Onde Kuhn se 

equivocou, creio eu, foi em diagnosticar esta característica das ciências 

sociais como uma incapacidade de desenvolvimento, um estado de atraso 

paradigmático. Por certo, é bem mais possível para as ciências sociais e 

para a educação que a coexistência de escolas competitivas de 

pensamento seja um estado natural e bastante maduro" (Shulman,l986; 

p.5) 

Do exposto, poder-se-ão considerar os termos programa de investigação, 

perspectiva, tradição ou paradigma, idênticos e tendo em comum a ideia de 
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legitimar a investigação, quer nos aspectos conceptuais, quer nos metodológicos. 

Serão um quadro referencial que permitem ao investigador situar-se face a 

delimitação de problemas, processo de recolha de dados e sua interpretação. 

2. Paradigmas de investigação 

A diversidade de terminologia verifica-se não apenas ao nível dos conceitos 

(programa, perspectiva, tradição, paradigma), mas também na designação dos 

paradigmas de investigação adoptada pelos diversos autores. Esta situação é 

referida por Mertens (1998; p.6) que, definindo paradigma como uma maneira de 

olhar para o mundo, composta por determinadas assunções filosóficas que guiam e 

dirigem pensamento e acção, chama a atenção para o facto de que tentar 

categorizar a investigação educacional e psicológica nalguns escassos paradigmas 

é uma tarefa complexa e talvez impossível. 

Partindo da categorização de Lather (1992), a autora considera três 

paradigmas fundamentais no panorama da investigação em educação e em 

psicologia - Positivista/Pós-positivista, Interpretativo/Construtivista e Emancipatório - 

, fornecendo uma listagem dos termos que são usualmente usados para os 

descrever: 

- - - 

Quadro 1 . I  - Designações usualmente associadas com diferentes paradigmas (Mertens, 1998) 

Baseando esta terminologia em três tipos de questões identificadas por Guba 

e Lincoln (1994) como definidoras de um paradigma - ontológicas, epistemológicas 

Positivismo IPos-positivismo 
Experimental 
Quasi-experimental 
Correlaciona 
Causal comparativo 
Quantitativo 

Interpretativo/Construtivista 
Naturalista 
Fenomenológico 
Hermenêutico 
Interaccionista simbólico 
Etnográfico 
Qualitativo 

Emancipatório 
Teoria Crítica 
Neo-Marxista 
Femininista 
Especificidade racial 
Freireano 
Participatório 
Transformativo 
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e metodológicas - Mertens prefere a designação emancipatório para o terceiro 

paradigma, em vez da designação de Guba e Lincoln de teoria crítica, por 

considerá-la estreitamente associada com a teoria Marxista. 

Estes três paradigmas são considerados como sendo os fundamentais na 

investigação em ciências sociais, apesar das suas designações terem variado ao 

longo do tempo e consoante os autores. 

No presente estudo, optou-se pela terminologia adoptada por Mertens (1 998) 

na sua categorização, por se considerar que as referidas denominações são mais 

abrangentes do que por exemplo, as de paradigma empírico-positivista (Zabalza, 

1994; Bogdan e Biklen, 1994), paradigma normativo (Cohen e Manion, 1989), 

paradigma interpretativo (Erickson,l986; Cohen e Manion, 1989) ou teoria crítica 

(Guba e Lincoln, 1994). 

Considera-se que a perspectiva teórica e epistemológica, subjacente a 

representação da realidade a investigar, deve constituir um ponto de partida 

fundamental que permita a investigação revestir-se de um verdadeiro carácter 

científico. Sem transformar em dogmas os enquadramentos conceptuais utilizados 

como sistemas de referência da investigação, é contudo importante que se 

enquadre a investigação em educação em determinados paradigmas (Berbaum, 

1990). Paradigmas que não sendo imutáveis, absolutos ou exclusivos, são 

indispensáveis como princípios orientadores da pesquisa sem, no entanto, a 

condicionarem em excesso. 

Atendendo a que se pretendia focar mais os aspectos compreensivos e 

interpretativos do que explicativos, no estudo de determinada realidade educativa e 

tendo em consideração as características gerais dos paradigmas fundamentais em 
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investigação nas ciências sociais, optou-se por realizar um estudo qualitativo, 

estreitamente associado ao paradigma interpretativo/construtivo. Com efeito, como 

se pretendia estudar uma realidade educativa múltipla e dinâmica de forma 

holística, em que se tentaria compreender e interpretar os vários aspectos dessa 

mesma realidade através da análise das concepções e práticas de professores 

intervenientes na acção educativa, considerou-se, como opção metodológica mais 

adequada, o enquadramento da investigação no paradigma 

Não se afigura que a investigação possa ser desenvolvido no quadro do 

paradigma emancipatório, uma vez que o estudo não é centrado em grupos 

oprimidos ou marginalizados, nem pretende analisar as relações de poder 

assimétricas como reflexo de desigualdades de género, raça, etnia ou incapacidade. 

Considerando que o positivismo sustenta a existência de uma realidade 

única, em que o social pode ser estudado da mesma forma que o natural, pelo que 

a função do investigador é descobrir essa realidade ("realismo naive" - 

Erickson,l986; p.126); que objecto de estudo e investigador se assumem como 

independentes, não sofrendo influências recíprocas e os métodos devem ser os das 

ciências naturais, não se afigura ser este o sistema de referência mais apropriado 

ao estudo. 

Por sua vez, o pós-positivismo introduz uma maior maleabilidade ao rejeitar a 

posição de que as observações são configuradas por uma única teoria ou 

paradigma e advogando que, apesar da realidade existir, esta apenas pode ser 

imperfeitamente conhecida por causa das limitações do investigador enquanto ser 

humano ("realismo crítico" - Mertens, 1998; p.9). Reconhecendo que as teorias e 
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hipóteses sustentadas pelo investigador podem influenciar vivamente a observação, 

os pós-positivistas defendem a procura da objectividade, pelo que o investigador se 

deverá manter neutro e seguir rigororosamente os procedimentos, por forma a evitar 

enviesamentos e a influência dos seus valores no trabalho de investigação. Apesar 

do pós-positivismo conferir uma maior maleabilidade metodológica a investigação, 

não parece que o estudo se revista das características que permitem enquadrá-lo 

nas perspectivas do paradigma positivistalpós-positivista, nomeadamente no que 

diz respeito a neutralidade do investigador e a influência dos seus valores na 

investigação. 

3. Opção metodológica 

Dadas as características do estudo e tendo em conta os seus objectivos, 

considerou-se, como já foi referido, que a investigação deveria ter um 

enquadramento conceptual próximo do paradigma interpretativolconstrutivista, 

tendo em conta que as assunções base que servem de guia a este paradigma são 

as seguintes: (a) o conhecimento é construído socialmente pelas pessoas que 

actuam no processo de investigação; (b) o investigador deve tentar compreender o 

mundo complexo da experiência, vivenciada do ponto de vista dos que a vivem. 

A investigação não poderá ser independente do investigador, visto ser 

produto dos seus valores. Considera-se que a realidade é um construto social, pelo 

que a meta do investigador será compreender as construções múltiplas de 

significado e conhecimento. Observadores e sujeitos ligam-se num processo 

interactivo em que cada um influencia o outro; por isso, a recolha de dados é 

realizada de uma forma mais pessoal e interactiva. "O conceito de objectividade é 

substituído pelo de confirmabilidade (Guba e Lincoln, 1 989). Assume-se que dados, 
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interpretações e resultados estão enraizados nos contextos e as pessoas não são 

invenções da imaginação. Os dados podem conter vestígios das suas fontes e a 

lógica usada para juntar as interpretações pode ser explicitada na narrativa" 

(Mertens, 1998; p. 13). 

No paradigma interpretativo/construtivista, predomina a utilização de métodos 

qualitativos como entrevistas, observações e análise documental que são aplicados 

de acordo com a assunção acerca da construção social da realidade na qual a 

investigação é conduzida, numa interacção entre o investigador e as pessoas 

entrevistadas e observadas. 

Esta abordagem interactiva é, por vezes, descrita como hermenêutica e 

dialéctica na tentativa de obter perspectivas múltiplas que permitam uma melhor 

interpretação dos significados. Eles são comparados e contrastados, numa troca 

dialéctica, envolvendo a justaposição das ideias em conflito e a reconsideração de 

posições prévias (Mertens, 1998). 

3.1. Estudo de caso 

Na revisão da literatura pode constatar-se que nem sempre existe 

concordância relativamente ao conceito de estudo de caso (McKernan, 19; Mertens, 

1998; Morais, 1994). 

O presente trabalho de investigação foca aspectos inovadores introduzidos 

no Sistema Educativo como sejam: (I) a aplicação do novo programa da disciplina 

de Educação Visual e Tecnológica, no 2" Ciclo do Ensino Básico, decorrente da 

criação desta disciplina em substituição das anteriores disciplinas de Educação 

Visual e Trabalhos Manuais; (11) a leccionação da nova disciplina por um par 
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pedagógico2; (Ill) o facto de ter começado a existir um corpo docente com formação 

específica para o ensino desta nova disciplina. 

Tendo em conta as características do estudo, considerou-se que poderia ser 

adoptado o estudo de caso enquanto método que permite focar a investigação 

numa situação particular, baseada na compreensão, através de descrições e 

análises dessa situação. 

No entanto, como o estudo decorre em escolas diferentes com contextos 

diferenciados e com protagonistas distintos, pensa-se que as suas características 

se encontram na proximidade do "estudo de casos múltiplos" (Bogdan & Biklen, 

1 994). 

O regime de leccionação de dois professores por turma existia anteriormente na disciplina 
de Trabalhos Manuais. No entanto, revestia-se de características diferentes das actuais, pois a 
turma era "dividida" ao meio (por vezes, nas salas de aula existia uma divisória formada por 
armários ou bancadas) e, cada u m  dos professores, assegurava o ensino na sua "meia" 
turma. 



4. Estudo exploratório 

Foi realizado um estudo exploratório no qual se pretendeu recolher alguns 

dados relacionados com a problemática delineada inicialmente e encontrar 

elementos que a pudessem clarificar e complementar, assim como vias que 

permitissem um desenvolvimento da investigação mais adequado a realidade 

educativa. 

4.1. População e amostra 

Este estudo incidiu numa amostra da população constituída pelos alunos 

que, tendo completado o curso de professores do Ensino Básico na Variante de 

Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de Setúbal, no ano 

lectivo de 199511996, leccionaram pela primeira vez em 1996197 a disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica. 

Da população directamente relacionada com o estudo foram seleccionados 

aleatoriamente cinco professores de entre os 172 alunos que estavam nas 

condições referidas e que eram um grupo de "interlocutores úteis" por constituirem 

"o público directamente referido pelo estudo" (Quivy e Van Campenhoudt, 1988, 

p.63). Com a selecção aleatória dos sujeitos que "assegura que as características 

dos indivíduos do estudo apareçam na mesma proporção que na população geral" 

(Bogdan e Biklen, 1994, p. lOl),  pretendeu-se obter uma visão mais aproximada de 

como teria sido o desenrolar das actividades lectivas, para a generalidade desses 

professores, no primeiro ano de experiência profissional. 

2Dos 23 alunos (21  do sexo feminino e 2 do sexo masculino) que concluiram o curso só foram 
considerados 17, pelas seguintes razões: 2 já t inham uma experiência de ensino superior a 3 
anos; 2 não optaram pela carreira docente nesse ano; 1 foi- lhe atribuído u m  horário em que 
leccionou exclusivamente a disciplina de Educação Tecnológica do 3' Ciclo; 1 preferiu ser 
colocado numa das ilhas do Arquipélago dos Açores, o que dificultava a entrevista. 



4.2. Procedimento 

A realização de entrevistas de tipo "semi-directivo" (Ghiglione e Matalon, 

1978), teve como fundamento a orientação expressa por autores como Quivy e Van 

Campenhoudt (1988, p.61) que aconselham a aplicação de entrevistas pouco 

directivas em estudos exploratórios. Para estes autores, as entrevistas exploratórias 

têm por função esclarecer aspectos do fenómeno estudado nas quais o investigador 

não teria pensado espontâneamente e deste modo completar as pistas de trabalho 

que as suas leituras teriam evidenciado. Por isso, os autores referidos aconselham 

que a entrevista se processe de forma aberta e solta e que o investigador evite 

fazer muitas perguntas e demasiado precisas. 

Nesta etapa exploratória interessava, sobretudo, fazer uma abordagem 

centrada na vivência profissional dos professores em fase de "entrada na profissão" 

(Huberman, 1989), pelo que nas entrevistas foram considerados, essencialmente, 

aspectos que se relacionavam directamente com a experiência vivida, durante esse 

primeiro ano, na sala de aula e na escola. 

A realização das entrevistas teve por objectivos: recolher elementos sobre o 

modo como o professor organiza as aprendizagens dos alunos; recolher elementos 

relativos as metodologias utilizadas na sala de aula; recolher informações sobre o 

relacionamento do professor com a comunidade escolar. 

Foi elaborado um guião (Anexo ) para a entrevista a partir dos três objectivos 

referidos, contendo uma lista de questões guias, relativamente abertas, sobre as 

quais se pretendia obter informações por parte dos entrevistados. Apesar da 

existência de tópicos orientadores, permitiu-se um certo grau de liberdade que 
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possibilitasse aos entrevistados falarem abertamente, sem ser necessário colocar 

todas as questões pela ordem prevista e sob a formulação pré-determinada 

Foi combinado com cada um dos participantes uma data e local a sua 

escolha para a realização das entrevistas, tendo sido informadas genericamente 

dos assuntos a abordar. Garantiu-se o anonimato e foi pedida autorização para 

audiogravar as entrevistas. Estas foram realizadas durante os meses de Julho e 

Setembro de 1997, tiveram uma duração que variou entre 30 e 45 minutos e 

decorreram, na sua maioria e por indicação dos entrevistados, nas suas casas. 

4.3. Análise dos dados 

Foram elaborados os protocolos das entrevistas através da transcrição 

completa dos registos audio. Em seguida, iniciou-se o processo de codificação dos 

dados. Este processo requer (Bardin, 1988, p.103): a decomposição do texto em 

unidades de significado, a enumeração das unidades de significado e a 

classificação das unidades de significação em função do sistema de categorias 

estabelecido. Para tal, leram-se duas vezes a totalidade das entrevistas em texto e, 

a partir das ideias gerais iniciais sobre o tema da problemática e dos objectivos do 

estudo exploratório, criaram-se categorias preliminares de codificação, utilizando 

fundamentalmente códigos interpretativos mas também identificativos. Uma primeira 

exploração da informação recolhida, baseada em categorias de base pré- 

estabelecida, permitiu a definição de sub-categorias e itens, consideradas 

pertinentes face as referências feitas pelas entrevistadas. Procurou fazer-se uma 

combinação entre a definição prévia de categorias de análise e a definição a 

posteriori de categorias (Vala, 1986, p. ). 
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Assim, optou-se por elaborar um sistema de codificação segundo uma 

combinacão das vias dedutiva e indutiva, em que se estabelecesse um esquema 

geral, a partir do qual os códigos se desenvolveriam de forma indutiva. (Mucchielli, 

1991, p.35) 

A análise foi efectuada segundo uma grelha com três categorias divididas em 

sub-categorias que, por sua vez, se dividiram em itens (Anexo ). 

O descritivo da referida análise encontra-se formatada em quadros referentes 

as categorias e sub-categorias definidas (Anexo ). 

4.4. Apresentação dos resultados 

No que respeita a organização das aprendizagens, o processo de ensino e 

aprendizagem parece ter sido, de modo geral, centrado em unidades de trabalho. 

Unidades estas que têm um enfoque predominante no "campo Comunidade", visto 

grande parte dos temas (Natal, Carnaval, Páscoa, Dia da Árvore, etc.) se referirem 

ao item "Cultura e recreio - Feiras, teatro, bandas de música, festividades locais e 

comemorações relevantes (Natal, 25 de Abril, etc.)" (Programa de EVT, vol. II, p.18). 

Outras unidades focaram temas do "campo Equipamento", nomeadamente nos itens 

"Pessoal - Vestuário, utensílios, brinquedos (...) e Escolar - (...) apoio as escolas 

primárias e infantis da zona (jogos, brinquedos)" (Programa de EVT, vol. II, p.18). 

As unidades de trabalho que decorreram durante o 3' Período geralmente 

abordaram sub-temas respeitantes ao tema da Área Escola. 

Surgiram referências a unidades didácticas, independentes das unidades de 

trabalho, em três entrevistas. Estas unidades diziam respeito ao ensino de 

conteúdos de "Geometria". 
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Pode-se inferir que, no geral, as unidades não partiram de problemas 

detectados pelos alunos, a partir da prospecção do meio, mas de assuntos que, 

umas vezes são sugeridas pelos alunos e outras, pelos professores. Esses 

assuntos (ou temas, como são denominados pelas entrevistadas) relacionam-se em 

grande parte, como já foi referido, com épocas festivas e temáticas da Área Escola. 

Por vezes, são os professores a guiar as escolhas dos alunos, de acordo 

com um plano prévio delineado pelos próprios professores (individualmente, em par 

pedagógico ou em grupo disciplinar). Assim, as unidades de trabalho apresentam, 

como ponto de partida, várias sugestões apresentadas pelos professores que 

depois são seleccionadas pelos alunos. 

Uma metodologia centrada no processo de resolução de problemas parece 

ser usualmente utilizada: o trabalho é desenvolvido por fases com determinada 

sequência, sendo a articulação de actividades e a aprendizagem de conteúdos feita 

de acordo com as especificidades de cada uma das fases. 

Em duas entrevistas (Olívia e   dite)^ há referências explícitas a esse 

desenvolvimento faseado do processo, enquanto noutras duas entrevistas (Ana e 

Sofia), apesar de não ter sido feita uma descrição promenorizada dos processos, 

podem ser encontradas referências a utilização da metodologia centrada no 

processo de resolução de problemas, nalgumas unidades de trabalho. Apenas 

numa entrevista (Clara) transparece que não foram utilizados métodos de resolução 

de problemas e que as unidades, de modo geral, se desenvolveram em torno da 

realização de tarefas pré determinadas pela professoralpar pedagógico e da 

aprendizagem de determinados conteúdos. 

Os nomes identificadores dos participantes são fictícios 
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Apesar das professoras fazerem alusão a forma como é desenvolvido o 

processo, pode notar-se que existe uma preocupação bastante marcada com o 

produto final, pois as referências aos produtos que os alunos propuseram realizar, 

ou que os próprios professores sugeriram, estão presentes em todas as entrevistas. 

Será ainda de realçar a satisfação, patente em quase todas as entrevistas, que as 

professoras sentem quando a comunidade escolar pode apreciar os trabalhos dos 

seus alunos. 

As professoras dizem que consideram as propostas apresentadas pelos 

alunos quanto ao género de trabalhos que estes gostariam de fazer, assim como em 

relação ao tipo de técnicas e materiais que Ihes agradaria utilizar na realização dos 

trabalhos. Dar resposta a necessidades específicas dos alunos relativamente a 

aprendizagens de conteúdos e procedimentos técnicos, no sentido de Ihes permitir 

ultrapassar dificuldades de concretização nas várias fazes do trabalho, é uma 

constante nos depoimentos de quatro professoras. 

A organização das actividades durante o desenvolvimento das unidades, 

poderá ser descrita segundo a seguinte tipologia: 

1. a) escolha do assunto (sugerido pelos alunos ou pelo professor) 

b) selecção de materiais e técnicas a empregar 

c) projectos aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

d) realização aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

2. a) apresentação do assunto pelo professor 
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b) selecção das propostas de trabalho apresentadas pelos alunos (dentro 

do assunto) 

c) selecção de materiais e técnicas a empregar 

d) projectos = aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

e) realização = aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

3. a) indicação, pelo professor, do trabalho a realizar 

b) projecto = aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

.... c) realização 3 aprendizagem de conteúdos e procedimentos técnicos 

4. a) aprendizagem de conteúdos 

b) aplicação dos conteúdos num trabalho (sugerido/indicado pelo 

professor) 

No que diz respeito a relação das professoras com a comunidade escolar, há 

que referir os seguintes aspectos: (a) no relacionamento com os alunos, não foram 

mencionados problemas ou dificuldades, quer na prática lectiva, quer na direcção 

de turma e a maneira como se referem aos alunos poderá ser demonstrativa de uma 

atitude afectuosa; (b) a integração na escola não foi problemática e o apoio 

prestado pelos outros professores foi mencionado como um dos factores 

facilitadores dessa integração; (c) o exercício do cargo de director de turma foi o 

aspecto considerado mais problemático e difícil e para o qual não se sentiam 

suficientemente preparadas. O aspecto da organização do dossier de direcção de 

turma e uma certa insegurança no contacto inicial com os encarregados de 

educação, foram os vectores considerados mais problemáticos. No entanto, 
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consideraram ter ultrapassado positivamente essas situações no decorrer do ano 

lectivo 

O relacionamento com o par pedagógico foi o assunto que, não tendo sido 

objecto de questionamento durante as entrevistas, foi abordado por todas as 

participantes. Os relatos dividem-se entre boas e más experiências, onde situações 

de diálogo, cooperação e entendimento alternam com posições de distanciamento e 

alheamento. Nas entrevistas ressalta o apoio que sentem quando o par pedagógico 

é um elemento dinâmico e com mais experiência de ensino. A partilha de ideias, a 

coordenação no planeamento das actividades lectivas e a cooperação na acção 

didáctica é diferente quando o par pedagógico tem uma formação inicial 

semelhante; essa diferença é encarada como um factor positivo que se reflecte na 

prática lectiva. 

4.5. Conclusões 

Deste estudo exploratório tiraram-se algumas conclusões necessárias ao 

equacionamento da problemática abordada e ao respectivo delineamento 

metodológico ulterior. 

Uma das implicações para o prosseguimento da investigação, diz respeito a 

selecção dos participantes. Inicialmente tinha-se pensado que estes poderiam 

formar par pedagógico com professores oriundos de outras formações iniciais e em 

diversas fases de carreira. No entanto, as entrevistas vieram confirmar a noção, 

apreendida informalmente em conversas ocasionais com vários professores e em 

várias ocasiões, de que a acção didáctica de determinado professor poderá ser 

substancialmente diferente, consoante o par pedagógico com que trabalha. Assim, e 

porque era de interesse para o estudo, como já foi referido, que a amostra fosse 



125 

constituída por docentes formados pelo Curso de Professores do Ensino Básico - 

Variante de Educação Visual e Tecnológica da Escola Superior de Educação de 

Setúbal, optou-se por focar o estudo em pares pedagógicos em que os dois 

elementos fossem oriundos deste curso. Pensou-se que, seguindo este 

procedimento, poderia ser atenuada a influência do outro elemento do par 

pedagógico na acção didáctica do elemento participante no estudo. Se seleccionar 

os pares pedagógicos como uma formação heterogénea, por um lado poderia 

enriquecer a compreensão do fenómeno, por outro alargaria o conjunto das 

variáveis que, não podendo ser controladas, poderiam provocar um enviesamento 

nos resultados; para além do mais, como se pretendia focar a investigação neste 

grupo específico de professores, considerou-se que seria profícuo tentar eliminar 

alguns factores desviantes. 

Outras implicações, na área do desenvolvimento curricular, dizem respeito a 

aspectos relacionados com formas de organização das aprendizagens 

implementadas pelos professores e orientações metodológicas seguidas, 

designadamente quanto ao enfoque e desenvolvimento das unidades de trabalho e 

tipologia desse desenvolvimento. Haverá que considerar nas observações de aulas 

e nas entrevistas tópicos que permitam perceber: (a) em que assuntos e problemas 

se centram as unidade de trabalho e se estas têm como base a prospecção do 

meio, como é preconizado no programa; (b) se as situações-problema são 

detectadas pelos alunos ou indicadas pelos professores; (c) se a metodologia é 

centrada no processo de resolução de problemas; (d) como se processa o 

faseamento das unidades; (e) como é realizada a articulação entre as várias 

actividades, durante as fases de desenvolvimento das unidades. 
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Outro aspecto que ressaltou nesta fase exploratória, é a necessidade de ter 

em conta a influência dos colegas, especialmente os do grupo disciplinar, na 

tomada de decisões do professor no desenvolvimento do currículo. Isto porque nas 

entrevistas houve referências a deliberações do grupo disciplinar sobre assuntos a 

abordar nas unidades e todas as professoras realizaram trabalhos centrados em 

temáticas que eram comuns a escola onde se encontravam a leccionar. Estas 

temáticas, para além de constituirem um bloco em determinada escola, parecem ser 

comuns a várias escolas; é o caso, por exemplo, de trabalhos relacionados com a 

comemoração de datas festivas calendarizadas, como o Natal, Carnaval e Páscoa. 

Assim, dever-se-á inquirir se o grupo disciplinar define temas a ser tratados durante 

o ano, porque e como os define e se os professores se vinculam a essas decisões. 

As referências as actuações dos colegas mais experientes como 

influenciadoras da acção didáctica do professor, acentuam a importância da "fase 

de aprendizagem por observação" (Carreiro da Costa, 1994). Se ao professor 

principiante lhe é pedido que realize as mesmas tarefas que o professor experiente 

realiza, é natural que recorra a modelos e práticas experienciados enquanto aluno, 

quer durante a formação inicial, quer na fase anterior a esta. Este período de 

aprendizagem por observação, em que são interiorizados normas e valores 

profissionais, poderá influenciar a sua prática no início da actividade profissional. 

Assim, deverão ser recolhidos elementos que permitam identificar o papel 

desempenhado pelos modelos experienciados, no desenvolvimento das concepções 

dos professores, durante a formação inicial, nomeadamente no respeita a figura do 

professor cooperante, e durante o percurso no ensino básico e secundário. 



CARACTERIZAÇAO, CONTEXTO E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

DA INVESTIGAÇAO EMP~RICA 

No presente capítulo, identifica-se a população a investigar e os instrumentos 

utilizados na recolha de dados. Descreve-se o contexto socio-educativo da 

investigação, o procedimento metodológico e caracterizam-se os participantes no 

estudo. 

I. População 

Dado que não se pretende com este estudo fazer uma avaliação de determinado 

curso ou modelo de formação, a população poderia ser constituída por professores 

provenientes de várias instituições de formação e a leccionar em diversas escolas 

do país. Como já foi referido, o estudo é centrado na acção didáctica de professores 

com formação específica para o ensino das Artes Visuais. Assim, a população 

poderia incluir profissionais habilitados com cursos ministrados por instituições de 

Ensino Superior, publicas ou privadas, que formam professores para o Ensino 

Básico, na Variante de Educação Visual e Tecnológica. 

No entanto, optou-se por fazer incidir o estudo na população constituída pelos 

professores formados pela Escola Superior de Educação de Setúbal; opção que foi 

baseada nas seguintes razões: (I) poder aceder a um grupo de profissionais com 

um perfil de formação idêntico, visto terem tido um percurso escolar comum, no 

ensino básico e secundário, e terem frequentado o mesmo curso de formação de 
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professores, permitindo uma menor dispersão de dados relacionados com o 

percurso de formação dos participantes no estudo; (11) ter acesso, enquanto docente 

na referida Escola Superior, a uma série de dados sobre o percurso da formação 

inicial destes professores; (111) ter mais facilidade no acesso a recolha de dados no 

terreno, visto estes professores se encontrarem a leccionar em escolas situadas no 

Distrito de Setúbal; (IV) conhecer melhor, em termos sociais e culturais, esta zona 

do País do que outras. 

Dado que no ano lectivo em que iria decorrer o trabalho de campo (1997198) 

se encontrariam a leccionar os professores formados em 1996 e em 1997 pela 

Escola Superior de Educação de Setúbal, considerou-se como população do estudo 

os professores que se encontravam no 2' e no 1" ano de docência da disciplina de 

Educação Visual e Tecnológica do 2' Ciclo do Ensino Básico, respectivamente em 

número de 12 e 19'. 

I .2. Selecção dos professores participantes no estudo 

Definido o perfil da população dentro da qual seriam escolhidos os 

participantes, punha-se a questão do método a utilizar para a sua selecção. 

Considerou-se que não haveria conveniência em definir um perfil baseado em 

parâmetros relacionados com idade, sexo, classificação final de curso, ou 

classificações obtidas em determinadas disciplinas, mas que se pretendia: (I) que 

estes professores apresentassem características semelhantes a da população; (11) 

focar o estudo em pares pedagógicos constituídos por dois professores 

provenientes da mesma instituição de formação; (111) que o estudo decorresse em 

contextos diferenciados. Assim, optou-se por seleccionar os professores 

Dos 17 professores que preenchiam as condições foram considerados 12, e m  virtude de 5 
terem participado no estudo exploratório. 
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participantes no estudo através de amostraqem aleatória intencional (Mertens, 

1 998). 

No processo de selecção, começou por se escolher aleatoriamente 5 

professores em cada um dos dois grupos anteriormente mencionados. Este 

professores foram contactados por ordem de numeração. Todos se mostraram 

disponíveis para participarem no estudo e estavam a leccionar em escolas 

diferentes e as quais a investigadora tinha acessibilidade. 
* 

Assim, o único critério usado na selecção dos seis professores (agrupados 

em três pares pedagógicos) foi o facto de estarem a leccionar com um colega 

proveniente da Escola Superior de Educação de Setúbal 

Os participantes ficaram agrupados como é indicado no quadro seguinte: 

(nomes fictícios) 

Quadro 2.1 - Professores participantes no estudo 

2. Procedimento metodológico 

Contactados os professores e garantida a sua participação no estudo, 

obteve-se a concordância e permissão dos Conselhos Directivos das escolas por 

forma a possibilitar o acesso a instalações e a video-gravação de aulas. Os 

intervenientes foram informados das finalidades do estudo e garantiu-se o 

anonimato de pessoas e instituições. 



130 

Os alunos foram informados que as aulas video-gravadas apenas seriam 

visionadas pelos seus professores de Educação Visual e Tecnológica, pela 

investigadora e, eventualmente, por algumas pessoas directamente implicadas na 

realização do estudo. Foi também explicitado que a gravação das aulas não seria 

utilizada para fins relacionados com qualquer tipo de avaliação dos alunos. 

De acordo com as disponibilidades de horário dos professores participantes - 

dado que um mesmo professor pode formar par pedagógico com colegas diferentes 

- e tendo em conta que seria preferível focar a observação no mesmo ano de 

escolaridade, foi acordado com os professores que as observações decorreriam em 

turmas do 6 O  ano de escolaridade 

2. I. Entrevistas 

Foi realizada uma entrevista de natureza semi-directiva a cada um dos 

professores participantes, que teve por finalidade conhecer as concepções pessoais 

dos professores sobre a disciplina que ensinam e as formas de ensinar e aprender 

em contexto pedagógico e que seguiu três linhas orientadoras: (I) o papel do aluno 

na aprendizagem (receptor de informação econstrutor activo do conhecimento); (11) 

a acção didáctica do professor (transmissor de conhecimentos~facilitador da 

aprendizagem); (111) as finalidades do ensino da Educação Visual e Tecnológica 

(académicas, pessoais, sociais). 

As entrevistas seguiram um guião de carácter aberto com poucas perguntas 

e amplas. Decorreram no final do l0 período do ano lectivo de 1987198, tiveram a 

duração aproximada de 1 hora, foram audio-gravadas e posteriormente transcritas e 

analisadas. Por indicação dos professores, as entrevistas foram realizadas na 

E.S.E. de Setúbal, no gabinete da investigadora. 



2.2. Observação de aulas 

Durante o 2 O  Período, procedeu-se a uma primeira-fase de observação de 

aulas, essencialmente naturalista e, apesar de não ter sido prevista inicialmente, 

participante. O facto dos alunos terem encarado a situação de que, uma estranha 

na sala de aula, era apenas mais uma professora a quem podiam pedir opinião e 

solicitar ajuda, resultou numa interacção entre os alunos, os professores e a 

investigadora. 

Pretendeu-se, nesta fase, ter um contacto directo com a realidade da sala de 

aula, com a acção didáctica dos professores, as interacções de professores e 

alunos e contribuir para a integração progressiva da investigadora no contexto da 

aula, por forma a diminuir as interferências que um elemento estranho sempre 

provoca nas rotinas da aula. Procurou-se observar a sequência completa de uma 

Unidade de Trabalho de cada par pedagógico. No entanto, devido a algumas 

sobreposições no horário, não foi possível assistir a todas as aulas das Unidades. 

Na segunda fase, procedeu-se a observação de 3 aulas de 2 tempos (1 10 

minutos), tendo-se tentado que correspondessem ao início, desenvolvimento e 

conclusão de uma Unidade de Trabalho em cada uma das 3 turmas, que foram 

audio e video-gravadas pela investigadora e, posteriormente, transcritas 

integralmente e analisadas. A escolha dos momentos de gravação das aulas foi 

decidida de comum acordo com os professores e teve em consideração o 

faseamento de cada uma das unidades. 

Nesta segunda fase, pretendeu-se averiguar a coerência da actuação com o 

modo como os professores entendem desenvolver a acção didáctica, confrontando 
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as ideias expressas pelos professores nas entrevistas com a sua actuação. 

Pretendeu-se também, conhecer as formas de actuação em par pedagógico. 

2.2. Visionamento e entrevista 

Na fase seguinte, cada professor visionou as suas aulas, não tendo sido 

imposta qualquer limitação ao visionamento, podendo o professor parar, avançar ou 

retroceder a gravação e fazer comentários quando o entendesse. Pretendeu-se que 

o participante comentasse livremente tudo o que considerasse oportuno e que, no 

final, respondesse a algumas questões que pudessem suscitar uma reflexão 

retrospectiva das práticas. 

2.3. Questionário aos alunos 

No final do ano lectivo pediu-se aos alunos das três turmas que 

respondessem a um questionário (resposta aberta), com o qual se pretendeu saber 

quais as aprendizagens que consideravam ter realizado, conhecer a opinião sobre 

as actividades realizadas durante o ano e identificar as dificuldades que sentiram. 

2.4. Questionário aos professores 

Depois de concluídas as actividades lectivas, foi pedido aos professores 

participantes que respondessem a um questionário (resposta aberta), no qual era 

pedido que explicitassem os conteúdos e áreas de exploração que tinham sido 

abordados elou aprofundados durante esse ano lectivo nas turmas observadas, que 

actividades tinham sido realizadas, relacionando-as com conteúdos e áreas de 

exploração e qual teria sido, na opinião dos professores, o contributo dessas 

actividades para a formação integral dos alunos. 



3. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

Em seguida, serão referidos aspectos relativos a características das escolas 

onde decorreu o estudo, baseados em dados recolhidos pela investigadora, quer 

por observação directa, quer através de documentação e informações fornecidas 

pelos Conselhos Directivos. 

A caracterização dos professores participantes no estudo é feita com base 

nos dados obtidos em conversas ocasionais, nas entrevistas e em observações 

directas. A descrição das motivações na escolha da profissão visa traçar um 

"retrato" de cada um deles que poderá contribuir para perceber se essas motivações 

tiverem alguma influência nas suas concepções e nas suas práticas. A interacção 

com o par pedagógico poderá fornecer indicações sobre o modo como as 

concepções pessoais se coadunam ou colidem. 

3.1 Caracterização das escolas onde foi realizado o estudo 

As três escolas, do 2' e 3 O  Ciclos do Ensino Básico estão localizadas no 

Distrito de Setúbal: a escola A está situada na cidade de Setúbal, a escola B numa 

Vila do Concelho de Palmela e a escola C numa vila do Concelho de Setúbal. 

Implantadas em zonas residenciais constituídas essencialmente por moradias 

(escola C), ou habitações térreas e prédios até 4 andares (escola B) e com espaços 

verdes nas imediações, as escolas B e C apresentam uma tipologia arquitectónica 

típica dos anos 70, compostas por 5 blocos. A ligação entre os edifícios faz-se por 

meio de corredores cobertos por placas de lusalite sustentadas por postes de ferro. 

Ambas tem ginásio e uma zona desportiva descoberta. 
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Apesar das construções terem cerca de 20 anos, apresentam um aspecto 

limpo e cuidado, quer no exterior, quer no interior. Existem bastantes espaços 

verdes bem tratados, com diversidade de plantas e árvores. Os recintos exteriores 

estão pavimentados e equipados com mesas e bancos para serem utilizados pelos 

cerca de 900 alunos que frequentam cada uma das escolas. 

A escola A encontra-se numa situação diferente da anteriormente descrita, 

quer no que diz respeito ao estado das instalações, quer ao local em que se 

encontra implantada. Esta escola, que tem uma população superior as anteriores 

(1023 alunos), situa-se numa zona residencial constituída, na sua grande maioria, 

por bairros de habitação social em que não existem espaços verdes e as 

construções apresentam sinais evidentes de deterioração. 

As instalações da escola, consideradas como provisórias, foram inauguradas 

em 1974 e assim têm permanecido ate a actualidade. É uma construção que 

apresenta sinais claros da passagem do tempo, configurada em blocos isolados. "O 

espaço físico da escola (...) encontra-se degradado, não possui espaços de 

convívio, as infra-estruturas de apoio são praticamente inexistentes e (...) possui 

uma população escolar muito superior a lotação originalmente prevista" * 

Nos espaços exteriores existem vários pátios, estando apenas um 

pavimentado. A isto se junta a quase inexistência de espaços verdes (2 pequenos 

jardins nas proximidades da entrada) e de equipamentos exteriores, o que confere 

um aspecto pouco convidativo, senão mesmo desolador, a todo o conjunto. 

Nas três escolas existem salas específicas para a disciplina de Educação 

Visual e Tecnológica, tendo, de modo geral, equipamentos semelhantes: bancadas 

in "Projecto Educativo 1997-2001" da Escola A 
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de torno, lavatório, arrecadação para ferramentas e materiais, quadro, placares, 

armários e mesas de trabalho. Estas encontram-se dispostas em conjuntos de 2 ou 

4 (consoante as dimensões) por forma a permitir que os alunos se organizem em 

grupos de 3 ou 4 elementos. 

Os elementos caracterizadores das escolas em termos do número de alunos, 

professores e funcionários, assim como o ano de entrada em funcionamento das 

instalações, são os que constam do quadro seguinte: 

Quadro 2.2. - Caracterização das escolas 

ESCOLA A 

ESCOLA B 

ESCOLA C 

3.2. Os professores participantes no estudo 

Os participantes encontram-se, como já foi referido, no início da carreira 

profissional, variando as suas idades entre os 22 e os 32 anos. Apenas um é do 

sexo masculino, sendo os outros cinco do sexo feminino. 

ANO 
INSTALAÇÓES 

1974 

1977 

1977 

A escolha do curso na Variante de Educação Visual e Tecnológica foi, na 

maioria dos casos, uma segunda opção. Entre o sonho de ingressar num curso de 

formação artística (Artes Plásticas, Design ou Arquitectura) e a realidade das altas 

médias de acesso as estes cursos, desenharam a ponte que ligou o desejado ao 

realizável. O ser professor que, para uns, era meta delineada, para outros, foi um 

caminho encontrado e percorrido com surpresa e agrado. 

No ALUNOS 

1023 

900 

897 

No PROF s 

11 1 

1 00 

97 

No PROF EVT No AUXILIARES 

26 

22 

37 

No FUNCIONÁ 
ADMINISTRAT 

10 

9 

1 0 



3.2.1. O par pedagógico I: Matilde e Alice 

A Matilde e a Alice foram colegas de curso e estão na Escola A a leccionar 

pela primeira vez. Formam par pedagógico em duas turmas ( uma do 5 O  ano e outra 

do 6' ano), leccionando nas outras turmas com pares pedagógicos da antiga área 

de Trabalhos Manuais. 

Professora Matilde 

A Matilde é um dos exemplos de como o sonho da infância cedeu o lugar a 

necessidade de definir com realismo a entrada no ensino superior ("inicialmente 

não era isto que eu queria. Sempre sonhei desde miúda com a arquitectura e 

depois com o design de interiores"). O receio da média do secundário não ser 

suficiente para ter acesso ao curso pretendido levou-a a optar pelo curso na 

variante de E. V. T. Após um período em que se sentiu desmotivada e até pensou 

desistir, veio a surpresa e instalou-se a certeza de ter tomado a direcção certa 

("houve qualquer coisa que despertou em mim ... comecei a gostar, a agarrar- 

me de tal modo que, se voltasse atrás, já ~ ã o  teria as dúvidas que tive"). 
'* . ,- - - - -- cCI - -- h - . g + ~ ~ + s r ~ x . - * e  -23 e--= *,i-:+ --.-r* - - P ><r . - ,, 

Professora Alice 

No caso da Alice, a meta foi, desde sempre, ser professora, alicerçada no 

facto de gostar de trabalhar com crianças e na experiência de trabalho em A.T.L. e 

infantários, enquanto estudante do ensino secundário ("adoro miúdos, é uma 

paixão por crianças ... sinto-me um pouco a mãe deles"). Entre a dúvida de optar 

pela área de Educação Física e o facto de já não existir uma área de Trabalhos 

Manuais, decidiu-se pela Educação Visual e Tecnológica ("eu ia para os 
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Trabalhos Manuais se houvesse porque gosto muito de fazer, de mexer. Gosto 

de ensinar aos alunos o que eu gosto de fazer"). 

Relacionamento em par pedaqógico 

No que respeita ao relacionamento enquanto par pedagógico, consideram 

que estabeleceram uma boa relação profissional que tem passado pela facilidade 

de comunicação, pelo planeamento conjunto das actividades e pela coordenação da 

acção didáctica. Ambas expressam preocupação em respeitarem-se mutuamente e 

em aceitarem as características individuais. 

No contacto estabelecido durante a observação das aulas e nas várias 

conversas tidas com estas professoras, fica-se com a sensação de que existe uma 

coesão, talvez mesmo uma espécie de cumplicidade, no modo como interagem 

durante a prática lectiva. Esta situação é explicitada nas entrevistas, em que, por 

exemplo, a Matilde refere que gosta de trabalhar em par pedagógico, mas que é 

preciso articular as suas próprias ideias com as do outro colega. E que o facto de 

terem,ambas a mesma formação inicial ser um elemento facilitador da interacção. 

"para trabalhar na sala de aula com outras pessoas, muitas vezes tem que 

haver um certo esforço, tentar compreender a outra pessoa, aceitar as suas ideias e 

não pensar que aquele espaço é só nosso e tentar articular as coisas. (...) Com a 

Alice houve sempre muito boa comunicação, até porque já nos conhecíamos, temos 

a mesma formação, o que torna as coisas muito mais fáceis. Facilita imensoJJ. 

Por sua vez, a Alice fala dessa espécie de cumplicidade, da comunicação 

que se estabelece com um simples olhar: 
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"sempre comunicámos muito bem, mais que não fosse havia sempre um 

olhar a perguntar 'posso?: para não nos atropelarmos uma a outra (...) E se 

houvesse qualquer dúvida resolvíamos logo ali, estilo, 'Matilde já falámos nisto? 

Olha não, podemos falar agora!' ". 

3.2.2. O par pedagógico 11: Elsa e Sara 

A Elsa e a Sara também foram colegas de curso, tal como a Alice e a Matilde, 

mas encontram-se no seu segundo ano de docência. Exercem a sua actividade na 

Escola B - escola onde a Elsa já esteve no passado ano lectivo - e formam par 

pedagógico nas quatro turmas que leccionam. 

Professora Elsa 

Para a Elsa, ser professora de Educação Visual e Tecnológica, foi o caminho 

escolhido depois de não ter conseguido o ingresso em Artes Plásticas na Faculdade 

de Belas Artes ("concorri para Artes Plásticas, mas não entrei. Depois abriu 

este curso e eu pensei: até gosto de ensinar e é E.V.T., vim!"). Uma escolha que 

parece ter sido baseada nas aptidões que achava que tinha para ensinar 

("ensinava aos primos e ao meu irmão, eles percebiam e eu comecei a gostar 

de ensinar") e nas áreas da expressão plástica e das artes e ofícios ("sempre tive 

jeito para fazer uns desenhos, um ponto cruz, um arraiolos"). A opção pela área 

das Artes Visuais vem no seguimento do gosto sentido desde a infância por 

actividades ligadas ao desenho. ("Em miúda tinha curiosidade em repetir uma 

forma e repetia tantas vezes - lembro-me bem do  livrinho do Marco com o 
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macaco - que quando mostrava as pessoas, elas achavam que estava bem 

feito e que eu tinha um enorme jeito para fazer desenhos "). 

Professora Sara 

Seguir o caminho das Artes Visuais foi a opção tomada pela Sara em virtude 

da acção marcante de uma professora que teve no 9' Ano e, tal como a Matilde, não 

chegou a dar o primeiro passo para a concretização do sonho - o curso de Design 

na Faculdade de Belas Artes - . O curso na variante de Educação Visual e 

Tecnológica foi "a Ia escolha por ter a preferência regional. (...) Para Belas 

Artes sabia que era muito difícil por causa das médias". Ser professora, como 

ela própria confessa, foi coisa que nunca "lhe passou pela cabeçaJJ e mesmo 

durante os dois primeiros anos do curso, pensava que "não tinha a mínima 

'pachorra' e (...) que não estava para aturar os filhos dos outros". Mas quando 

tomou um contacto mais directo, na Prática Pedagógica, com os alunos do Z0 Ciclo 

do Ensino Básico, nos últimos dois anos do curso, descobriu que gostava de ser 

professora. ("nunca foi coisa que me tivesse passado pela cabeça, ser 

professora. Isso veio depois. E agora gosto mesmo! Gosto muito de estar com 

os miúdos."). Depois da experiência de um ano "mesmo a dar aulas" considera 

que ser professora "tem muita coisa compensadora e vale a pena o esforço e o 

desgaste". 

Relacionamento em par pedaqóqico 

Quer a Elsa, quer a Sara, consideram que trabalham bem em conjunto e que 

têm um bom relacionamento pessoal e profissional. Relacionamento este que se 

reflecte na forma como planificam as actividades e coordenam a acção didáctica. A 



140 

Elsa, na segunda entrevista, refere-se aos factores que, em sua opinião, estão na 

origem desse entendimento: a mesma formação inicial e a proximidade de idades 

"Com a Sara consegue-se trabalhar bem porque ela vem do curso de EVT e 

eu também. Não é ela de TM e eu de EVT. Além de sermos mais ou menos da 

mesma idade. (. . .). Quando tenho um par de TM tenho mais dificuldade em 

trabalhar. " 

A Sara também considera que tem um relacionamento fácil com a Elsa, mas 

refere outro tipo de razões: o respeito pela individualidade de cada uma e o facto de 

formarem par pedagógico único. 

"Acho que eu e a Elsa conseguimos trabalhar muito bem e não era nada 

muito combinado. Eu acho que o mais importante é conhecermos os nossos limites 

e tentar respeitar. Tem muito a ver com o respeito do espaço de cada um e não 

querer misturar. (. . .) E tínhamos a vantagem de trabalharmos as duas nas 4 turmas. 

A trabalhar 20 horas por semana em conjunto dá para conhecer bem a outra 

pessoa, dá para conhecer o ritmo de trabalho." 

Durante o período de observação das aulas, foi possível confirmar que as 

duas professores mantêm um relacionamento fácil entre si, quer na partilha de 

tarefas, quer no acompanhamento das actividades dos alunos. Também se verificou 

que, tal como foi referido pelas duas professoras nas entrevistas, o planeamento 

das actividades e da partilha de tarefas não era concebido de forma rígida, sendo 

por vezes ajustado no intervalo das aulas, ou mesmo durante as próprias aulas. 



3.2.3. O par pedagógico III - Graça e Manuel 

A Graça e o Manuel formam par pedagógico nas quatro turmas que 

leccionam na Escola C, onde a Graça já deu aulas no ano anterior. O Manuel 

encontra-se no primeiro ano de serviço. 

Professora Graça 

Ser professora de Educação Visual foi o caminho inicialmente traçado pela 

Graça que, apesar de não gostar muito de falar, sente gosto em ensinar. ("Sempre 

gostei de ensinar, de explicar. Mesmo aos meus colegas e aos meus irmãos. 

Embora não goste muito de falar, quando é para explicar sinto-me logo 

diferente"). Decisão que passou também pelos afectos que, desde a escola 

primária, nutria pelas Artes Plásticas e que a levou a considerar a hipótese de ir 

para Faculdade de Belas Artes. Mas a escolha recaiu no Curso de Professores de 

Educação Visual e Tecnológica ("Tinha pensado ir para as Belas Artes mas, 

claro, sempre pensando que ia dar aulas. Mas como soube que ia abrir este 

curso aqui em Setúbal, foi  assim que vim aqui parar"). Considera que "se 

calhar foi  mesmo a melhor escolha", pois pensa que este curso lhe deu uma 

preparação para a profissão que na outra opção não teria tido, apesar do desejo 

"de ter ido para Belas Artes, assim para aprofundar certas coisas". 

Professor Manuel 

O percurso do Manuel começou no grande sonho de ser arquitecto, passou 

pela esperança (alicerçada nas classificações obtidas no ensino secundário) de 

entrar na Faculdade de Arquitectura, enfrentou o desfazer do sonho quando a 

média de acesso o obrigou a "ficar um ano de fora". Ao "receio de ficar mais outro 
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ano de fora", juntou informações obtidas junto de colegas do 12' ano que 

frequentavam o curso de professores de Educação Visual e Tecnológica, na E.S.E. 

de Setúbal e decidiu ir "ver como era". E, de acordo com as suas palavras, gostou 

do que viu: "Chegar a ESE e ter um bom choque. Ver coisas novas e gostar 

daquilo que se vê. E ver pelo outro lado: se calhar não era arquitectura aquilo 

que eu queria!". Encontrado o rumo, assume-se plenamente como professor ("E ir 

vendo com o passar dos anos e no fim do curso que, embora não tenha 

seguido o meu sonho, segui aquilo que, no fundo, queria ser. (...) Acabou por 

ser uma segunda escolha da qual não me arrependo nada e perfeitamente 

assumida! (...) Gosto do que faço!"). 

Relacionamento em par pedaqóqico 

Apesar de não terem sido colegas de curso, como é o caso dos outros dois 

pares pedagógicos, os dois professores consideram ter mantido uma boa relação 

pessoal e profissional. Para o Manuel, o facto de terem frequentado o mesmo curso 

de formação inicial facilitou o relacionamento. 

"Uma coisa que ajudou muito foi virmos ambos da mesma escola (Superior de 

Educação de Setúbal). Isso foi muito bom porque a formação foi a mesma." 

Assumem que não fazem uma divisão rígida de tarefas e estabelecem uma 

orientação partilhada de tarefas, numa acção que se pauta pela procura de 

consensos, como se pode constatar nos seguintes excertos das entrevistas:. 

"As coisas eram combinadas um mês ou quinze dias antes - quando era 

possível, que as vezes era de uma aula para a outra - mas víamos os tópicos 

principais, a gestão dos recursos. Fizemos sempre as coisas de modo que 
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tivéssemos que fazer sempre de tudo os dois. Agora naquilo que um é melhor que o 

outro, é lógico que esse explique. " (Manuel) 

"Trabalhar com o Manuel é diferente do que foi o ano passado em trabalhei 

com 3 pessoas já com muitos anos de experiência e fiquei assim um bocado na 

retaguarda nos primeiros tempos. Com o Manuel é mais combinado. Umas aulas 

sim, outras não, mas preparamos muita coisa.. . 'tu fazes uma ficha para isto, eu faço 

outra, tenho uma coisa em casa que posso mostrarJ. De vez em quando, durante as 

aulas também trocamos opiniões. (. . .) As actividades são orientadas pelos dois. Não 

dividimos as coisas. Só uma vez é que houve necessidade de dividir tarefas." 

(Graça) 

Durante a observação das aulas foi possível constatar o empenhamento da 

Graça e do Manuel na orientação das actividades, a ausência de conflitos e a 

articulação, entre ambos, no acompanhamento dos alunos. 



CAP~TULQ III 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados apresentados provêm da análise e interpretação dos dados 

recolhidos através de entrevistas, da observação directa de práticas no contexto da 

sala de aula e de dois questionários. 

0 s  dados recolhidos durante o período de observação de aulas, permitiram 

complementar as informações obtidas na entrevista e verificar a coerência, ou 

contradições, entre as opiniões expressas e as acções desenvolvidas nas práticas 

educativas. 

Os dados obtidos nos questionários aos professores contribuíram para uma 

visão panorâmica da acção desenvolvida durante o ano lectivo, com as turmas 

observadas, no que respeita ao conjunto das actividades realizadas e aprendizagens 

mais relevantes. Os questionários aos alunos forneceram dados que serviram de 

reflexo do processo de ensino - aprendizagem. 

A apresentação dos resultados é feita de acordo com a seguinte ordem: (i) 

leitura e interpretação dos resultados das entrevistas a cada um dos seis 

professores, de acordo com as categorias de análise definidas; (ii) leitura e 

interpretação dos resultados das observações das práticas de cada um dos três 

pares pedagógicos, estabelecendo comparações entre os depoimentos, prestados 

pelos professores nas entrevistas, e as suas actuações; (iii) leitura e interpretação 
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dos questionários a professores e alunos comparando os resultados obtidos com os 

depoimentos e as práticas observadas. 

1. Par pedagógico I - Matilde e Alice 

Professora Matilde 

Relativamente ao desenvolvimento do currículo em artes visuais, as opiniões 

expressas por esta professora focam aspectos pertencentes as três categorias 

definidas para esta área (enfoque no aluno, na sociedade e no conhecimento). No 

entanto, os indicadores relacionados com as categorias enfoque na sociedade e 

enfoque no conhecimento são dominantes no discurso da Matilde. Com efeito, 

apesar de dar relevo a componente de formação pessoal ("têm que ser criativos e 

autónomos'.'), e de referir que são os alunos que sugerem as actividades a realizar 

("eles próprios quiseram fazer algo para o Natal. (. . .) eles queriam fazer um 

autocolante sobre os problemas que havia na escola'), dá mais ênfase a aspectos 

ligados ao desenvolvimento do sentido crítico na análise do envolvimento e a 

aquisição de competências na resolução de problemas que permitam o 

desenvolvimento do pensamento. 

No que respeita a categoria enfoque na sociedade, considera que a disciplina 

de E.V.T. deve contribuir para o desenvolvimento da sensibilidade estética, através 

da análise de situações do envolvimento ("nós devemos sensibilizá-los para o 

mundo visual. Alerfá-10s um bocado para os problemas estéticos.'y. Numa 

conjugação de acções que conduza a uma intervenção no sentido da melhoria 

desse envolvimento ("aperceberem-se que o mundo pode tornar-se mais agradável 

e todos nós podemos contribuir para isso"). E que visa a solução de problemas 

estéticos e funcionais no quotidiano ("a saber actuar. (. . .) nas próprias casas deles 

criarem um ambiente melhor. Acho isso fundamental"). 
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A detecção de situações problemáticas do quotidiano foi, segundo as 

palavras desta professora, um ponto de partida para algumas unidades ("depois de 

Ihes explicar o método de resolução de problemas, tentámos aplicar isso a situações 

reais e foi daí que nasceram os primeiros problemas, para os obrigar a olhar com 

atenção a volta deles'y. Dessa primeira abordagem surgiu o tema de uma das 

unidades: relacionado com a comunidade escolar ("eles acharam que a violência era 

um problema grave naquela escola e a ideia era alerfar os colegas para esse 

problema, para tentar mudar a atitude delesJy. 

Relativamente a categoria enfoque no conhecimento, a Matilde considera que 

ao adquirirem competências na resolução de problemas, os alunos desenvolvem o 

raciocínio e adquirem métodos de trabalho ("acho fundamental que eles tenham 

adquirido uma forma de trabalhar, um processo, porque a disciplina de E. V. T. surge 

um bocado para eles tentarem resolver problemas que eles têm. E eles têm que se 

habituar a pensar. Sobretudo isso: a pensar, E organizados. (. . .) Têm que ter método 

de tra balho77. 

Apesar de referir que as unidades de trabalho partem de sugestões 

apresentadas pelos alunos, esta professora explicita que encaminha os alunos para 

actividades que, em sua opinião, contribuem para o desenvolvimento do 

pensamento ("Temos que arranjar determinados trabalhos que os agarrem mesmo, 

coisas que eles tenham que pensar"). 

Assume claramente a importância que dá a aprendizagem dos conteúdos 

programáticos ("tentamos conduzir os miúdos para determinadas unidades de 

trabalho que não incidam nos conteúdos que já demos'y, assim como a importância 

conferida ao método de trabalho ('já sabem que a seguir vão fazer o estudo de cor, 
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porque se têm que pintar, não vão pintar com as cores que Ihes apetece no trabalho 

acabado. Já estão a interiorizar mais ou menos o que vem a seguir e porquê'y. 

A capacidade de comunicar visualmente é salientada como uma forma de 

alargar fronteiras na expressão de ideias. ("eles podem comunicar visualmente 

através dos trabalhos que fazem. Acho que os miúdos pensam que só podem 

comunicar com as outras pessoas falando e escrevendo. É abrir-lhes um mundo 

novo't). 

Relativamente aos processos de criação, as opiniões expressas pela Matilde 

focam principalmente as categorias percepcão de relacões formais e 

experimentação e manuseamento de materiais. Neste sentido, considera que o 

desenvolvimento da percepção visual e o domínio de materiais e técnicas são 

essenciais na realização de trabalhos de expressão plástica. ("o olhar, o observar. 

Obrigá-los a olhar mesmo com atenção para que consigam captar as várias 

características.(. . .)Ver com olhos de ver. (. . . )  O domínio dos materiais e das 

técnicas para poderem desenvolver o trabalho desde o projecto e concretizá-lo"). 

Analisando estes depoimentos, poder-se-á considerar que esta professora 

entende que o desenvolvimento de capacidades e a aquisição de conhecimentos na 

área da arte devem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico, da 

autonomia, da criatividade e de competências de resolução de problemas. Quando 

se refere a importância do desenvolvimento da sensibilidade estética, propõe que 

este seja desenvolvido no contacto com o envolvimento e não no contacto com 

obras de arte. Assim, de acordo com as opiniões expressas pela Matilde, a disciplina 

de Educação Visual e Tecnológica deve contribuir para o desenvolvimento da 

sensibilidade estética através da análise de situações do envolvimento visando a 

intervenção na melhoria desse envolvimento. 



Professora Alice 

De acordo com opiniões expressas por esta professora, podemos considerar 

que relativamente a área desenvolvimento do curriculo, valoriza aspectos 

relacionados com a realização pessoal dos alunos, considerando que as actividades 

realizadas na aula podem servir para aliviar a tensão do trabalho escolar noutras 

áreas do currículo. No entanto, também se refere a componentes com enfoque na 

sociedade e no conhecimento. 

Relativamente a categoria enfoque no aluno, a Alice considera que a 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica é uma componente da formação 

pessoal dos alunos, por ser um espaço no qual estes podem solidificar relações de 

amizade ("terem um espaço para conviverem, mas aprenderem(. . .)que consigam ter 

uma interacção de amizade entre eles'? e em que podem aprender de forma Iúdica 

("falámos das paralelas, das perpendiculares - se fosse na aula de Matemática, se 

calhar era uma 'secaJ - e ali foi um jogo giro: encontraram os exemplos na sala e 

tornou-se engraçado'y. 

A preocupação de conduzir o processo de ensino - aprendizagem de forma 

Iúdica aparece em várias referências ("faço fichas de alguns conteúdos, com 

bonecos para ajudar, de forma Iúdica (. ..) Para Ihes explicar de uma forma mais 

engraçada (. . .) Sempre a tentar levar para a brincadeira, porque acho que naquelas 

idades, se não for para a brincadeira eles já não gostam daquilo de maneira 

nenhuma'y . 

Diz que dá oportunidade aos alunos de escolherem os temas das unidades 

("nestas duas turmas em que trabalho com a Matilde, foram realmente eles que 

escolheram os assuntos, os temas. Até tivemos aulas só para eles dizerem o que 

gostariam de fazef) e que é importante serem os alunos a decidir sobre as 
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actividades a realizar porque, quando estas correspondem aos interesses 

manifestados, o empenhamento é muito maior ("se foram eles que escolheram já 

trabalham com maior agrado(. . .)Já tinha um dinamismo diferente do que se fosse 

'hoje vamos fazer bonecos de barroJ. Porque eles é que nos convenceram a fazer 

aquilo! (os bonecos em barro) E apesar de ter sido dificil para eles, nalguns casos 

esforçaram-se por conseguir e gostaram do resultadoJ?. 

A propósito da alusão a esta actividade, será interessante referir que a 

modelação em barro foi a actividade que, no questionário, a maioria dos alunos 

(75% dos alunos da turma) mencionou como tendo sido aquela de que mais gostou. 

Foi igualmente aquela em que disseram ter sentido mais dificuldades (55% dos 

alunos da turma). 

No que se refere a categoria enfoque no conhecimento, a Alice considera que 

a metodologia centrada na resolução de problemas permite que os alunos adquiram 

hábitos de pesquisa ("a parte que eu acho mais importante no método é a da 

pesquisa. (. . .)Nós orientamos e eles aprendem a estudar, a procurar sozinhos") e 

contribui para o desenvolvimento da autonomia ("eles conseguirem chegar 

praticamente sozinhos a fase da solução(. . .) o quererem saber mais sobre qualquer 

coisa, o procuraremJ?. Aliás, a autonomia é apontada como uma das principais 

competências a adquirir pelos alunos ("Acho importante eles sairem do 2 O  Ciclo com 

mais autonomia nas tarefas de EVT'). 

Apesar dos testemunhos expressos nas entrevistas não serem muito 

explícitos no que respeita a categoria enfosue na sociedade, alguns desses 

testemunhos relacionam-se com a análise do envolvimento. Assim, quando se refere 

aos conhecimentos adquiridos pelos alunos, esta professora valoriza temas de 

carácter social ("mais em termos de conhecimento dos temas que se abordam na 
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disciplina, tipo uma cultura geral como, por exemplo, a comunidade. Mais para eles 

saberem que essas coisas existem, do que propriamente do trabalho manuar). 

Também quando explicitou as vantagens de trabalhar segundo o método de 

resolução de problemas, mencionou a detecção de situações problemáticas do 

quotidiano ("com o método de resolução de problemas, com estes miúdos 

conseguimos chegar à violência na escola(. . .) os roubos, os cacifos estragados, são 

as coisas que os preocupam mais do que propriamente fazer um trabalhinho disto e 

outro daquilo '7. 

Quanto aos processos de criação, as opiniões expressas pela Alice centram- 

se essencialmente na categoria experimentação e manuseamento de materiais 

("Devem ter oportunidade de conhecer que existe o barro, a madeira, trabalharem 

com essas coisas. (. . .) que tivessem contacto com alguns materiais (. . .) Eu preferia 

que mexessem só por mexer, acho importante é terem oportunidade de fazerem (. . .) 

E se nós não Ihes dermos oportunidade não fazem nem bem nem mal. (...) Em 

termos de rigor, saber utilizar a régua, e o esquadroJ?. Para além destas referências, 

esta professora menciona esporadicamente conhecimentos sobre cor e textura que 

podem ser incluídas na categoria percepção de relações formais ("conhecimentos 

mínimos de algumas matérias(. . .)a cor, a textura'?. 

Ao analisar as opiniões expressas pela Alice relativamente aos contributos da 

disciplina de Educação Visual e Tecnológica para a formação dos alunos, podemos 

constatar que esses contributos estão relacionados com a formação de valores e 

atitudes no plano da formação pessoal e social, orientados para os objectivos gerais 

da educação. Neste sentido, são as referências da disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica como espaço de convivência, no qual os alunos desenvolvem o sentido 

da amizade, aprendem a participar nas tarefas do grupo, se ajudam mutuamente e 

onde aprendem de forma Iudica 



O par pedaqógico 

0 s  dados obtidos durante o período de observação da prática lectiva, 

permitiram não só confrontar as opiniões expressas pelas duas professoras com as 

suas acções, como forneceram indicações complementares sobre a forma como se 

processou o desenvolvimento do currículo e dos processos de criação. 

O período de observação, como foi anteriormente referido, incidiu numa 

unidade de trabalho desenvolvida durante o 3 O  período lectivo, sobre o tema 

"animais da quinta", cujo produto final foram figuras modeladas em barro. Figuras 

estas que representavam jogadores de futebol com corpo humano e cabeças de 

animais. 

Nesta unidade, as professoras foram ao encontro das sugestões dadas pelos 

alunos, como tinham referido nas entrevistas. Verificou-se, no entanto, que essas 

sugestões se restringiram a área de exploração (a modelação), ao material (o barro). 

Com efeito, os alunos foram confrontados com a situação' de terem que escolher 

entre 3 conjuntos articulados de áreas de exploração e conteúdos (pintura e espaço, 

modelação e movimento, tapeçaria e geometria) para realizarem os trabalhos que 

seriam incluídos na exposição da escola, no final do ano lectivo. 

Alice: vocês lembram-se de termos pedido para escreverem num papel o 
trabalho que gostariam de fazer a seguir? Nós demos as áreas (. . .) lembram- 
se disso? (. . .) Eu queria dizer é que todos escolheram o mesmo trabalho. 
Aluno. Qual foi S'tora, foi o barro? 
Alice: Foi o barro! Mas nós tínhamos falado do barro em relação ao 
movimento. Toda a gente escolheu trabalhar com barro, não foi? 

Se em relação ao material e técnica a empregar, havia consenso entre os 

alunos, o mesmo já não acontecia com a temática: 

"No inicio do ano lectivo, ficou definido na reunião de grupo (dos professores de Educação Visual e 
Tecnológica) que nos trabalhos para a exposição do final do ano lectivo teríamos de abordar aqueles conteúdos 
e aquelas áreas de exploração. Então tinhamos que escolher o que é que pretendíamos. Então a modelação e o 
movimento surgiu (...) porque o movimento nós ainda não tínhamos trabalhado ainda e a modelação também 
não. (...) E então conjugámos as coisas e saíram os animais" (Matilde) 



Alice: uns pediram para fazer jogadores de futebol, outros pediram para fazer 
animais e havia ainda outros que pediram para fazer coisas ligadas com a 
pesca. (. . .) Em relação a escolha do tema ainda podemos discutir, não vamos 
fazer todos, temos de escolher um. 

No que diz respeito a tomada de decisão sobre o tema dos trabalhos, 

verificou-se que foram as professoras que deram indicações sobre o caminho a 

seguir. Situação semelhante já tinha sido mencionada pela Alice na entrevista, ao 

referir-se a outra turma, também leccionada em conjunto com a Matilde. ("nessa 

turma eles também lançaram as ideias mas depois, no trabalho que era para fazer, 

fomos nós que demos um 'empurrãozinho' para a identificação dos serviços"). A 

Matilde também mencionou o facto de orientar os alunos em fases de tomada de 

decisões ("foram sempre eles que escolheram o que queriam fazer. Claro que 

tentávamos sempre direccioná-los, senão saiam dali as coisas mais estranhas"). 

Esta confluência de depoimentos sobre um certo encaminhamento nas fases de 

tomada de decisões, poderá indiciar que esta é uma prática seguida habitualmente 

por estas professoras. 

Nesta turma, e especificamente nesta unidade, também foram as professoras 

que, apesar de não ter sido dito com carácter de imposição, deram as directivas 

para o tema (o "empurrãozinho" referido pela Alice). 

Alice: (. . .) Nós, as professoras, estivemos a falar e chegámos a conclusão que 
tinha graça tratar o tema dos animais juntando ao tema dos jogadores, se 
calhar fazer uma equipa de jogadores com animais. E uma ideia, depois 
quando chegarmos a parte dos esboços têm que ver. De qualquer maneira, 
como têm que desenhar a figura humana, temos que ver como é que ela 
funciona, como é o movimento. 

Da afirmação "como têm que desenhar a figura humana", pode inferir-se que, 

apesar de ter sido apresentada como uma sugestão, a ideia de modelar a figura 

humana - para fazer a equipa de jogadores - já tinha sido delineada pelas 

professoras. 
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Com efeito, na entrevista realizada após o visionamento das aulas, a Matilde 

confirmou esta ideia e deu uma explicação para o facto: "Como eles andavam todos 

entusiasmados com o trabalho da Área Escola que tinha a ver com os animais da 

quinta, contornámos a situação e fizemos uma adaptaçãozinha. Desde o início que 

muitos deles queriam fazer uma equipa de futebol. E então pensámos: se queriam 

fazer a equipa e a Área Escola deles era os animais, então vamos juntar as duas 

coisas. (. . .)Não seria só seres humanos nem animais, mas as características de 

ambos". 

Considerando os depoimentos prestados nas entrevistas e os factos 

observados durante a prática lectiva, podemos constatar que as duas professoras 

têm em consideração os interesses manifestados pelos alunos, mas que tentam 

orientar esses interesses de acordo com determinados constrangimentos. Na 

situação relatada, estes prendiam-se com a procura de consenso na escolha do 

tema e com as decisões tomadas pelo grupo de disciplina, na definição das áreas de 

exploração e conteúdos a abordar. 

O início da unidade observada foi direccionado para o problema da 

representação do movimento nas figuras modeladas em barro [Alice: Vamos ter que 

nos aperceber do que é o movimento e como é que vamos conseguir nas nossas 

peças de barro dar a ideia de movimento]. Com este propósito, as professoras 

fizeram a exploração dos conteúdos estrutura e movimento, através da análise de 

objectos e obras de arte. 

Foram explicadas as diferenças entre estruturas naturais e artificiais, e 

solicitado aos alunos que dessem exemplos de uma e de outra, passando em 

seguida a relação entre a estrutura e o movimento no corpo humano. 



Matilde: Estão a ver este bonequinho? Estão aí assinalados os vários pontos 
de articulação, não estão? E o que é isto da articulação? 
A (J.): É o que a gente se pode mexer 
Matilde: Exactamente! Precisamos das articulações para quê? - Diz lá J.! 
Vários alunos(ao mesmo tempo): Para podermos mexer! 
Matilde: Para nos podermos mexer, para podermos movimentar determinadas 
partes do nosso corpo, não é? (...) E chegámos a conclusão que a nossa 
própria estrutura óssea tem pontos de articulação que permitem que o nosso 
corpo se movimente. 

Foram explicados os conceitos de movimento real e aparente, com a 

utilização de exemplos e em diálogo com os alunos. Foi também distribuída uma 

ficha, sobre os assuntos em estudo, para os alunos lerem na aula, ao que seguiu 

uma análise da representação do movimento em diferentes meios de expressão 

visual. 

O excerto que a seguir se apresenta, pretende ser um quadro ilustrativo do 

tipo de abordagem feita durante a projecção de um diapositivo com quatro imagens: 

uma pintura, uma escultura e duas vistas de um edifício. 

Matilde: Eu gostaria imenso que me dissessem.. .nesta I a  imagem que nós 
temos e na 2a - reparem, são muito semelhantes? -, qual é a diferença entre 
elas? Representam o quê? 
AI: Velocidade. 
All: Uma está parada e a outra está a movimentar-se 
Matilde: Não, não, não ...(p ausa) São as duas pinturas? São as mesmas 
formas de expressão que ali estão? São as duas pinturas? Esta e esta são 
pinturas? 
(aproxima-se do ecran e aponta para as duas imagens) 
A12: Não 
Matilde: Então qual é a diferença? 
AI (insistindo): É a velocidade 
A13: Uma é pintura e a outra não 
Matide: Esta é pintura e a outra é escultura, mas se vocês olharem para lá, 
tanto uma como outra 
A: têm a mesma forma 
Matilde: Mas o que é que elas representam, o que é que elas demonstram, o 
que é que elas passam para vocês? Quando vocês olham para ali, o que é que 
está ali im lícito no meio daquilo tudo? P Matilde: o quê? Não me responderam! 
Alice: Então aquilo não é um movimento? 
(os alunos acenam que sim com a cabeça) 
Matilde: Não está ali um movimento? Reparem como através da pintura e da 
escultura podemos representar movimento, não podemos? E então aqui? Se 
vocês olharem com atenção, o movimento é evidente! Têm dúvidas? É uma 
escultura cujo título é 'Saltador em altura'. Depois o que é que temos aqui? Isto 
é um exemplo do quê? 
AI: Uma pintura. 



Matilde: É uma pintura e o título é 'A fuga da Valquíria'. Qual é o animal que cá 
está? 
As: É um cavalo 
Matilde: É um cavalo que tem um cavaleiro. E está parado? Está estático? 
As: Não, está a saltar! 
Matide: E então na arquitectura? Também podemos ver aqui o movimento ou 
não? 
AI: Não, está parado 
AIS: Não 
AI: Quer dizer, naqueles prédios vê-se o movimento 
Matilde: Sim, o edifício não anda a correr de um lado para o outro, lá nisso 
vocês têm toda a razão, mas quando vocês olham para ali ... 
Alice: Não parece que tem ondas de um lado? 
(os alunos falam ao mesmo tempo) 
Matilde: O movimento que ali está é definido por que tipo de linhas? (pausa) É 
só linhas rectas? 
AIS: Curvas 
Matilde: Curvas, também, não é? Então temos movimento rectilíneo e 
curvilíneo, estão a ver? É que isto é o mesmo edifício, só que visto de pontos 
diferentes. Esta parte é vista deste lado. 
(projecção de outro diapositivo com vinhetas de banda desenhada) 
Matilde: Reparem como na banda desenhada é reforçado o sentido do 
movimento 
Alice: Na banda desenhada, estes tracinhos indicam movimento. 
Alice: Sabem como é que se chamam estes tracinhos que indicam 
movimento? (pausa) Chamam-se signos cinéticos! 
Matilde: Se vocês olharem para aqui com atenção, reparam que essas 
pequenas linhas ajudam imenso. Se isto não estivesse aqui, vocês acham que 
o movimento era tão evidente? 
AI: Não, era como se tivesse parado. 
Matilde: Não era, pois não? E assim percebe-se perfeitamente o quê? É a bola 
que vem para o pé do jogador? 
AIS: Não! 
AIl: É o contrário. É o jogador que está a chutar. 
Matilde: Exactamente! 

Na continuação da exploração do conteúdo, foi fornecida aos alunos uma 

ficha de trabalho para aplicação dos conhecimentos sobre a representação do 

movimento que consistia em desenhar por repetição a imagem de um pião 

(representada na ficha) por forma a sugerir a noção de movimento. As professoras 

prestam esclarecimentos aos alunos no decorrer da realização do exercício 

Matilde: Vocês têm que mostrar o deslocamento do pião. É como se vocês 
estivessem a registar através da máquina fotográfica. Olha, registavam traz, 
traz, traz. (Simula, por mímica, os disparos de uma máquina fotográfica) Claro 
que não vão desenhar uma quantidade infinita de piões, mas têm que desenhar 
mais que um. Quem é que tem dúvidas? (Pausa) Ninguém tem dúvidas! 
Alice: (dirigindo-se a um aluno) O que quer dizer a palavra repetição? 
AI: Para repetir, fazer outra vez 
Alice: Fazer outra vez, tem que se fazer várias vezes, têm que fazer mais, não 
é? Tem que se ver a trajectória. 



Os alunos realizaram, nas aulas seguintes, mais uma actividade de 

representação do movimento, a observação e registo gráfico das próprias mãos em 

várias posições. 

Pelo tempo despendido com a análise da representação do movimento de 

aspectos formais em obras de arte, em objectos e na natureza, assim como com 

exercícios de exploração da representação do movimento, podemos inferir que na 

área dos processos de criação foi dado grande enfoque a percepção de relações 

formais. 

Na continuação da unidade de trabalho, passaram a elaboração do projecto 

das figuras que iriam modelar. Esta fase, que não foi objecto de observação directa, 

foi descrita pela Matilde: "Para fazerem o estudo do boneco não desenharam do 

real. Até porque a visita de estudo a quinta já foi depois do início do estudo do 

boneco. Eles procuraram em revistas, em livros. Alguns levaram para a aula para 

mostrar." Após a conclusão dos projectos e antes da fase de realização, foram 

leccionados os conteúdos respeitantes as características do material (argila) e 

técnicas de modelação (rolo, placa, bola, sólido geométrico). Os alunos começaram 

por utilizar a técnica de rolo, por indicação das professoras. Tendo estas verificado 

não ter sido a melhor opção, dadas as dificuldades sentidas pelos alunos, decidiram 

mudar para a técnica do sólido geométrico ("inicialmente pareceu-nos ser a do rolo. 

Mas chegámos a conclusão que não estava a resultar. Eles tiveram dificuldade em 

levantar a peça (. . .) e então optámos pelo sólido geométrico e escavar" - Matilde) 

De facto, no início da aula, a Matilde chamou a atenção dos alunos para a 

necessidade de mudar de técnica de modelação. 



Matilde Oiçam lá o que eu tenho para dizer. (...) eu e a professora Alice 
queríamos acrescentar uma coisa que é o seguinte: na última aula estivemos a 
trabalhar com a técnica do rolo. Lembram-se? 
AIS: Sim! 
Matilde: Só que chegámos a conclusão que utilizando aquela técnica nunca 
mais nos vamos despachar. Vai ser um bocado mais demorado e mais difícil 
para vocês. (. . .). Falámos também que poderíamos fazer objectos a partir de 
sólidos geométricos. Não se lembram disso? Ou a partir do cilindro, ou a partir 
do paralelipípedo. Então é exactamente isso que nós vamos fazer. Vamos ver 
se assim vai coner melhor. 

Durante a modelação das figuras, as duas professoras foram sempre dando 

indicações sobre os procedimentos técnicos mais correctos, umas vezes para toda a 

turma ["Agora têm que fazer um esforço e olhar com atenção para o vosso projecto, 

olhar para os sólidos geométricos que estão desenhados no quadro e ver a qual é 

que se assemelhal~. outras vezes prestando esclarecimentos individualmente ["Eu, 

se fosse a ti, amassava melhor o barro. Vê como está cheio de água. Tem paciência 

e amassa melhor o barro para poderes trabalhar como deve ser"]. 

De um modo geral, enquanto a Alice dá indicações muito sucintas, enquanto 

ajuda os alunos na modelação das figuras, procedendo, ela própria, as alterações 

necessárias, a Matilde fornece muitas explicações quanto a forma correcta de 

modelar. Constantemente chama a atenção dos alunos para as proporções e 

equilíbrio das figuras ["não achas que os ombros estão demasiado largos? Olha bem 

para o teu projecto. Ainda não percebeste bem a posição dos braços. Já reparaste 

ali no teu colega? (indica ao aluno o colega que está em frente) Vê como é a linha 

dos ombros. Repara como os braços se ligam aos ombros"]. Apesar de também 

modelar, ela própria, algumas partes das figuras, a Matilde vai dando sempre 

indicações sobre os pontos de articulação, exemplificando por vezes, com o 

posicionamento do próprio corpo ["como é que num corpo que está direito, podes 

pôr as pernas como estão aqui? Estas perninhas estão muito para trás em relação 

ao tronco. Não vês que o boneco assim não se equilibra?"] 
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Estes modos diferenciados de actuação, nas entrevistas realizadas após o 

visionamento das aulas, foram objecto de análise por parte das duas professoras, 

tendo sido referido pela Matilde que apesar de não gostar de mexer nos trabalhos 

dos alunos, naquela situação concreta tornava-se difícil explicar os procedimentos 

correctos sem concretizar: 

"Eu não gosto de mexer nos trabalhos deles.. . chegar ali e fazer e eles ficarem 

a olhar sem perceberem exactamente o poquê. Poque eu até nem gosto de 

mexer nos trabalhos deles, gosto de explicar. Mas ali tinha de ser, senão em 

um bocado dificil estar a explicar como é que eles tinham de fazer" 

A Alice, por sua vez, confessa que sente dificuldade em explicar sem "fazer", 

apesar de considerar que o professor não deve alterar o trabalho do aluno para lhe 

dar o seu cunho pessoal: 

"Evito meter as mãos nos trabalhos, mas dá cá um gozo!. . . E quando está a 

dar gozo é dificil não pôr a mão! Claro que tento sempre não mexer, mas as 

vezes quando as coisas estão muito mal, lá temos que dar uma ajuda. (. . .) Se 

for para explicar, para ensinar, tudo bem. Agora mexermos por acharmos que 

assim vai ficar mais bonito, acho que não devemos. (...) Para mim é dificil 

explicar sem desenhar, sem mexer. " 

No que diz respeito aos aspectos relacionados com a aquisição de hábitos de 

trabalho autónomo e de organização nas tarefas realizadas pelos alunos, focado por 

ambas as professoras nas entrevistas, foi possível verificar durante a observação 

das aulas que houve uma acção efectiva na concretização desses objectivos. Com 

efeito, numa sala de aula em que existe um único lavatório e, em que durante várias 

sessões 26 alunos trabalharam com barro, as actividades decorreram de forma 

ordeira e organizada, sem necessidade de interferência das professoras. No início 

das aulas os alunos, segundo uma escala afixada num dos placards, procediam a 

distribuição dos materiais e faziam a recolha no fim das aulas. Todos os alunos 

preparavam as suas mesas para trabalhar, forrando-as com papel de jornal e 
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colocando em cima as pranchas para trabalhar o barro. No final das aulas, 

normalmente 15 minutos antes do toque, uma das professoras avisava os alunos 

para começarem a arrumar e, segundo uma ordem previamente estabelecida, os 

vários grupos de alunos acondicionavam, com panos molhados e plásticos, as peças 

de barro que colocavam na bancada ao fundo da sala, procedendo a limpeza dos 

utensílios, mesas e chão. Sem atropelos, saiam ordeiramente sem necessidade de 

imposição autoritária por parte das professoras. 



Par pedagógico II 

Professora Elsa 

Considerando as opiniões expressas por esta professora no que 

respeita a área desenvolvimento do currículo podemos inferir que valoriza mais 

os aspectos pertencentes a categoria enfoque no conhecimento, apesar das 

referências a componentes relacionadas com os interesses dos alunos 

(categoria enfoque no aluno): "outros temas é do que eles vão dizendo, o que 

querem e o que precisam (. . .) Quando foi o Natal disseram logo que queriam 

fazer um Pai Natal com restos de coisas (. . .) Disseram logo que queriam fazer 

coisas em três dimensões, que eles gostam muito. E grandes." 

No que respeita a cateaoria enfoque no conhecimento, a Elsa assume a 

importância que confere a aquisição de conhecimentos específicos dos 

elementos visuais ("é aquelas bases para o dia a dia: a cor, a forma, a 

estrutura, a textura. Isto aparece ai por todo o lado'y e a utilização desses 

conhecimentos para a tomada de decisões esclarecidas no quotidiano ("as 

pessoas querem vestir uma roupa com ar quente e acabam por vestir uma 

roupa que tem uma ar frio. Porque não se aperceberam que há cores quentes 

e frias. Ou vestir ou decorar a casa '7. 

As referências aos saberes directamente relacionados com conteúdos 

programáticos da disciplina são uma constante nos depoimentos desta 

professora: 

"Isto das propoqões do rosto não vai calhar em parte nenhuma, então 

dá-se no Carnaval que vão fazer máscaras" 

"Saber aquelas matérias todas que se dá em geometria" 
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"Textura, estrutura, essas coisas. Devem saber identificar, explicar, 

compreender e pôr em prática" 

"Era isso que gostava que eles aprendessem: as cores, aqueles 

conteúdos muito simples". 

O relevo que dá a correcta definição de conceitos pode ser ilustrada por 

este excerto da Ia entrevista: 

"Desenho uma circunferência no quadro e pergunto 'o que é isto?' - Uma 

bola! E depois há aqueles que não sabem explicar o que é uma 

circunferência. Mas ao menos que identifiquem (. . .) É um bocado triste 

quando se chega a adulto, e ter num papel uma circunferência e 

chamarem-lhe uma bola, ou um círculo". 

A aquisição de competências na resolução de problemas aparece 

referenciada nas entrevistas, mas nem sempre de forma muito articulada e, por 

vezes, contraditória. Com efeito, tanto são dados exemplos que apontam no 

sentido do desenvolvimento do trabalho por fases sequenciadas, como são 

mencionados aspectos desligados do processo. No exemplo dado sobre um 

trabalho desenvolvido no Natal, podemos verificar que existe um processo com 

sequência: 

"quando há a escolha do tema há aquela preocupação de Ihes pedir 

materiais, o que é que se faz, o que é que na disciplina aprendemos, o 

que é que não aprendemos, que é para depois se pegar por ali, para a 

escolha dos materiais para se fazer o trabalho e para depois eles fazerem 

uma auto avaliação. Senão eles depois perdem-se completamente. 

'Vocês disseram que para fazer o Pai Natal iam arranjar materiais e iam 

dar-lhes outra forma, outra finalidade. Então vamos lá avaliar isso"'. 

No excerto seguinte, é dado um exemplo de uma situação em que a 

realização de determinadas actividades centradas em aprendizagens 

específicas (observação e registo gráfico do rosto e aprendizagem das 

proporções da cabeça) é considerada pela professora como "uma brincadeira, 

uns joguinhos" das quais parte para a unidade ('por vezes partimos daqueles 



exercicios para continuar a próxima unidade"), dando a entender que os alunos 

não participam na tomada de decisões: 

"Esses ainda não chegaram a que vão fazer uma máscara de carnaval. 

Essa turma primeiro começou por desenhar o parceiro da frente.. Vamos 

brincar, vamos desenhar o parceiro da frente. Depois em casa fizeram a 

cara deles (...). E demos na aula a teoria da divisão da cabeça. Há 

alguns que ainda não sabem, mas já estão a perceber que vamos fazer 

qualquer coisa para o Carnaval e depois precisamos do rosto" 

Noutras referências é mencionado o ensino de determinados conteúdos, 

sem integração nas unidades: 

"Por exemplo, a textura. Pelo problema da unidade não dá muito bem 

para ter a textura. (.. .) E então vai-se lá a textura de propósito, mas não 

assim propriamente 'vamos dar a textura'. (...) Quando não vem 

naturalmente a gente força. E pegamos, por exemplo, nas pegadas que 

estão no chão da sala. Esta marca foi feita pelos ténis do M. porque a 

sola tem uma textura e vamos por aí fora e damos a textura e fazemos 

exercícios. (...) Como são eles que escolhem, por vezes escolhem uns 

temas que não dá para a textura" 

Relativamente a área dos processos de criação, as opiniões expressas 

pela Elsa focam a categoria percepção de relações formais. É destacado o 

desenvolvimento da percepção visual como meio de detectar e resolver 

problemas ("se eles começarem a olhar com olhos de ver, conseguem 

aperceber-se que há problemas e que há formas de os resolver") 

desenvolvimento esse, conseguido através do estudo dos elementos da 

linguagem visual ("desenvolver a percepção com uma série de conteúdos: tem 

que se olhar e ver a cor, olhar e ver a estrutura, olhar e ver a textura, olhar e 

ver o movimentoll). A análise de alguns desses elementos é também 

mencionada: ("faz-se um género de brincadeira em que eles sentem a textura 
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de vários objectos que estão dentro de um saco preto e depois desenham a 

textura que sentiram't). 

Na categoria invenção de formas nos limites dos materiais empreaues, 

refere-se a adequação de materiais e técnicas a ideia a expressar ("se 

escolherem isto têm que pensar com que materiais vão fazer, porque depois 

poderá se completamente impossível (. . . ) Querem, por exemplo, fazer um 

peixe em madeira. Se calhar até se pode fazer, mas vai levar muito mais tempo 

e é muito mais difícil estar a esculpir ali o peixinho todo. Pomos sempre a 

questão de como é que se faz, em que material"). Na passagem seguinte, a 

Elsa dá-nos uma descrição em que são focados aspectos relacionados com a 

execução de um projecto com aplicação de materiais e técnicas, segundo as 

suas características: 

"E então como é que fazem a cabeça do Pai Natal? - Arranjamos um 

balão, enchemos, e depois com aquela cola, que fizemos o ano passado, 

e as tiras de jornal e fica a cabeça. E o corpo? (...) - Arranjamos umas 

caixas (. . .) uns bocados de arame e depois reveste-se com papel. (. . .) O 

corpo era uma estrutura em arame, com madeira revestido com uma 

espécie de bata em papel. (. . .) Depois começaram a pensar, se calhar 

era giro uns presentes, uma chaminé. Então e a chaminé? - É mais uma 

caixa, depois a gente pinta os tijolos. (. . .) E arranjaram uma caixa muito 

grande para fazer a chaminé. (. . .) Não se esqueçam que o Pai Natal tem 

que caber dentro da chaminé! (. . .) e eles lá fizeram o Pai Natal um 

nadinha mais pequeno que a chaminé. 

Da análise dos depoimentos desta professora, ressalta a ideia de que o 

núcleo a partir do qual se estrutura a definição do papel conferido a disciplina 

de Educação Visual e Tecnológica na formação do indivíduo, é constituído pela 

aprendizagem de conteúdos básicos (p. ex. forma, estrutura, cor, geometria). 

Com efeito, e apesar das referências a importância da disciplina para o 

desenvolvimento do sentido social, da criatividade e da capacidade de 
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comunicar, a ênfase é dada ao desenvolvimento da percepção e da 

capacidade de tomar decisões esclarecidas no quotidiano, com base em 

conhecimentos específicos de elementos de design e suas inter - relações. 

Professora Sara 

Nos depoimentos desta professora, relativamente a área do 

desenvolvimento do currículo, surgem várias alusões ao facto de procurar que 

os alunos manifestem os seus interesses para, a partir dessas sugestões, 

desenvolver as unidades de trabalho (categoria enfoque no aluno): 

"Peço que digam que tipo de trabalho gostariam de fazer, que interesses 

é que têm, o que gostariam de explorar dentro daquilo que faz parte da 

disciplina. Eles dão ideias e depois converso com eles sobre as 

sugestões que eles deram e a partir daí surge sempre algum tipo de 

trabalho que depois se vai desenvolvendoJJ. 

"Se devem ser eles a propor, a descobrir alguns problemas e a tentar 

solucionar os problemas, é muito difícil dizer 'tenho que dar este 

conteúdo', senão tem que ser um trabalho completamente diferente" 

Mas nem sempre as sugestões dos alunos são tomadas em 

consideração, devido a constrangimentos que, no caso relatado, se 

relacionavam com os projectos da escola e com a falta de material: 

"No final do ? O  período fizemos uma ficha para eles darem sugestões 

sobre os trabalhos que gostariam de fazer e é uma ideia também pegar 

nas opiniões deles e iniciar uma unidade de trabalho. (. . .) Houve imensas 

turmas que escolheram o bano, gostariam todos de trabalhar com bano. 

Neste momento não era possível - explicámo-lhes isso - (. . .) primeiro 

poque não há material e segundo poque faz parte do plano de 

actividades da escola fazer-se um corso no Carnaval e já não falta assim 

tanto tempo para se fazerem máscaras e fatos completos(. . .) E há outras 

coisas a dar-se entretanto. Então tivemos que começar a trabalhar para o 

Carnaval" 
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O que parece acontecer, segundo as palavras da Sara, é que tanto 

podem ser os alunos como as professoras a sugerir o trabalho a desenvolver 

("normalmente ou nós motivamos para eles chegarem a uma unidade de 

trabalho que tenhamos que fazer, ou são eles que sugeremJy. 

Relativamente a categoria enfoque no conhecimento, esta professora 

considera que as aprendizagens realizadas pelos alunos devem servir para que 

estes venham a ser autónomos e organizados na resolução de problemas 

"Utilizarem os conteúdos e as áreas de exploração como um treino para 

conseguirem a tal autonomia, responsabilidade, organização que eu acho 

que esta disciplina pode ajudar mais do que outras neste tipo de coisas. 

Raciocínio, improviso, solucionar problemas, porque acho um bom treino 

para a vida futura" 

E especifica que, na resolução de um problema, considera mais 

importante o processo de trabalho do que o produto, pois é durante o processo 

que os alunos podem adquirir várias competências. 

"Quando falo em solucionar problemas não é só chegar ao produto final. 

(. ..) Dou mais importância ao processo. E aí implica organização do 

trabalho, implica a inovação, a criatividade. Portanto, quando falo em 

solucionar problemas é o processo, é o que se desenvolve durante a 

realização do trabalho, o que eles vão descobrindo" 

A ênfase na aprendizagem por métodos de resolução de problemas é 

uma constante nos depoimentos da Elsa que entende ser através da procura 

de soluções para problemas que os alunos conseguirão ser autónomos e 

organizados. 

"Eu acho muito importante eles conseguirem solucionar os problemas. 

(...) Muito em termos de organização do trabalho.( ...) Acho importante 

que eles tenham uma certa autonomia na realização do trabalho e não se 
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sentirem presos a minha presença. Gosto de os ajudar, mas eles têm que 

pensar, não gosto de dar soluções" 

De acordo com a opinião expressa por esta professora, os alunos 

desenvolvem o raciocínio e adquirem métodos de trabalho através da aquisição 

de competências na resolução de problemas. 

"Eles pensarem nas coisas e conseguirem chegar a uma solução. (. . .) Há 

muitas coisas no dia a dia que necessitam de improviso e eu acho que é 

muito bom as pessoas quando se deparam com um problema do dia a 

dia conseguirem solucioná-lo. Essa capacidade de improvisar, de 

encontrar soluções. (. ..) A E. V. T. ajuda-os muito em termos de 

organização do trabalho. 

Relativamente aos processos de criação, nas opiniões expressas pela 

Sara destacam-se as categorias invenção de formas nos limites dos materiais 

empregues e perce~çáo de relações formais. Na primeira das categorias 

mencionadas, refere a adequação de materiais e técnicas a ideia a expressar 

("fazem sempre muitos esboços sobre o tema que escolheram, escolhem o 

material consoante o projecto que fazem e que gostariam de desenvolver") e a 

execução de projectos aplicando materiais e técnicas de acordo com as suas 

características ("conseguirem solucionar um problema tendo em atenção o 

material mais apropriado e a técnica mais apropnada'y . A escolha dos materiais 

adequados, por vezes, pode ser problemática devido a sua inexistência na 

escola, mas a situação, na opinião desta professora, pode ser ultrapassada 

com êxito, constituindo um novo desafio para os alunos. 

"Tem a ver com as condições que nós temos, com os materiais (. . .) Faz 

parte da metodologia a escolha dos materiais mais apropriados e muitas 

vezes isso é impossível pôr em prática, porque eles são capazes de dizer 

que a madeira é o material mais apropriado para fazer este trabalho, mas 

depois não há madeira e eles têm que solucionar o problema. Por um 
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lado é positivo, porque eles acabam por conseguir improvisar e por 

estarem a resolver mais um problemaJJ 

Na categoria percepção de relações formais destaca o desenvolvimento 

da percepção visual, considerando muito importante que os alunos observem 

com atenção o que os rodeia ("o que eu acho mais importante é mesmo eles 

aprenderem a ver, a olhar para os objectos, os objectos e não só, para a 

natureza, para tudo no geral, de uma forma diferente. Ver. Observar. '7 

Ao analisar as opiniões expressas, poder-se-á inferir que, para esta 

professora, os contributos da disciplina de Educação Visual e Tecnológica para 

a formação do indivíduo, têm como eixo referencial o desenvolvimento da 

capacidade de resolver problemas. Com efeito, entende que o desenvolvimento 

da criatividade será conseguido através do processo de resolução de 

problemas e que as aprendizagens em vários domínios (p. ex., elementos 

visuais, áreas de exploração, técnicas, materiais) contribuirão para adquirir 

competências na organização do processo de trabalho e autonomia na 

resolução de situações - problema no quotidiano. 

O par pedaaóaico 

O período de observação da prática lectiva, permitiu obter dados que 

forneceram indicações complementares sobre a forma como se processou o 

desenvolvimento do currículo e confrontar as opiniões expressas pelas duas 

professoras com as suas acções. 

O período de observação, como foi anteriormente referido, incidiu numa 

unidade de trabalho desenvolvida durante o 3 O  período lectivo, sobre o tema 

"fauna marinha" cujo produto final foram figuras de animais marinhos realizados 

na técnica de "papier mache sobre estrutura de arame. 



Nesta unidade, as professoras foram ao encontro das sugestões dadas 

pelos alunos, como tinham referido nas entrevistas. 

Sara: Oiçam lá! Nós hoje vamos começar a falar sobre a Área Escola 
Elsa: Qual era o tema? Já escolhemos o tema! 
AIS: Fauna marinha! 
Sara: Exactamente! O tema é a fauna marinha. E nós já tínhamos falado 
aqui em EVT o que vocês gostariam de fazer! Não? Já, já! O que é que 
nós tínhamos combinado? O que é que vocês disseram que gostariam de 
fazer? 
AIS: Animais a três dimensões! Como o Pai Natal! 
Sara: Como fizemos o Pai Natal, exactamente! Mas há uma série de 
animais marinhos. .. 

Como as professoras consideraram que havia necessidade de restringir 

a área temática, decidiram passar um video sobre a zona do estuário do Sado 

que, segundo a explicação fornecida pela Sara, na entrevista, tinha apenas 

como objectivo 'lmotivá-los para o assunto". Este vídeo, de divulgação turística 

da Costa Azul, teve a duração de 15 minutos e abordava vários aspectos, 

desde a pesca artesanal a gastronomia e folclore, passando pela fauna 

marinha e pelos desportos. Ainda segundo a Sara, o video serviu para limitar o 

tema ("Para eles verem que se nos cingíssemos a uma parte, uma zona, era 

muito mais fácil do que eles escolherem animais a toa e depois a investigação 

era muito mais difícil. Para eles e para nós. '9 

As professoras foram sugerindo o caminho a seguir na delimitação do 

tema. 

Sara: Então é assim: este vídeo é sobre o estuário do Sado, sobre tudo o 
que existe no estuário do Sado É óbvio que não nos interessa para o 
nosso trabalho algumas características. 
(Alguns alunos vão nomeando os elementos que acham que não 
interessam: flores, ovelhas, barcos) 
Elsa: Vocês viram ali e está aqui o flamingo. Está a cegonha, mas não 
interessa para aqui. Está a lontra e outros animaizinhos que estavam ali, 
que é o pernalonga e a garça. 
AI: O pernalonga? 
(A Sara pega nalguns desdobráveis que tem em cima da secretária. A 
Elsa mostra a turma um dos desdobráveis). 
Elsa: É um passarinho pequenino que está aqui, Também estão várias 
conchas.. . e muitas outras coisas 



Sara: Apareceu girinos, camarões, sapateiras, peixinhos, chocos. Nós 
temos destes folhetos ... este é sobre a reserva natural do estuário do 
Sado, este sobre Alcácer do Sal que também apareceu no vídeo. Ainda 
mais este sobre o estuário do Sado 
(A medida que vai falando, a Sara mostra os folhetos a turma) 
Sara: Nós estamos a mostrar isto só como exemplo. Vocês podem 
perfeitamente escolher animais de outras zonas.. . 

(. . .) 
Sara: Isto é uma proposta das professoras. Não quer dizer que vocês 
tenham que fazer. 

E dando indicações sobre a maneira de realizar a fase de pesquisa 

sobre o tema. 

Sara: Bom, entretanto, vocês têm que começar a fazer uma pesquisa, 
uma investigação, - que eu já tinha pedido - , em casa. E para vos facilitar 
o trabalho, eu e a professora Elsa elaborámos uma ficha de investigação. 
Que é esta fichinha que está aqui. Esta ficha serve para quê? Isto aqui 
diz Ficha de investigação. E depois diz Pesquisa sobre. Vocês vão a uma 
enciclopédia, a um livro qualquer procurar qualquer coisa sobre.. . 
AI: O tubarão 
Sara: O tubarão, por exemplo. Então ia pesquisar sobre o tubarão e 
metia aqui pesquisa sobre tubarão. E aqui informações. Aqui meteria as 
informações recolhidas nos livros. 
(. . .) juntar esta informação toda da turma para começarmos a trabalhar 
nos animais que vamos realizar. . Isto é assim: não quero só pesquisa de 
texto, também quem pesquisa visual, pesquisa de imagens. Pode ser 
fotocópias, pode ser desenhos vossos. E cada pessoa vai elaborar, - 
oiçam meninos! - não é em grupo, é cada um. Cada um vai elaborar um 
dossiezinho, uma capinha, com a pesquisa que fizer, com estas folhas, 
com a pesquisa de texto e de imagens 

Dadas as directivas sobre a forma de realizar os dossiers da pesquisa, 

que seria para realizar como tarefa de casa, (a biblioteca da escola encontrava- 

se encerrada nessa semana) as professoras sugerem que os alunos comecem 

a realizar esboços de memória. 

AI: A pesquisa é para entregar quando? 
Sara: E para ir fazendo 
Elsa: É para ir fazendo 
Sara: Isto é para ir fazendo. Entretanto, podemos ir fazendo uns 
esboçozinhos de alguns animais. Começar a trabalhar. .. 
A: Mas de memória, não é, S'tora? 
Sara: Podemos começar a fazer uns desenhinhos, uns esboços de 
memória 
Elsa: Daqueles que ouviram mais falar, ou de que gostam mais. 
Sara: O trabalho é na aula. Só a pesquisa é que é em casa. Hoje 
podemos fazer uns desenhos de memória, já que não temos outros 
elementos 
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O que na realidade se passou, foi que havia alguns elementos (folhetos) 

e que os esboços realizados durante esta aula foram feitos a partir dos folhetos 

facultados pelas professoras. 

No dia seguinte, as professoras foram com os alunos a uma visita de 

estudo ao Aquário Vasco da Gama e ao Museu do Mar "para terem contacto 

com o tema, com a fauna - Sara", e onde "tiraram fotografias das quais depois 

fizeram alguns desenhos - Elsa". Na aula seguinte, e a partir dos elementos 

recolhidos durante a visita, os alunos escreveram o relatório dessa actividade. 

Na fase de estudo do projecto, todos os esboços foram realizados a 

partir de imagens e não do real, como foi confirmado por ambas as 

professoras. (Elsa: "depois fizeram esboços do mesmo animal de vários 

documentos. De folhetos e das fotografias que tiraram. Também comprei 

postais para trazer para a aula e eles depois verem. Sara: "durante a visita um 

ou dois ainda fizeram uns esboços. Depois na aula fizeram já a partir de 

folhetos e da pesquisa que tinham feito, mas não a partir do real. ") 

Sara: Convém pesquisar sobre as características dos animais que vamos 
representar, porque não vamos representar animais que não 
conhecemos. É importante conhecer os animais que vamos trabalhar. 
Elsa: É como o bilhete de identidade. Temos de saber o que o animal 
come, qual é o revestimento, onde habita, o tamanho, a co r... 
Elsa: Apontem aí numa folhinha o que temos que recolher sobre o 
animal. Não podemos ir construir um animal sem sabermos. 

Escolhido o animal que iriam realizar, em grupo de dois alunos, as 

professoras iam dando indicações e prestando esclarecimentos 

individualizados sobre a concretização do projecto. 

(Uma aluna dirige-se a Elsa para que estas lhe dê indicações sobre a 
maneira como poderá desenvolver o seu projecto.) 
Elsa: Então, mas pensa lá. Tens de pensar se vais criar a espinha, se 
não vais criar a espinha. Vai pensar? 
(A mesma aluna, passado uns minutos, volta a ir falar com a Elsa, desta 
vez levando uma folha com um esboço) 



Elsa: Tens de ver se assim o papel vai agarrar. Se não tiver nada, não 
agarra. (...) um géneru de uma espinha. É isso que vais pensar. 
Desenvolver uma estrutura . . . 
(A Elsa dá uma volta pela sala, observando o que os alunos fazem. Junto 
a uma das mesas, fala para toda a turma) 
Elsa: Vão começar a pensar nos animais que viram e relacionados com o 
estuário do Sado, os que podem fazer, com que material. Não pensem 
em impossíveis! 

Os alunos trabalham em grupos de dois na realização do animal que 

escolheram. Constróem a estrutura de suporte ao "papier mache: recortaram 

em cartão a forma envolvente do animal e, a volta desse cartão, enrolam 

arame e preenchem os espaços com pedaços de jornal. 

(Duas alunas vão ter com a Elsa que se encontra junto a secretária.) 
Elsa: O que é que as "madames" querem da minha pessoa? 
A: É para ver aqui o pescoço deste bicho. 
Elsa: Já vi.. . 
AI: (risinhos) S'tora, como é que fazemos o pescoço? 
Elsa: Que bicho é? 
All: É um flamingo 
Elsa: Um flamingo.. . estou a ver,. . Enrolam o arame no cabo duma 
vassoura. Vão lá fora a empregada buscar uma vassoura e enrolam o 
arame no cabo. 

Um aluno pede para a Sara o ir ajudar. Esta dirige-se para a mesa e 

começa a moldar o arame para o pescoço de uma garça. Os dois alunos ficam 

sentados a ver. Durante toda a aula. a Sara continua "as voltas" com a 

estrutura da cabeça e do pescoço da garça. Um dos alunos segura a estrutura 

do corpo para a Sara poder prender o pescoço. O outro aluno, entretanto, foi 

conversar com outros colegas. 

A Elsa dirige-se a uma das mesas, onde dois alunos que já terminaram a 

estrutura do animal. Rasga tiras de jornal, exemplificando como os alunos 

devem fazer e vai buscar um recipiente com cola. Passa as tiras de papel na 

cola e coloca-as sobre a estrutura, dando indicações sobre o procedimento. Os 

dois alunos começam, eles próprios, a realizar a tarefa, enquanto a professora 

observa. Dois alunos de outro grupo juntam-se aos quatro que já estão nesta 



172 

mesa e começam a executar a técnica. A Elsa mantém-se por perto, dando 

algumas instruções. 

Elsa: Dobra a tira do papel. 
Tens que encher mais um bocado deste lado. 
Ai ai, ai! Isso estraga a roupa! Na verdade não estraga, mas têm que 
estar convencidos que estraga para não andarem encostados a mesa! 

A partir dos dados obtidos na observação das práticas, é possível 

constatar que as professoras utilizam o método de resolução de problemas, tal 

como tinham referido nas entrevistas. A importância dada pela Sara a questão 

da organização ficou patente em todas as directivas que deu aos alunos quanto 

a elaboração do dossier de pesquisa. Mas em relação ao facto de, como referiu 

na entrevista, "achar importante que eles (os alunos) tenham uma certa 

autonomia na realização do trabalho" e não se sentirem presos a sua presença, 

a sua actuação foi contrária a ideia que expressou. Com efeito, durante a maior 

parte de uma das sessões foi ela própria que executou a estrutura de um dos 

trabalhos, alheando-se do resto da turma. 

A Elsa, pelo contrário, dava as indicações, exemplificava e deixava os 

alunos entregues a si próprios, apesar de continuar atenta as solicitações dos 

alunos, ajudando-os a ultrapassar algumas situações mais difíceis. 



Par pedagógico III 

Professora Graça 

Na área do desenvolvimento do currículo em artes visuais, as opiniões 

expressas por esta professora dividem-se pelas três categorias definidas 

(enfoque no aluno, na sociedade e no conhecimento), apesar de se poder 

considerar que é dado um enfoque maior a aspectos relacionados com a 

sociedade e o conhecimento. 

Relativamente a cateqoria enfoque na sociedade, a Graça é de opinião 

que a disciplina de Educação Visual e Tecnológica deve contribuir para o 

desenvolvimento da sensibilidade estética dos alunos por forma a possibilitar a 

formação de juízos de valor que conduzam a uma intervenção na melhoria do 

envolvimento. ("terem um bocadinho mais de sensibilidade (. . .) aprenderem a 

reflectir e a ver melhor aquilo que se passa a volta deles e a intervir. (. . .) Se 

alguma coisa está mal, saberem como podem mudar"). Considera que a partir 

da análise de situações no envolvimento visual, os alunos podem chegar a 

solução de problemas estéticos e funcionais no quotidiano, mesmo que não 

tenham adquirido competências na realização plástica . 

"Há alunos que dizem que não têm jeito -e se calhar não têm e não 

gostam mas pelo menos devem saber apreciar e mudar alguma coisa. 

Se moram num prédio e precisam comprar um toldo novo, por exemplo, 

vão olhar para os toldos e vão ver se fica bem ou não fica, vão. pensar 

melhor em vez de comprar um que seja apenas ao gosto deles" 

Os temas das unidades trabalhadas com os alunos e que estavam 

integrados em projectos da escola, versavam temáticas ligadas ao 

envolvimento ("podiam trabalhar vários temas, todos ligados a Serra da 

Arrábida. É bastante interessante e os miúdos gostaram mesmo muito") 
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Apesar dos alunos terem sido confrontados com os projectos da escola 

("como já existiam muitos projectos -do grupo de EVT e da escola- 

apresentámos os projectos as turmas'3, podemos inferir que a Graça procurou 

estar atenta aos interesses dos alunos ("no âmbito do projecto da Ciência Viva 

foram os alunos que escolheram os fósseis como um dos temas a abordar"). 

Noutra passagem, é também mencionado o facto de ter dado oportunidade aos 

alunos de escolherem o tipo de trabalho que queriam realizar o que, no caso 

relatado, acabou por gerar (na opinião da professora) alguma confusão na 

organização da aula e na gestão das aprendizagens 

"No Natal, numa turma de 5 O  ano, uns quiseram fazer postais, outro 

grupo quis fazer mobiles em massa, outros quiseram fazer outras coisas 

e foi um bocado complicado, porque depois eles não sabem fazer 

sozinhos. Estavam constantemente a chamar-nos, foi uma grande 

confusão. E acho que acabaram por não aprender, também. " 

No que diz respeito a cateaoria enfosue no conhecimento, a Graça 

considera que ao adquirirem competências na resolução de problemas, os 

alunos aprendem a ser organizados ("é uma maneira de organizar o trabalho e 

depois as coisas vão-se desenvolvendo de forma natural". Trabalhando 

segundo este método, os alunos aprendem a procurar informações de que 

necessitam e adquirem métodos de trabalho que poderão também aplicar a 

outras disciplinas. 

"Acho que é um bom método. Para qualquer trabalho têm que fazer 

investigação e seguir aquelas fases todas e eles já interiorizaram 

isso. Qualquer trabalho que irão fazer no futuro, se calhar já nem 

vão pensar que têm as fases para cumprir e fazem logo como deve 

ser. Até noutras disciplinas" 

Também é de opinião que, com este método, as aprendizagens se 

articulam melhor com o desenvolvimento do trabalho prático ("está tudo 
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organizado e não vou impingir as coisas nas aulas. AS vezes até são eles que 

perguntam(. . .)'porque é que estamos a dar isto agora?'(. . .) e eles percebem 

que é necessário para prosseguir o trabalhoJ?. 

Relativamente aos processos de criação em artes visuais, os 

depoimentos desta professora focam as categorias percepção de relacões 

formais ("primeiro fizeram o estudo com material riscador, desenho a vista e 

fomos abordando os conteúdos: forma, textura, linha, luz-cof); invenção de 

formas nos limites dos materiais emprecrues, ("Já fizeram o projecto e os 

materiais que querem usar. (. . .)Um grupo quer fazer com pasta de papel, outro 

quer fazer com esponjaJ?; e criacão de ordem espacial e estética ("conseguirem 

ter harmonia no que fazem (...) acho que isso são coisas que eles vão 

aprendendo a medida que vão trabalhando nós dizemos que o desenho não 

está equilibrado e para porem mais qualquer coisa. Ou que esta cor não 

combina com aquelaJ? 

De acordo com as opiniões expressas por esta professora, relativamente 

ao papel desempenhado pela disciplina de Educação Visual e Tecnológica na 

formação dos alunos, podemos considerar que o desenvolvimento da 

sensibilidade estética constitui o fulcro do acto educativo. É também possível 

verificar que este aspecto apresenta duas vertentes: uma relacionada com a 

intervenção na melhoria da qualidade estética do envolvimento e outra 

direccionada para a apreciação e formação pessoal. 

Professor Manuel 

No que respeita ao desenvolvimento do currículo, as opiniões expressas 

por este professor focam aspectos relacionados com a cateçioria enfoque no 

conhecimento, ao considerar que a disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica pode contribuir para o desenvolvimento da autonomia, através da 

metodologia de ensino utilizada. Para o Manuel, o desenvolvimento de 
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competências na resolução metódica de problemas irá permitir que os alunos 

desenvolvam o raciocínio e adquiram métodos de trabalho. 

"Eles percebem que sem método, sem uma forma de chegar a um fim, 

eles perdem-se. E é por isso que o método que nós usamos nas nossas 

aulas não serve só para esta área, serve para todas as áreas. Mas acima 

de tudo é perceber porque é que se faz e para que é que se faz. (. . .) é o 

serem autónomos, saber resolver e porquê. (. . .) É a forma mais simples 

de fazerem as coisas. E obriga-os a pensar." 

Este método de trabalho, de acordo com o Manuel, também contribui 

para que os alunos desenvolvam o sentido crítico (e que os miúdos sentem 

muito mais aquilo que fazem. Sabem donde é que as coisas partem e sabem 

quando é que elas chegam ao fim. (. . .) Têm que perceber o que foi feito e se 

foi bem feito ou não'y 

Apesar de mencionar sobretudo aspectos com enfoque no 

conhecimento, este professor também se refere que dá oportunidade a que 

alunos dêem as suas opiniões ("pedíamos sempre a opinião deles. Não 

chegávamos lá e dizíamos 'hoje temos que fazer isto1, longe disso!'?, 

expressando a preocupação de corresponder aos interesses dos alunos ("nós 

temos é que encontrar coisas que os agarrem, porque se não gostam não 

ligam nenhuma1>. Também menciona a vertente social, ao referir a relação do 

indivíduo com o ambiente ("pegar em coisas que existem, que já não fazem 

falta, para criar coisas novas, (. . .)reciclar uma série de coisas. Uma finalidade é 

ser uma pessoa 'eco'") 

No que respeita os processos de criação, as opiniões expressas pelo 

Manuel focam essencialmente a catecioria percepção de relações formais, ao 

mencionar a análise de aspectos formais em objectos ("nos fósseis tivemos 

que usar a geometria: donde é que surge essa forma e que forma é essa. E 
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partimos da forma que se vê para a forma que se desenha") e ao considerar o 

desenvolvimento da percepção fundamental para a actividade criadora. 

"Estamos ali e eles estão ali para aprender a ver de novo. (. . .) Vamos 

olhar de outra forma. (. . .) Olhar para um ob$cto e saber vê-lo, saber 

representá-lo, sentir e saber explicar o que se sente com essa nova 

forma de ver. (. . .) aquilo que se tenta é que eles vejam e depois vem a 

outra parte que é a que eles criem a partir daquilo que viram" 

Analisando as opiniões expressas, podemos entender que, para este 

professor, um dos papéis desempenhado pela disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica na formação dos alunos, é contribuir para a autonomia e 

desenvolvimento do raciocínio, não apenas na área artística, mas em qualquer 

área do currículo. Aptidões estas que serão adquiridas através da metodologia 

utilizada nas aulas, centrada no processo de resolução de problemas. Outros 

aspectos focados pelo Manuel são a aquisição de uma prática ecológica e o 

desenvolvimento da percepção como ponto de partida para o desenvolvimento 

da criatividade. 

O par pedagógico 

0 s  dados obtidos durante o período de observação da prática lectiva, 

permitiram não só confrontar as opiniões expressas pelos dois professores com 

as suas acções, como forneceram indicações complementares sobre a forma 

como se processaram o desenvolvimento do currículo e os processos de 

criação. 

O período de observação, como foi anteriormente referido, incidiu numa 

unidade de trabalho desenvolvida durante o 3' período lectivo, sobre o tema "o 

mar e os fósseis" cujo produto final foi a pintura de T-shirts com motivos 

alusivos aos fósseis utilizando a técnica de stencil e "poichoir". 



Esta unidade, cuja temática se integrava no projecto "Ciência Viva" e 

incidia sobre a Serra da Arrábida e o Mar, teve como ponto de partida o sub 

tema "o mar e os fósseis" que foi sugerido pelos alunos. A pintura de "T shirts" 

para serem usadas pela turma, durante a visita a Expo98, foi também sugerido 

pelos alunos. 

O período de observação das aulas decorreu durante a fase de 

realização, em que os alunos procediam a pintura da parte posterior das "T 

shirtsJJ, com o motivo projectado individualmente. Durante esta fase foi também 

projectado e realizado o símbolo da turma para ser pintado na parte da frente 

das referidas "T shirtsJ' 

A maior parte dos alunos já executou a pintura e o professor Manuel 

começa a dar indicações sobre a realização do símbolo, sempre em diálogo 

com os alunos. 

Manuel: Quem é que já pintou as Tshirts? 
(Os alunos põem o dedo no ar) 
Então agora temos que fazer o símbolo para a parte da frente. Vamos 
fazer o símbolo e vamos escolher. Fazem o símbolo e escolhem as 
cores. Olhem lá aqui para o quadro! 
(Desenha, no quadro, a forma de uma Tshirt) 
Esta é a parte da frente. Na parte de trás já pintaram. 
Então onde é que vamos meter o nosso símbolo? 
AI: Mais ou menos aqui (AI aponta para a zona superior do tronco) 
AI?: Do lado esquerdo 
A12: O símbolo vai ter que ser grande? 
Manuel: Nós vamos que ter de dar as medidas. 
E aqui em baixo? 
(O Manuel, com o giz, aponta para a parte de baixo do desenho) 
AIS: Não!!! 
AI: Em cima! 
AM: Do lado esquerdo! 
AI2: S'tor, quando é que vamos usar as Tshirts? 
Manuel: É para quando forem a Expo. 
AI: Já que a Expo fala dos oceanos, podemos meter aqui assim do lado 
do coração uma onda? 
Manuel: Isso é o símbolo. É o que vamos fazer hoje. Estudar o símbolo! 
Graça: Mas vamos pôr 6 O  A, ou não? 
Manuel: Vamos ou não? Então temos que pôr 6 O  A que é a nossa turma. 
Não é? 
E vamos ter que dar as medidas, para termos a área que ele ocupa. 



Então é nesta zona aqui? 
(Marca com um quadrado, a zona que irá ser ocupada pelo símbolo, no 
desenho que representa a Tshirt.) 
Então vá lá, temos esta zona aqui. Todos dizem que sim ou há alguém 
que não concorda? 

A professora Graça entrega folhas de papel e réguas um aluno que os 

distribui pelos colegas. Os dois professores vão trocando opiniões com os 

alunos sobre a forma e os elementos que poderão figurar no símbolo. 

Manuel: Então vá lá! Está ali a medida máxima do símbolo. Quinze por 
quinze. 
(Escreve no quadro 15x1 5.) 
Vocês vão fazer um quadrado aqui e depois fazem lá dentro o símbolo. 
Mas pode só ocupar a parte de cima. 
Imaginem! Pode uma faixa assim, pode ser redondo. A forma decidem 
vocês. Agora a área máxima é aquilo que está ali: Um quadrado de 15 
por 15. 
Então, vá lá! Dúvidas? 
Graça: Quando demos o estudo da letra, quando fizeram o nome na 
capa, houve pessoas que brincaram com as letras do nome. Lembram- 
se? 
Manuel: Agora recordem-se duma coisa: qual é o nosso tema? 
A: Os oceanos 
Manuel: E neste caso, era o quê? Era o mar e os fósseis 
Então, vá lá. Vamos começar a trabalhar. 

Alguns alunos ainda estão a pintar as Tshirts. A Graça dá-lhes apoio, 

exemplificando a técnica e vigiando a execução. Dá a opinião sobre a escolha 

das cores. ("não achas que estas duas ficam melhor ao pé desta que já cá 

tens?"). O Manuel vai ter com a Graça, a mesa onde duas alunas pintam as 

Tshirts e dá uma ajuda nesta actividade. 

Dois alunos ainda estão a acabar o stencil em cartolina, para pintarem 

as Tshirts. Um deles vai chamar o Manuel que o ajuda a definir as zonas do 

stencil que são para esvaziar. ("Agora vai buscar a tábua e o X-ato. Depois 

chama-me se estiveres com dificuldades. Está bem?"). O aluno vai buscar os 

materiais e começa a recortar a cartolina. 
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Os outros alunos desenham o símbolo. Os dois professores dirigem-se 

as mesas, para dar apoio. 

Graça: "Quanto mais simples, mais bonito fica. Olhem lá! Têm que ser 
coisas muito simples" 
AI: S'tora, dê-me uma ideia para fazer aqui! 
Graça: Eu não fazia mais nada.. . 

O ambiente na sala de aula, demonstrava um ritmo quase "alucinante", 

em que os professores respondiam a solicitações contínuas dos alunos, em 

fases diferenciadas de concretização dos trabalhos, e em que tinham que gerir 

pequenos conflitos que surgiam entre alguns alunos. Mas, facto curioso, é que 

nunca se ouviram frases num tom mais ríspido e os dois professores actuaram 

em perfeita colaboração. 

Na projecto para a realização do símbolo, os alunos não fizeram 

esboços prévios, tendo apenas executado em único estudo. E não pareceu ter 

havido uma pesquisa prévia, ou uma exploração de conteúdos sobre 

comunicação. As aprendizagens directamente relacionadas com a execução do 

símbolo, pareceram ter ficado muito aquém do que seria suposto ser 

necessário para a prossecução da tarefa. Esta situação foi confirmada por 

ambos os professores nas entrevistas realizadas após o visionamento das 

aulas: 

Manuel: "O ritmo nos últimos três meses foi de loucos (. . .) e isso foi 

muito mau para eles alunos e para nós que queríamos dar as 

coisas. (. . .). Não fizeram estudos para o símbolo. (. . .) Porque nós 

íamos dar e ainda demos assim algumas coisas sobre o símbolo, 

mas muito por alto. Isto foi um remendo, porque de repente foi 

preciso mais cedo e nós tínhamos previsto que o símbolo era para 

estar pronto em Junho. (. . .) E chegamos a um ponto que interessa 

mais qualquer coisa feita do que ter uma coisa bem feita (. . .) Nós 

não podemos dar os conteúdos que são precisos e fica tudo uma 

baralhadaJJ 
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Graça: "Eu, por acaso, nesta aula até pensei que os alunos não 

tinham dado matéria para poderem fazer o símbolo. O símbolo 

para a T shit? foi assim um bocado em cima do joelho. Falámos 

sobre comunicação antes de pintarmos as T shirts, mas para o 

símbolo não demos matéria suficienteJJ 

Considerando os dados obtidos nas entrevistas e durante o período de 

observação das aulas, podemos constatar que os professores utilizam o 

método de resolução de problemas e estão atentos aos interesses e 

necessidades dos alunos. 

Também foi possível confirmar que, durante as actividades práticas, a 

professora Graça está atenta a situações que possam contribuir para o 

desenvolvimento da sensibilidade estética dos alunos. O que se mostra 

congruente com a opinião expressa na entrevista, em que considerou que o 

fulcro do acto educativo na disciplina de Educação Visual e Tecnológica era o 

desenvolvimento da sensibilidade estética. 



As racionalidades que estão na base das justificações para a inclusão das 

artes no currículo, articulam-se com os resultados pretendidos para a educação em 

arte, com o desenvolvimento do currículo e com a forma como esse currículo é 

implementado pelos professores. As linhas orientadoras que definem as razões do 

ensino das artes visuais são as que definem igualmente as finalidades desse ensino 

e os processos e metodologias privilegiadas. 

É um facto que um mesmo assunto pode ser ensinado de muitas maneiras, 

mas é de admitir que essas diferentes formas de ensinar são influenciadas por 

concepções acerca do valor educacional desses mesmos assuntos. De acordo com 

Eisner (1 991 ), se um professor acreditar que a meta central do processo de ensino- 

aprendizagem em artes visuais é a de que os alunos percebam as qualidades 

estéticas no envolvimento e 1 ou em obras de arte, a finalidade da educação em arte 

para este professor é o desenvolvimento da percepção. No sistema de valores deste 

professor, o importante é a aquisição de competências centradas na observação e 

na acuidade visual, não considerando prioritário o desenvolvimento da criatividade 

ou fornecer oportunidades para o desenvolvimento da auto-expressão. 

Desta definição de prioridades, resultará um enfoque na observação de obras 

de arte e de objectos do quotidiano, na análise de elementos e princípios de design 

e na clarificação de relações entre as qualidades visuais de obras de arte e do 

envolvimento em geral. Assim, os alunos irão ocupar-se mais tempo com actividades 

relacionadas com a observação e análise de relações formais, debatendo questões 
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sobre e interrelação de forma e conteúdo, do que a trabalhar com materiais de 

expressão visual e plástica. 

De acordo com as questões de investigação e tendo em conta os 

pressupostos referidos anteriormente, poderemos sintetizar os resultados obtidos e 

delinear as seguintes conclusões. 

Podemos considerar que os professores de Educação Visual e Tecnológica, 

no âmbito do processo de ensinolaprendizagem, dão maior destaque a factores 

relacionados com o desenvolvimento do currículo com enfoque no conhecimento e 

no aluno, do que na sociedade. Com efeito, os seis professores expressaram a 

importância que conferiam a aprendizagem pelo método de resolução de problemas 

- método de design - e referiram que as unidades de trabalho, no geral, se 

centraram em interesses manifestados pelos alunos. 

Demonstraram que têm uma noção consciente das vantagens pedagógicas 

do método, não só em relação ao produto final, mas também na aquisição de 

competências, formação de valores e desenvolvimento de atitudes que se efectuam 

durante o processo. Nas actividades lectivas o método foi aplicado de modo a ser 

interiorizado pelos alunos e os professores procuraram dar um apoio individualizado, 

respondendo a solicitações específicas no esclarecimento de dúvidas relativas a 

realização do trabalho. 

Apenas um par pedagógico focou componentes de cariz social no 

desenvolvimento do currículo, tendo realizado uma unidade de trabalho que tinha 

como fulcro um problema de temática social identificado pelos alunos (a violência na 

escola). 
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Todos os professores mencionaram que as unidades são centradas nos 

interesses dos alunos, sendo estes a decidir sobre o tipo de trabalho a realizar. 

Também foi referido que algumas vezes, devido a existirem projectos (plex. Ciência 

Viva), temas (plex. da Área Escola) ou actividades (plex. relacionadas com épocas 

festivas) pré definidas pelas escolas, os alunos são solicitados a realizar trabalhos 

que se integrem nessas áreas. Verificou-se, com efeito, que na maior parte das 

situações, e devido a constrangimentos relacionados com o cumprimento do plano 

de actividades das escolas, são os professores que sugerem aos alunos os grandes 

temas ou áreas de actuação. Na generalidade, sucede que os alunos sugerem os 

sub-temas (plex. os monstros para o desfile de Carnaval), o tipo de produto que 

desejam realizar (plex. o Pai Natal) ou os materiais e técnicas que gostariam de 

experimentar (plex. modelação em barro). Muito raramente as unidades têm origem 

em problemas detectados pelos alunos, apesar de se centrarem nos alunos e terem 

como fulcro um problema para ser resolvido. Apenas um par pedagógico 

desenvolveu, com os seus alunos, uma unidade de trabalho cuja origem foi uma 

situação problemática detectada pelos alunos ( alertar a comunidade escolar para a 

violência na escola). 

Os resultados do estudo indicam que as práticas privilegiadas pelos 

professores no contexto da sala de aula, respeitantes aos processos de criação, 

focam duas categorias: (i) a percepção de relações formais e (ii) a invenção de 

formas nos limites dos materiais empregues. O que revela que, neste ponto, existe 

consistência entre as suas concepções e as práticas que privilegiam. Com efeito, os 

professores afirmaram a importância que davam ao desenvolvimento da percepção 

- o aprender a ver - através da análise de elementos e princípios de design, bem 

como a adequação de materiais e técnicas na execução de projectos. Nas práticas 

foram realizadas actividades que focavam o estudo de elementos visuais (cor, 
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forma, estrutura, textura, etc.), de princípios de design (equilíbrio, proporção, etc.) e 

de técnicas e materiais de expressão plástica (pintura, modelação, estampagem, 

etc.). Será interessante referir que estes resultados revelam-se consistentes com os 

que foram obtidos nos estudos (realizados nos Estados Unidos) mencionados por 

Delacruz (1997). Esta autora refere que as investigações de Chapman (1982), 

Szekeley (1 988), Wilson (1 988),e Stokrocki (1 990) indicam que os professores de 

artes visuais dispensam a maior parte do tempo lectivo em actividades relacionadas 

com a aprendizagem de meios e materiais de produção artística e que centram o 

ensino em determinados conceitos de design (características da linha, teoria da cor, 

composição, etc.). 

Admitindo a distinção referida por Ponte (1992) entre as concepções 

manifestadas pelos professores (as que "estes descrevem como sendo as suas") e 

as concepções activas (as que "de facto informam a sua prática"), podemos dizer 

que existe uma relação forte entre as concepções manifestadas e as práticas, no 

que diz respeito aos processos de criação. Esta relação forte, pode ficar a dever-se 

ao facto de ser este um ponto sobre o qual os professores se pronunciam com base 

na suas experiências vividas e, por essa razão, não terem sido as concepções a 

informar as práticas, mas as práticas a informar as concepções. 

O estudo mostra que as aprendizagens dos alunos, durante as actividades 

lectivas, são predominantemente na área da linguagem visual e que, por vezes, 

alguns conteúdos são objecto de uma aprendizagem não integrada nas unidades. 

Foi o que sucedeu com o conteúdo "geometria" que foi objecto de uma unidade 

didáctica em aulas de dois pares pedagógicos (par I e II) e com um conjunto de 

exercícios sobre ponto e linha, realizados segundo a exploração formalista de 

tradição "Bauhausiana" em aulas de um par pedagógico (par I). Situação semelhante 

sucedeu em aulas do par pedagógico 111, em que os alunos realizaram um exercício 
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de "módulolpadrão" - na sequência do estudo da simplificação da forma para a 

pintura de "T-shirts" -, não integrado em qualquer fase da unidade de trabalho. Será 

que estas situações, embora esporádicas, que não são consistentes com as 

afirmações dos professores de que as aprendizagens eram realizadas de acordo 

com as necessidades de prossecução dos trabalhos - segundo a metodologia de 

resolução de problemas - serão devidas a influência dos modelos vividos no 

percurso escolar do Ensino Básico e Secundário? 

A questão pode ser pertinente se tivermos presente que as situações 

enunciadas correspondiam ao tipo de exercícios usuais na época em que estes 

professores frequentavam os referidos ciclos de ensino. E ainda que essas aulas 

surgiram na sequência de situações especiais que implicavam a tomada de decisões 

rápidas, como por exemplo, ocupar aulas que inicialmente tinham sido previstas 

para outras actividades, ou a ausência imprevista de um dos elementos do par 

pedagógico. Assim, pode ter havido uma modificação ou reorganização das suas 

concepções activas na presença de determinadas exigências ou problemas na sala 

de aula. 

Pode concluir-se, ainda, dos resultados empíricos deste estudo, que os 

professores consideraram ter dado maior relevo, nas actividades de 

ensinolaprendizagem, aos conteúdos comunicação, estrutura, cor, espaço e forma. 

De facto, as actividades de aprendizagem específica destes conteúdos ocuparam 

uma parte significativa do tempo lectivo. No entanto, os conteúdos material e 

trabalho que foram objecto de estudo durante a concretização dos projectos (fase 

que corresponde a uma larga ocupação de tempos lectivos), por necessidade de 

aplicar materiais e técnicas de acordo com a ideia a expressar, apenas foram 

referidos por dois professores. 
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Tendo em conta os pontos referidos anteriormente, poder-se-á concluir que 

estes professores manifestam concepções de carácter formalista, considerando que 

a educação em arte deve ter um enfoque na análise dos elementos da linguagem 

visual e na aplicação de princípios de design. 

O estudo indica também que os professores consideram que os principais 

contributos da disciplina de Educação Visual e Tecnológica para a formação global 

dos alunos se situam na esfera da formação de valores e atitudes no plano da 

formação pessoal e social, orientados para os objectivos gerais da educação. A 

maioria dos professores valorizam os contributos desta disciplina para (i) o 

desenvolvimento do pensamento crítico, (ii) a aquisição de hábitos de trabalho 

autónomo, (iii) a formação de atitudes de participação empenhada nas tarefas de 

grupo, (iv) a aquisição de competências na resolução de problemas estéticos e 

funcionais do envolvimento, e (v) o desenvolvimento da percepção visual como 

ponto de partida para o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de 

comunicar. Do que se poderá concluir que as justificações apresentadas para o 

ensino das artes visuais se situam na vertente contextualista (Eisner, 1975; Dobbs, 

1998) que advoga os valores extrínsecos ou utilitários da educação em arte e 

enfatiza o seu contributo para os objectivos gerais da educação. 

Constatou-se que, nas actividades lectivas, o recurso a obras de arte como 

objecto de análise é praticamente inexistente. Apenas um par pedagógico utilizou 

reproduções de objectos artísticos para análise da representação do movimento. 

Constatou-se, também, que o desenho de observação é realizado a partir de 

reproduções fotográficas ou de representações gráficas e muito raramente a partir 

de situações e objectos reais. Apenas um par pedagógico utilizou o desenho de 

observação a partir do real, no estudo do rosto para a realização de máscaras de 

carnaval. Outra constatação é a de que o Único conteúdo que não foi abordado 
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pelos seis professores, em qualquer das turmas que leccionaram durante o ano 

lectivo, foi a "energia". 

Em síntese: 

Os professores que participaram no estudo têm uma noção consciente das 

vantagens pedagógicas do método de resolução de problemas na aquisição de 

competências, formação de valores e desenvolvimento de atitudes. 

Consideram que os principais contributos da disciplina de Educação Visual e 

Tecnológica, para a formação global dos alunos, se situam na esfera da formação 

de valores e atitudes no plano da formação pessoal e social, orientados para os 

objectivos gerais da educação. 

Desenvolvem as actividades lectivas centradas, principalmente, no estudo de 

elementos visuais, de princípios de design e de meios e materiais de expressão 

plástica. 

Verifica-se alguma incongruência entre as concepções e as práticas 

privilegiadas pelos professores relativamente ao tipo de formação preconizada e as 

aprendizagens mais relevantes. 
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Anexos 



ESTUDO EXPLORATÓRIO 

GUIÃO DAS ENTREVISTAS 

OBJECTIVOS 

RecoI her 
dados sobre a 
forma como o 
professor 
organiza a 
gestão do 
programa 

Recolher 
dados sobre 
as 
metodologias 
que o 
professor 
utiliza 

Recolher 
informações 
sobre a 
relação do 
professor com 
a comunidade 
escolar 

PERGUNTAS 

Como iniciou a prática 
lectiva? 

Quais foram os pontos de 
partida para os trabalhos 
com os alunos? 

Como organizou as 
estratégias? 

Qual (ou quais) é a 
sequência dos trabalhos 
com os alunos? 

Qual (ou quais) é a 
orientação que dá durante o 
processo? 

Fale-me do seu 
relacionamento com a 
escola (os outros 
professores, o conselho 
directivo, os pais dos 
alunos, os empregados, os 
espaços do próprio edifício) 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Unidades centradas em 
problemas ou em conteúdos 

Ênfase no processo ou no 
produto 

As áreas do programa que os 
professores valorizam 

Metodologias utilizadas 

Consideração pelos interesses 
e necessidades dos alunos na 
escolha dos temas para as 
unidades 

Problemas no relacionamento 
do professor com a 
comunidade escolar 

Tipo de problemas. 
- Foram resolvidos? Como? 



Sistema de categorias para análise dos dados das entrevistas 

exploratórias 

Categorias 
1 - Organização das 
aprendizagens 

2 - Orientações 
metodológicas 

3 - Relação com a 
comunidade escolar 

Sub-categorias 
A - Unidades de trabalho 

B - Unidades didácticas 
C - Desenvolvimento das 
unidades de trabalho 

D - Interesses e 
necessidades dos alunos 

A - Orientação do processo 

B - Metodologias 

A - Par pedagógico 

B - A Escola 

C - Direcção de turma 

Itens 
a - Temas relacionados com 
épocasldatas festivas 
b - Temas relacionados com 
a Área Escola 

a - Ênfase no produto 

b - Ênfase no processo 
a - Na escolha dos temas 
elou situações-problema 
b - Na escolha de técnicas e 
materiais 
c - Na escolha do tipo de 
trabalho 
d - Nas aprendizagens 
a - A partir de um tema ou 
situação problemática 
b - Realização de 
determinado produto 
c - Aplicação de conteúdos 
a - Resolução de problemas 
b - Demonstração 
Iexemplificação de técnicas 
a - Boas relações 

b - Dois não fazem um par 
c - Formação inicial idêntica 
d - O "mestre" 
a - Colegas acolhedores 
b - Escola organizada 
c - Órgãos de gestão 
a - Difícil 
b - Pouco preparada 
c - Aspecto organizativo e 
contacto humano 
d - Encarregados de 
educação 



GUIÃO DAS ENTREVISTAS 

FINALIDADE: Conhecer concepções pessoais dos professores sobre a disciplina que ensinam e as formas de ensinar e aprender 
em contexto pedagógico. 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

o papel do aluno na aprendizagem: 
passivo (receptor de informação) a activo (construtor 
activo do conhecimento) 

a acção didáctica do professor: 
transmissor de conhecimentos e facilitador da 
aprendizagem 

finalidades do ensino 
u 

académicas 3 aquisição de conhecimentos 
pessoais desenvolvimento processos artísticos 
sociais u 

capacidades 
competências 

atitudes 

OBJECTIVOS 

Identificar o papel do aluno na 
construção do saber. 

Compreender o contributo da 
disciplina de EVT para a formação 
integral do indivíduo. 

QUESTÕES 

Como inicia, na sua aula, uma 
unidade de trabalho? 

Como desenvolve a unidade com os 
alunos? 

Como orienta os alunos no decorrer 
do trabalho? 

Quais as competências que os 
alunos deverão ter adquirido na 
disciplina de EVT no final do 2' 
Ciclo. 

Qual o papel da disciplina de EVT 
na formação integral dos alunos? 



1. - Durante o ano lectivo de 1997198, na turma d o  6' ano, quais foram os conteúdos e áreas de 
exploração que: 

a) Abordou? 

- - 

b) Aprofundou? 

2. - Mencione as actividades que foram desenvolvidas e relacione cada uma delas com os 
respectivos conteúdos e áreas de exploração que referiu na questão anterior. 
(NUMERE AS ACTIVIDADES QUE MENCIONAR) 

3. - Preencha o quadro 2 relacionando as actividades que mencionou no ponto 2 com os contributos 
(consultar o quadro 1) que, em sua opinião, podem ter contribuiido para a formação integral do 
aluno. 

- 
AREAS DE EXPLORAÇAO No ACTIVIDADES CONTEÚDOS 



QUADRO 2 

N (outros): 



INSTRUCÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUADRO 2 

Escreva o número identificativo das actividades na coluna AC. Na coluna C 0  deve 
escrever as letras identificativas dos contributos constantes do quadro 1. Deve 
justificar a relação que estabeleceu entre as actividades e os contributos, na coluna 
JUSTIFICAÇÃO. 

EXEMPLO: Se considera que a actividade, a qual atribuiu o no 2, poderá ter 
contribuido para os aspectos correspondentes as letras D, F e M, o quadro deverá 
ser preenchido da seguinte forma: 

Sempre que utilizar a letra N (outros) deverá especificar o contributo na zona 
inferior do quadro 2 

QUADRO 1 

CONTRIBUTOS DA DISCIPLINA DE E.V.T. PARA A FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO 



Este questionário destina-se a recolher dados para o meu trabalho de investigação. 
A resposta é anónima. Por isso, não o deves identificar com o teu nome, número, ou turma. 
Agradeço a tua colaboração. 

QUESTIONÁRIO 

1. O que é que aprendeste este ano na disciplina de EVT? 

2. O que é que gostaste mais de fazer? 

Porquê? 

3. E o que é que gostaste menos? 

Porquê? 

4. Quais os assuntos em aue sentiste mais dificuldades? 

Porquê? 




