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Sobre ensino das artes, perspetivas e exemplos do terreno

João Paulo Queiroz
(Coordenador do Simpósio)

O simpósio matéria-prima constitui uma plataforma de disseminação da experiência
docente no que concerne à gestão de recursos educativos e ao desenvolvimento de
planificações orientadas para a experiência e para a prática docente em sala de aula.

Pudémos contar com a participação de 62 palestrantes, entre alunos do curso de mestrado
em ensino das artes visuais da Universidade de Lisboa, professores cooperantes do mesmo
mestrado, profissionais docentes, professores universitários e pesquisadores da área, nacionais
e estrangeiros, que se reuniram durante dois dias intensos no grande auditório da Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa.

Pretendeu-se criar um espaço de partilha de experiências no terreno, com resultados de
trabalhos desenvolvidos em unidades de didáticas e respetivas reflexões sobre o sucesso,
sobre a avaliação, sobre a adequação. Trata-se de cruzar olhares entre os profissionais
experimentados no ensino básico e secundário e os alunos do mestrado em Ensino das Artes
Visuais (UL) que ensaiam apoios nas experiências educativas.

Fig. 1. O cartaz do Simpósio Matéria-Prima.

Paralelamente o Simpósio Matéria-Prima foi acreditado como ação de formação
destinada aos professores em efetivisdade de funções dos Grupos 240, 600, recebendo o
código CCPFC/ACC-71174/12.

Este foi o desafio de apresentar, em espaço formal de congresso, por submissão de
comunicações à Comissão Científica. Responderam numerosos professores e investigadores de
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todo o país, e não só, entre palestrantes e assistentes, que nos acompanharam, no antigo
edifício do Convento de São Francisco.

Esta é a matéria-prima do presente, a preparar os dias futuros na educação e na
formação.●
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Atividades e painéis que decorreram no I Simpósio Matéria-Prima

1. Painéis

Terça-feira, dia 3 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 10h00~13h00

Abertura Diretor da FBAUL, Luís Jorge Gonçalves,
Diretor do CIEBA, Fernando António Batista Pereira
Coordenador Simpósio, João Paulo Queiroz

O mestrado em ensino
das artes visuais no

contexto da formação
de professores na

Universidade de
Lisboa - passado e

presente

Por Margarida Calado (Comissão Científica, FBAUL)

Para uma gestão
avançada do currículo

Por João Paulo Queiroz (Comissão Científica, FBAUL)

Painel de
apresentações:

Moderação: António Pedro (Comissão científica,
FBAUL)

Inês Almeida O Livro de Artista: Um Meio de Exploração Criativa

Magali Marinho
Projeto de land art_cabeças de vento: desenho, arte e
paisagem

Diogo Leôncio Sabotagem e colaboração, desenho 12º ano
António Meireles Outros espaços, outros desenhos

Elisa Paulino Ensaio sobre a cegueira: Olhar para dentro de… |
Proposta de Unidade de Trabalho

Ângela Saldanha ESPELHO MEU, ESPELHO TEU: O Portfolio Reflexivo no
Ensino das Artes Visuais

Ana Alexandra
Pascoal Carreira

Imagens de autorrepresentação de adolescentes

Isadora Pestana A importância da aquisição de cultura artística no futuro
desempenho profissional dos alunos

Carla Gil & Catarina
Costa

O corpo à luz da obra de Lourdes de Castro: uma unidade
didática

Terça-feira, dia 3 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 14h30~16h30

Painel de
apresentações:

Moderação: Margarida Calado (Comissão científica,
FBAUL)

Sara Varela Semana das Artes na Escola Secundária Eça de Queirós:
Testemunho de uma experiência de trabalho colaborativo

Paula Penha Projeto de conceção gráfica para a “Quinzena da
Juventude de Almada”

Andreia Dias ECOS DE MIM: Exercício de exploração da auto-
representação, 12º ano

Clara Botelho Exploração do livro e da leitura pela expressão plástica -
trabalho com alunos do 1º ciclo

Pedro Fortuna Pasta cerâmica auto vitrificável – para que a matéria mude
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Elsa Mota Pereira Projeto de Pintura Mural: Na minha escola encontro mundo:
Materiais e Tecnologias 2ºCEF2

Luís Filipe Salgado
Pereira Rodrigues

O cartoon como meio de expressão do inconsciente: no
contexto da sexualidade do adolescente do sétimo ano de
escolaridade

Maria Lourenço Artes na Escola

Graça Leão O sonho dos Simétricos – trabalho colaborativo entre alunos
e professor, uma experiência gratificante

Terça-feira, dia 3 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 16h40~19h30

Painel de
apresentações:

Moderação: Sara Bahia (Comissão científica, FPUL)

Carla Frazão Bichos – Uma ação de Educação Artística no Segundo Ciclo

Luís Ferreira Organizações modulares na construção de Candeeiros - 7º
Ano

Inês Aleixo Leiria Para uma experimentação criativa em Tecnologias da
Imagem no 3º ciclo: Animação stopmotion e pixilação

Hugo André
Santos

O Design Gráfico e a Geometria, 9º Ano

André Mantas O cinema e as artes visuais: Desenvolvimento da literacia
fílmica através das artes nos currículos do ensino básico

Ângela Vargues Projeto (re)conhecer: da ideia ao projeto: uma abordagem
à arte contemporânea em EVT

Augusta Gaspar
Sequeira

A Importância do «saber fazer», na adolescência, para a
fruição/produção da arte

Ana Sofia Matos Graffiti e Educação, 8º Ano

Sofia Ré O que pode ser um mapa? – A construção de significados
na abordagem didática à representação do espaço e à
produção da sinalética da escola, com alunos do 8ºano do
3º ciclo do ensino básico

Referenciais de
Projetos em Artes
Visuais na Escola

Básica e
Secundária:

Emergência, Fazer
Acontecer e Auto-

Eco-
Compatibilização

Por Elisabete Oliveira (Comissão Científica, IE.UL-Ap;
CIEBA.FBAUL)

Quarta-feira, dia 4 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 10h00~13h00

Cruzando rotas
sobre o ensino de

arte em Portugal e
no Brasil

Sara Bahia (Comissão Científica)
&
Maria Cristina dos Santos Peixoto
(Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro, Rio de Janeiro)

Painel de
apresentações:

Moderação: Artur Ramos (Comissão científica,
FBAUL)
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Vasco Parracho Exercício de memorizações gráficas, 10º ano

Pedro Ferreira Projeto “Eu faço parte e tu também”. A Graphic
Novel como potencial meio de expressão

Susana Rocha Criação de um Protótipo de um Livro de Ilustração
Infantil : Ensino Secundário

Ricardo Ramos Desenho de retrato e autorretrato: uma primeira
abordagem didática

Isabel Lima,
Vítor Pinhão e

Fernando
Conde

Sobre Giorgio Morandi: Desenho A, 10º ano

Isabel Ribeiro
de

Albuquerque

À procura das nossas raízes com Graça Morais.
Unidade de trabalho desenvolvida na disciplina de
Desenho A, 11º Ano do curso Científico Humanístico
de Artes Visuais, da Escola Secundaria Fernando
Namora

Filipa Burgo O Diário Gráfico como Estratégia de
Desenvolvimento das Competências de Desenho

Lucília Ventura Prática profissional e desafios quotidianos: o ensino
da disciplina de educação visual na escola de hoje

Marisa
Mártires,
Carolina

Sousa, Ángel
Boza

Que Culturas Influenciam os
desenhos dos Alunos de Artes Visuais

Quarta-feira, dia 4 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 14h30~16h30

Painel de
apresentações:

Moderação: António Trindade (Comissão científica,
FBAUL)

Lúcia Lopes, Elsa
Calafate Ovos de Arte à Maneira de Miró

Célia Espada Criação de estruturas modulares, 9.º ano

Elsa Lopes METAMORFOSE: Da representação bidimensional à
representação tridimensional

Vera Bettencourt Geometria Descritiva A: algumas estratégias para superar
as dificuldades de aprendizagem

Rute Luzio Os softwares e o ensino da geometria em Educação Visual
do ensino básico: a utilização de modelos digitais

Mariana Moleiro A Problemática da Visualização Tridimensional – O
auxílio do Sketchup em Geometria Descritiva 10º ano

Ana Rita Santos Diferentes traçados para uma perspetiva comum |
Geometria Descritiva, 12.º ano

Helena Ferreira
A Perspetiva Linear como recurso ao Desenho de Projeto:
um exemplo de Geometria Aplicada no 11º ano de Artes
Visuais

Suzana Dias ,
Susana Jorge

Contributo para uma reflexão sobre estratégias
metodológicas no ensino do Design e a função do desenho
em Design



11

Quarta-feira, dia 4 julho 2012, Grande Auditório da FBAUL, 16h40~19h30

Painel de
apresentações:

Moderação João Paulo Queiroz (Comissão científica,
FBAUL)

Elisa Regnier Message in a Bottle

Ana Nogueira O trabalho em Fotografia num projeto de Artes
Performativas

Ana Elisa Aragão Projeto educativo: Calhondra, olha o xisto!

Rita Cascais A Casa Habitada – 12º ano Oficina de Artes

Marta Rocha
O Retrato: tema facilitador da apreensão de conteúdos
essenciais da linguagem plástica e da comunicação visual
na disciplina de educação visual do 8º ano

Felipe Aristimuño
Mural de Cérebros. Criação colaborada entre professores
de arte e alunos dos sétimos e oitavos anos do ensino
básico – Educação Visual

Cristiana Esteves A partir de um cubo: reflexão sobre o insucesso de uma
unidade de trabalho, 9º ano, Educação Visual

Sónia Teixeira
Uma incursão pelo Design de Equipamento: reflexão sobre
o insucesso de uma unidade de trabalho. 9.º ano,
Educação Tecnológica

Elisa Afonso Recriação de uma Obra de Arte – 6º ano de escolaridade

Catarina Santiago Exploração do módulo pela observação da realidade
envolvente e do padrão através de carimbos no 9º ano

Clara Silva de
Brito

Partir à descoberta … Juan Miró: duas personagens,
1935.

Palavras finais, encerramento, levantamento de certificados de
presença
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2. Atividades paralelas do Simpósio Matéria-prima

Ação de formação acreditada pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua,
tendo como Entidade Formadora a Universidade de Lisboa, com o Registo da acreditação
CCPFC/ACC-71174/12 para 0,6 crédito e relevando para efeitos de progressão na carreira
de Professores dos Grupos 240 e 600, com os seguintes conteúdos:

 Planificação e desenvolvimento curricular avançado, perspetivas práticas;
 Construção e revisão de documentos de planificação, registo e portfólio;
 Avaliação normativa, contextualização e paradigmas;
 Avaliação criterial, contextos e paradigmas;
 Práticas testadas de desenvolvimento curricular;
 Disseminação de experiência: exemplos no terreno
 Modelos personalizados de planificação
 Síntese da formação, avaliação, preparação do relatório.

3. Registo vídeo das sessões do Simpósio Matéria-prima

Estão disponíveis as gravações de todas as sessões do Simpósio Matéria-Prima em
http://av.fba.ul.pt/index.php/conferencias , (ao fundo). ●
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Comunicações apresentadas no Matéria-Prima: Simpósio de práticas das
artes visuais no ensino básico e secundário (Lisboa, 3 e 4 de julho de 2012)



14

Imagens de autorrepresentação de adolescentes

Ana Pascoal Carreira

O estudo aqui apresentado foi inicialmente desenvolvido como dissertação do mestrado em
Estudos da Criança especialização em Comunicação Visual e Expressão Plástica da
Universidade do Minho, tendo sido adaptado posteriormente para unidades de trabalho. As
imagens apresentadas são de alunos do 3º ciclo da Escola EB 2/3 de Sendim e da Escola
Secundária Abade de Baçal em Bragança.

A adolescência é um período de incertezas e múltiplos interesses onde o corpo é lugar de
transformações, explorações e autoconhecimento, com uma crescente consciência autocrítica.

Nos adolescentes sobressai uma grande necessidade de comunicarem, e tornarem a sua
mensagem explícita: eles demonstram que precisam de desenhar para mostrarem quem são e
para se darem a conhecer.

O desenvolvimento de unidades de trabalho onde a autorrepresentação é tema central
para a exploração de conteúdos das artes visuais, no 3º ciclo, surge do facto de considerar
fundamental ir ao encontro das preocupações dos meus alunos para os motivar para a prática
do desenho. De facto, sendo o autoconhecimento a preocupação central dos jovens no 3ºciclo,
- a autorrepresentação surge como ponto de partida para trabalhos que podem explorar
outros campos do conhecimento para além do desenhar o corpo ou o rosto….

As unidades são introduzidas com a apresentação de alguns trabalhos de artistas
portugueses, ou a obra de um único artista. Para os trabalhos, os alunos fazem a exploração
de forma livre dos materiais.

Os adolescentes utilizam estes trabalhos para pensarem sobre si mesmos e a sua relação
com o mundo. Constroem os significados através das suas experiências. A sua produção
gráfica é uma resposta aos acontecimentos e pessoas que estão nas suas vidas e que formam
o seu contexto social.

Os jovens normalmente sentem este trabalho como um grande desafio, pois o trabalho
proposto faz referência ao desenho de memória e à representação da figura humana,
desenhos mais difíceis para a maioria. A resistência ao trabalho advém da insegurança que o
adolescente sente perante a exploração gráfica, nomeadamente, a representação do real,
que ele tanto busca.

O objetivo aqui não é a exploração puramente figurativa, com a exploração do
autorretrato, mas confrontar o adolescente para algo mais subtil, a representação do que se
é, isto é, o desenho do seu modo de ser, da sua identidade. Representar o seu eu e o seu
mundo.

Autorrepresentar-se permite também que o jovem se confronte consigo mesmo, e por isso
creio, há alunos que se recusam a explorar o seu eu, nestes casos, procuro que explorem o
que existe à sua volta, o seu universo, o seu espaço- casa, quarto, café e de quem gostam, os
amigos, a família.

Partindo do conceito de autorretrato de Smith-Cripps, esta é uma oportunidade única para
o adolescente explorar ideias sobre si mesmo e as suas mudanças em relação ao que o
rodeia (2007, p:36). Esta é uma representação subjetiva. O conceito de identidade é central
tanto para o autorretrato como para a autorrepresentação, pois é o autor/jovem que define
a representação, uma revelação de si que incorpora um pouco de verdade e de fantasia
(Smith-Cripps, 2007, p:39). Cada jovem define como quer ser visto, dando aos desenhos uma
carga autorrepresentacional forte, que pode ser verdadeira ou ficcionada.

Qual a capacidade que o adolescente tem para produzir, uma imagem de si, do seu
universo, do seu corpo, do seu caráter?
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Para eles a autorrepresentação é normalmente associada ao autorretrato. Focam dados
pessoais aos quais os jovens destas idades dão mais importância: a sua compleição física, os
seus passatempos (jogar à bola, computador, ouvir música) e os seus amigos e familiares... A
maioria dos jovens prefere fazer o seu autorretrato, destacando o rosto, quando se lhes pede
uma autorrepresentação – mas por vezes exploram o abstrato. São raros os jovens que
exploram o abstrato para, segundo eles, “representarem o que sentem”.

Quando se desenvolve um autorretrato procura-se “… o singular e o particular de si, talvez
se consiga desse modo transmitir aquilo que ele (jovem) tem de único e que dá unidade à sua
existência, isto é, a sua individualidade” (Smith-Cripps, 2007, p:81).

Nestes desenhos tenta-se atingir a representação de uma singularidade e uma verdade da
própria essência de si, que surge para os outros, para mim enquanto observadora, como um
testemunho verdadeiro do transmitido sendo ele idealizado ou realista, figurativo ou abstrato.

Segundo Lowenfeld, os jovens com 14 anos começam a ter uma maturidade que lhes
permite terem uma consciência do seu interesse ou desinteresse pelas arte e pela expressão
plástica. Este é um entrave e um desafio ao nosso trabalho enquanto docentes. Nota-se uma
ligeira alteração da forma como os jovens entre 14 e 15 anos, se autorrepresentam em
relação aos restantes jovens, são mais críticos em relação ao que fazem, perseguem um
realismo que dificilmente conseguem atingir.

Figura 1 desenho de aluno do 7ºano.

Figura 2 desenho de aluno do 7ºano
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Figura 3 desenho de aluno do 9ºano

Quando se pede a par da autorrepresentação visual um texto de autorrepresentação, o
jovem dá mais importância ao desenho, apesar de serem estes jovens que recorrentemente
dizem que não sabem desenhar. Na escrita destacam essencialmente informação psicológica
(referem-se às suas características psicológicas). No entanto, quando se pede uma
autorrepresentação escrita a par da desenhada, a escrita é sempre mais restrita e pobre,
apesar de muitos alunos se sentirem mais à vontade com a escrita.

Um dos elementos preponderantes nos desenhos é a utilização de paisagens familiares (por
exemplo, o relvado de futebol) e objetos pessoais (por exemplo, a bola de futebol ou uma t-
shirt específica). Há, ainda, outros elementos com que os jovens se identificam, que são
elementos fundamentais para o seu bem-estar e, principalmente, para a sua identificação, tais
como o telemóvel.

Curiosamente, são os mais novos, alunos do 7º ano, que predominantemente tentam
representar situações, lugares ou atividades, com que se identificam. Para estes jovens, o seu
corpo não é o único lugar de si mesmo, a sua autorrepresentação comporta o mundo à sua
volta. E por isso, escolhem muitas vezes o suporte horizontal, ao contrário dos seus colegas do
8º e 9º ano que maioritariamente escolhem o suporte vertical.

Segundo Smith-Cripps (2007), o processo de representação e a capacidade artística são
influenciados pelo processo e pelo material, (p:33). Quando o adolescente desenha livremente
– escolhendo materiais e suporte – o seu desenho reflete a tensão e confusão que faz parte
do seu processo de desenvolvimento. Os mais velhos, são maioritariamente muito críticos do
seu trabalho, tentam utilizar formas mais simples e esquemáticas para comunicar, ao contrário
dos colegas mais novos que, na sua maioria, são mais ousados e conseguem maior
expressividade.

Um dos elementos essenciais na produção destes desenhos é a capacidade criativa de cada
jovem. Segundo Lowenfeld (1984) “a capacidade criativa significa flexibilidade de
pensamento ou fluidez de ideias ou pode também ser a aptidão de conceber novas ideias ou
de ver novas relações entre as coisas...” (p: 65). Fatores implícitos no processo criativo são
fatores ambientais, materiais, sociais e fatores intrínsecos ao jovem – psicológico ou o grupo
de amigos. Nestes desenhos, por vezes a criatividade está camuflada na busca pelo real que
impede o jovem de 14/15 anos de mostrar a sua expressividade. Relativamente ao
desenvolvimento estético verifica-se na organização harmoniosa, traçado mais ou menos
elaborado ou na exploração da cor. Assim, de acordo com o observado nos desenhos,
considera-se que o desenvolvimento estético destes jovens sofre alterações, ainda que ligeiras,
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de ano para ano. Apesar de menos expressivos os alunos do 9ºano apresentam composições
mas harmoniosas e trabalham os materiais de forma mais livre e segura.

Cada indivíduo tem preferências cromáticas pessoais e subjetivas. Assim, o significado da
cor para o jovem pode não ter relação com o significado dessa cor para a sociedade. Na sua
maioria os jovens preferem a utilização da cor mas uma parte significativa destes escolhem a
grafite como único meio de expressão deixando o trabalho a branco e preto. Os jovens
tiveram diversos materiais à sua disposição para poderem utilizar o material da sua
preferência. Mesmo assim, cerca de 1/3 dos jovens opta por uma solução monocromática, com
grafite, carvão ou caneta tipo bic. Na sua maioria estão no 8º ano, onde maioritariamente os
jovens preferem esta solução.

Concluindo, a análise das autorrepresentações, na sua globalidade, revela uma crescente
capacidade para diferenciar e discriminar as qualidades da expressão plástica em busca do
realismo como ideal da representação de si.

No autorretrato somos simultaneamente atores e espectadores de nós próprios (Ramos,
2001) o desenvolvimento de autorrepresentação é um possível caminho para ter mais
consciência de si e espero, repensar a relação com o outro e com o mundo.

Estes trabalhos são, não apenas, para o desenvolvimento das competências intrínsecas à
disciplina de EV mas, para estimular o autoconhecimento e para que estes jovens construam as
suas identidades. ●
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Calhondra, olha o xisto!
Um projeto educativo: Vila Velha de Ródão.

Ação de educação artística com a comunidade

Ana Elisa Aragão

Resumo: O projeto Calhondra, olha o xisto! nasceu a partir de uma reflexão sobre os recursos endógenos de Vila
Velha de Ródão, encontrando nas gravuras rupestres do Tejo a sua base de trabalho. Esta ação desenvolveu uma
série de atividades que questionam o nosso papel na preservação do património cultural e natural. Os ateliês
assentaram nas dicotomias jogo/educação e tradição/partilha, com o intuito de motivar e envolver as crianças e os
mais velhos neste projecto.

Palavras-chave: recursos endógenos, comunidade, educação artística, arte rupestre.

Title: Calhondra, look at the slate! An education project: Vila Velha de Ródão
Abstract: The project Calhondra, look at the slate! Born from a reflection of the endogenous resources of Vila Velha
Ródão, founding is base in the Tagus’s rock carvings. This action has developed a series of activities that challenge
our role in preserving of the cultural and natural heritage. The workshops were based on dichotomies game /
education and tradition / knowledge sharing, in order to motivate and engage children and elders in this project.
Keywords: endogenous resources, community, arts education, rock art

Introdução
O projeto de educação artística Calhondra, olha o xisto! foi desenvolvido entre fevereiro e

junho em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco e visou, de uma maneira geral, a
sensibilização da comunidade rodense para a preservação do património local: material e
imaterial. Com o ponto de partida no núcleo de gravuras rupestres do Vale do Tejo, foi
criada, durante estes cinco meses, uma rede de atividades quinzenais na Biblioteca José
Baptista Martins, direcionadas para diversos públicos como escolas, crianças/jovens, adultos e
idosos.

Em conclusão, diversas atividades artísticas e manuais (teatrais, plásticas, tapeçaria,
modelagem e escrita), apoiadas nos recursos endógenos, foram exploradas pela comunidade,
criando diversas peças artísticas que, no final do projeto, foram expostas em vários
estabelecimentos de Vila Velha de Ródão.

1 Calhondra, olha o xisto!
1.1 Vila Velha de Ródão e os recursos endógenos
Vila Velha de Ródão é um concelho do interior de Portugal (Beira Baixa) que faz fronteira

com Espanha, Alentejo e Ribatejo. Banhado pelo rio Tejo foi, durante muitos séculos, local de
tradição agrícola, portuária e defensiva. Dadas as suas características passadas, este foi um
ponto de grande circulação de pessoas e mercadorias que abasteciam o interior e o litoral do
país, mas de pouca fixação da população. Atualmente, abandonada a importância portuária
e defensiva, Ródão vive essencialmente dos sectores ligados à agricultura (produção de
ovinos, caprinos, suínos, empresas de transformação, como queijarias, lagares e carnes) e da
indústria que empregam mais de uma centenas de pessoas, embora estas na sua maioria não
habitem na Vila. Com o problema da crescente desertificação, da poluição fabril e com uma
população residente cada vez mais envelhecida, este projeto pretendeu evidenciar os recursos
endógenos desta terra, através da educação artística, tentado criar uma maior unidade entre
a comunidade e apresentar novas opções de valorização locais.

Entre os recursos endógenos que serão explorados no projeto, encontram-se as Portas de
Ródão, uma fauna( Zimbro) e flora (grifos) muito próprias, diversos monumentos históricos como
Castelo do Rei Wamba, ponte romana e casas de xisto, bem como a forte tradição oral ligada
a lendas e regionalismos. A agricultura, a gastronomia e o artesanato também são muito
importantes na região, onde descobrimos o azeite, queijo, doces regionais e tecelagem em
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linho. E por fim, encontramos as gravuras rupestres do Vale do Tejo, as quais têm o papel de
elemento unificador do projeto.

Este núcleo, com cerca de 40000 gravuras, faz oportunamente 40 anos da sua descoberta
em 2011/2012, estando neste momento a ser classificado pelo IGESPAR. Com muita pena,
estas gravuras estão, na sua maioria, submersas pelas águas da Barragem do Fratel,
construída dois anos após a sua descoberta. Deste modo, este património subestimado nos
anos 70 pelo governo e pela falta de poder político e conhecimento da população foi
mergulhado, levando consigo uma fonte de rendimento cultural e económico na zona, o qual
uma barragem nunca conseguirá obter. O nome do projeto é assim, uma brincadeira com esta
situação, uma vez que calhondra é uma expressão popular que significa cobra de água
podendo ser, também, um insulto. Com isto, queremos chamar à atenção para o facto de que
só estas e os peixes do rio podem ver na globalidade todas as gravuras rupestres nos bancos
xistosos do Tejo.

1.2 Atividades: ideias e objetivos
Como tal, o projeto decorreu entre fevereiro e junho de 2012 na Biblioteca José Baptista

Martins, incansável na produção e divulgação da ação. Os objetivos principais foram quatro:
motivar a comunidade para a preservação do património material e imaterial, entre os quais,
as gravuras rupestres do Vale do Tejo, lavoures, fauna e flora e tradição oral; desenvolver a
imaginação, percepção visual e o pensamento crítico; reforçar e desenvolver a atividade
plástica; e, por último, a mudança de práticas culturais, familiares e escolares, agindo como
poder replicador.

Figura 1 e 2. Fotografia da atividade Caçadores Ferozes, V.V. de Ródão, 2012. Fonte: própria; Fotografia da
atividade Mantas, tapetes e croché, V.V. de Ródão, 2012. Fonte: própria;

As atividades executadas foram compostas por dois territórios, um ligado à expressão
artística e o outro relacionado com os recursos endógenos, sendo dirigidas a três tipos de
públicos diferentes: escolas, crianças/ jovens e público geral. Como tal, o termo escolas significa
a participação do público escolar; jovens/crianças, participantes que frequentaram atividades
só para públicos-alvo infanto-juvenil; e por fim, a designação público-geral, participantes de
todas as idades incluindo crianças, adolescente, adultos e idosos que frequentaram atividades
para famílias. Os ateliês dedicados ao público mais jovem, contendo o escolar tiveram como
veículo de aprendizagem o jogo, aliado à teoria do construtivismo de George E. Hein, que
refere: “ideia que os aprendizes constroem conhecimento por eles mesmos - cada aprendiz
sozinho ou socialmente constrói significado- quando ele ou ela aprende”( George E. Hein,
1991). Deste modo, os jogos de pistas e brincadeiras (figura 1) proporcionaram às crianças
uma maneira mais natural de entender os conceitos que desejamos passar, enquanto que as
atividades artísticas (plásticas, teatrais, escrita, escultura) foram usadas como elementos
unificadores na construção do conceito ”construir significado, é aprender”(George E. Hein,
1991). Por outro lado, nas atividades (figura 2 e 3) que incluam público em geral (crianças,
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idosos e adultos) o jogo perde a importância nas atividades e é substituído pela partilha de
conhecimento. Os mais velhos agem naturalmente como instrumentos de saberes, tentamos,
assim, estimular a partilha, a troca de ideias e a relação intergerações. Desta forma,
melhoramos a auto-estima dos mais idosos, motivando-os para a sua necessidade e
importância na sociedade, tal como reforçar a importância da passagem de conhecimento e
tradições entre os mais novos. Em ambas as actividades o educador age como moderador,
encaminhando o público para os objetivos desejados (figura 4).

Figura 3 e 4. Fotografia da tapeçaria elaborada na atividade Mantas, tapetes e croché, na Feira das
Actividades económicas, V.V. Ródão, 2012. Fonte: própria; Fotografia da atividade Recortes aos pulos, mas

porque é que desenhaste isto!, V.V. Ródão, 2012. Fonte: própria.

1.3 Programação
Houve a necessidade de criar continuidade na ação pelo que, desta forma, foi decidido

programar atividades de quinze em quinze dias: às sextas-feiras à tarde e aos Sábados de
manhã. As primeiras, foram dedicadas ao público infanto-juvenil e às escolas, enquanto que
as segundas, ao público em geral, constituindo grupos multietários de pequena dimensão.
Observou-se que a construção de grupos com crianças de idades diferentes favorece a
atenção e a interajuda entre os participantes: os mais velhos agem como irmãos e diminui a
competição entre os elementos. Em relação às escolas, estas acabaram por ocupar todas as
atividades dirigidas ao público infanto-juvenil, com exceção das oficinas das férias da
Páscoa, marcando outras sessões extras, como por exemplo, as sessões do Dia da Criança
onde recebemos sete turmas, envolvidas num projeto de intervenção das varandas da
biblioteca. (figura 5,6 e 7).

As atividades programadas tentaram ser o mais pluridisciplinar possível, tentado abarcar
diversas disciplinas escolares. Em baixo, encontra-se a lista das atividades propostas às
escolas:

- Pigmentos ovo e já está! (Ciências da Natureza, Artes Plásticas, História) 3-17
anos

- A forma da Calhondra (Ciências da Natureza, Artes plásticas) 6-10 anos
- Imagem história, história mito, mito memória (História, Português) 8- 17 anos
- Diários gráficos: natureza e as gravuras rupestres (Educação Física, Artes

Plásticas, Ciências da Natureza) 3-17 anos
- Um conto em xisto (História, Português, Artes Plásticas) 6- 12 anos
- Caçadores Ferozes (Artes plásticas, Ciências na Natureza, História) 3-10

anos.
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Figura 5, 6 e 7 Fotografias da intervenção feita pelas crianças nas atividades do Dia da Criança na varanda da
Biblioteca José Baptista Martins. V.V. Ródão, 2012. Fonte: própria.

1.4 Comunicação
A comunicação foi essencial nesta ação educativa, sendo dividida em duas áreas:

divulgação e design. A primeira, compreendeu a elaboração de um press realease para os
jornais locais, tal como saída de notícias em alguns momentos do projecto; compreendeu
igualmente a construção de uma página de Facebook:
www.facebook.com/calhondra.olha.o.xisto, a qual divulgou as atividades propostas e um
depósito descritivo da ação aos diversos públicos e instituições, onde pais e educadores
puderam acompanhar as atividades dos seus educandos. Partilhamos também a informação
das atividades mensais na Agenda Cultural de Vila Velha de Ródão e, por fim, foi ainda
elaborado um dossier de actividades, o qual foi entregue às escolas no início do projeto, onde
estas tiveram o acesso a sinopses, duração e público-alvo das sessões propostas.

O outro aspecto importante foi o design, presente na criação de logotipos, de cartazes
inconfundíveis do projecto (figuras 8, 9 e 10) e de flyers, elaborados por um designer
profissional (http://www.melro.net/). O contacto direto, passa a palavra e telefonemas
elaborados pela Biblioteca foi igualmente de extrema importância, uma vez que sem estes
pequenos passos, certamente seria muito mais difícil concretizar este projeto.

Figura 8, 9 e 10 Cartaz de Fevereiro, Março e Abril de divulgação das atividades da Calhondra, olha o xisto!
V.V. Ródão, 2012.

Conclusões e resultados
Como tal, durante os cinco meses do projecto, desenvolvemos cerca de 13 atividades para

diversos públicos, as quais se multiplicaram por 31 sessões, fruto de marcações escolares e
dias comemorativos inesperados, como o Dia da Criança e Dia dos Museus contando, assim,
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com 439 participantes, que se dividiram entre escolas, jovens/ crianças e público geral. Em
relação ao dia dos museus, fomos solicitados pela Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão
para animar o Centro Municipal Cultural e do Desporto que tem um núcleo de arte rupestre,
criando atividades especiais para essa comemoração. Também para o Dia da Criança foi-nos
pedido a criação de oficinas para três escolas com sete turmas, bem como a conceção de uma
t’shirt comemorativa da Calhondra, olha o xisto! sendo esta oferecida aos participantes no Dia
da Criança. Por fim, organizamos uma exposição com os trabalhos executados durante o
projeto, os quais foram distribuídos por vários estabelecimentos em V.V. de Ródão, entre os
quais Bombas da Gasolina, Lar da S.ª Casa da Misericórdia, Café Mangual, Centro de
Saúde, Segurança Social e Biblioteca José Baptista Martins. Portanto, sítios que fossem
acessíveis a todas as pessoas: a ideia seria chegar a toda a comunidade e não ao contrário.
Esta exposição decorreu entre 15 de junho e 1 de julho e nos últimos três dias, algumas peças
foram levadas para a Feira da Gastronomia e das Actividades Económicas de V.V Ródão.

Concluindo, pretendemos com este projeto sensibilizar a comunidade para o seu património,
através da sua valorização e da educação e tentar criar uma maior unidade entre a
comunidade, não esquecendo as nossas tradições. ●
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O trabalho em Fotografia num projeto de Artes Performativas

Ana Isabel Monteiro Nogueira

Resumo: Nesta apresentação ir-se-á relatar a experiência no projeto”Plataforma 11+” destinado aos alunos do 3º
Ciclo, no qual se desenvolveram atividades relacionadas com o currículo de Educação Visual, na Escola Básica José
Saramago do Poceirão – Palmela. Nasceu de uma parceria com a companhia de teatro “O Bando”, há 4 anos. Neste
ano as atividades estiveram concentradas na preparação da formação que se realizou em York (Reino Unido), de 14
a 22 de abril, um intercâmbio de educação artística com Reino Unido, Noruega, Hungria, Holanda e Estónia. Seis
alunos foram desafiados a explorar a sua região, numa perspetiva pessoal e artística, o que implicou a realização de
trabalhos na área da fotografia, explorando ângulos inesperados, temas insólitos que evitassem a fotografia
“turística”, entre outras atividades na área das artes performativas que envolveram a escultura, a cenografia,… Em
York, esteve patente uma exposição fotográfica com a presença de 20 trabalhos dos jovens portugueses. O grupo
usufruiu de ateliers de fotografia, artes dramáticas, juntamente com os jovens dos outros países. Foram momentos
que tornaram visível o seu olhar sobre o mundo (local e global).
Palavras chave: Fotografia, intercâmbio cultural, artes performativa, artes visuais

Title: Photography on a project of performing arts
Abstract: This presentation will report the experience with the project “Platform 11 +” for students of the 3rd cycle, in
which developed activities related to the Visual Education curriculum in the Elementary School-Jose Saramago,
Poceirão- Palmela. It was born of a partnership with the theater company "O Bando", four years ago. This year, the
activities were concentrated in the preparation to the training held in York (UK), from 14th to 22nd April, an
exchange of arts education involving the UK, Norway, Hungary, Holland and Estonia. Six students were challenged to
explore their region, in an individual and artistic perspective, which has required for work in photography, exploring
unexpected angles and unusual themes that would discourage the “touristic” photography, among other activities in
the performing arts that involved sculpture, stage design... In York, there was a photography exhibition which had
twenty works of the Portuguese students. Accompanied by the youth of the other countries, the group enjoyed
photography workshops and performing arts. There were moments that made visible their look on the world (local
and global).
Keywords:Photography, cultural, performing arts, visual arts
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Introdução
“Plataforma 11+” foi um projeto de enriquecimento curricular, destinado aos alunos do 3º

Ciclo, desenvolveram-se atividades de expressão dramática e plástica, operacionalizando-se
conteúdos programáticos de Educação Visual. Nasceu de uma parceria com a companhia de
teatro “O Bando”, há 4 anos, durante os quais os jovens desta escola puderam participar com
as suas histórias de vida, visão crítica (local e global), através da realização de projetos de
intervenção artística. Possuia uma significativa riqueza cultural/educativa porque envolveu um
intercâmbio com outras companhias de teatro de 11 países. A natureza desta iniciativa
definiu-se precisamente pela partilha de conhecimentos, modos de ver, fazer e comunicar
entre jovens, professores, artistas plásticos, atores, escritores e, que se concretizou através de
encontros de formação anuais.

Neste ano as atividades estiveram concentradas na preparação da viagem a York (Reino
Unido), de 14 a 22 de abril, um intercâmbio com Reino Unido, Noruega, Hungria, Holanda e
Estónia. Tirando-se partido da visão singular dos seis alunos, explorou-se a sua região através
da performance e da fotografia. Este ponto de partida implicou a montagem de uma peça
inspirada no Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente; a dramatização de autorretratos e o
levantamento fotográfico dos locais que o grupo selecionou de acordo com as suas
preferências e críticas sobre o que pretendiam modificar na região. Em York, realizou-se uma
exposição de fotografia, na qual participaram 20 fotografias dos alunos portugueses. O
grupo pôde frequentar uma formação em ateliers de fotografia, música, escrita, dança,
drama. Todo o trabalho culminou numa performance “Through our eyes” apresentada numa
catedral da cidade. Foram momentos que tornaram visível o olhar dos jovens sobre o mundo.

Por razões de síntese, neste artigo ir-se-á dar maior ênfase ao trabalho realizado em
fotografia, embora estivesse relacionado com as outras atividades, sendo, além disso,
representativo do tema principal “Through our eyes”. Com efeito, poder-se-á considerar esta
unidade sobre fotografia como a charneira do projeto global, por se situar entre a realização
de uma peça de teatro, esta responsável por ter desencadeado um trabalho de carácter
teatral na fotografia e, por ter sido fonte de inspiração na realização do autorretrato
performativo posteriormente concebido.

1. Alguns aspetos contextuais
1.1 O Meio e a Escola
O Agrupamento de Escolas José Saramago (Marateca-Poceirão) serve as populações das

freguesias de São Pedro da Marateca (em Águas de Moura) e Poceirão, ambas com
características rurais, onde abundam vinhas, sobrado e pinhais. Encontram-se a cerca de 20
km de Setúbal (capital de distrito) e de Palmela (concelho), além de se situarem a cerca de
40Km de Lisboa. As duas freguesias possuem a densidade populacional mas baixa do
concelho, com cerca de 27-29 hab/km2, percebendo-se daqui uma grande dispersão e
isolamento da comunidade. A taxa de analfabetismo é a maior do concelho, em 2001, com
18,8% no Poceirão e 19,8% na Marateca, acrescendo para o agravamento das condições,
fracos recursos económicos e habitacionais. Por estes factos, a escola pertence à rede de
Territórios de Intervenção Prioritária (TEIP), servindo uma população escolar com mais de
1000 alunos. O modelo arquitetónico da escola 2,3 assemelha-se aos recentemente
construídos noutros locais, com um edifício central de dois pisos e ao lado (mas em
comunicação por um corredor semi-circular) um outro bloco com os espaços para a prestação
de serviços de apoio. Anexos ao edifício principal existem um balneário, campos de jogos ao
ar livre e outro com uma cobertura e, cinco monoblocos climatizados. No recinto exterior há
algum equipamento para os alunos, como um telheiro, um anfiteatro ao ar livre, mesas de
jogos, bancos, chafariz, mas com espaços verdes ainda numa fase inicial de desenvolvimento.
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1.2 O grupo de alunos
Após uma fase de seleção para a constituição do grupo que iria usufruir da formação

artística em York – reservada a um número limite de elementos -, iniciou-se o projeto com seis
alunos, no início do ano letivo de 2011-2012. Eram oriundos de diferentes turmas do 3ºCiclo,
cinco do 9ºano de escolaridade, um de Percurso Alternativo, do 7ºano. Dos seis alunos, cinco
eram do sexo feminino e um do sexo masculino. A faixa etária variava entre os 14 e os 16
anos de idade.

Possuiam características muito diferentes entre si ao nível dos resultados escolares,
interesses, vivências e domínio de competências no âmbito da Educação Artística (Artes Visuais
e Dramáticas). Neste grupo encontravam-se jovens com níveis 5 de aproveitamento (incluindo
Educação Visual); outros com aproveitamento satisfatório, com resultados negativos, com
Necessidades Educativas Especiais ou retenções repetidas.

Há alunos que participavam em atividades de desporto, folclore, escuteiros, praticavam
música, fotografia, gostavam de teatro, principalmente comunicar nas suas várias dimensões.

Este pequeno grupo, muito heterogéneo e que, de uma forma geral não se conheciam em
setembro de 2011, assumiu um espírito forte de equipa devido ao intenso trabalho de
projeto, que exigiu uma entrega pessoal por parte de cada um deles.

2. Plano do Projeto Plataforma 11+
O plano focou apenas o essencial do que foi realizado na escola José Saramago e a sua

relação direta com a formação em York, excluindo: o plano de formação de uma semana com
oficinas de escrita, dança, drama e música; os ensaios, bem como, a estreia da performance
“Through our eyes” realizada na sexta-feira, dia 20 de abril na catedral de St Olave em
York; “Warm up” de Portugal (dinamizada pelo grupo dos seis portugueses), Reino Unido,
Estónia. Holanda e Hungria, entre outras atividades de intercâmbio cultural.

No âmbito do programa de Educação Visual o plano deu ênfase ao trabalho de
interpretação/reflexão e de construção dos produtos visuais, nomeadamente, a cenografia da
peça e, a fotografia. A realização da peça “Autos, barcas e infernos”, uma reconstrução do
Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente, surgiu como primeira atividade neste plano porque
serviu para despoletar o trabalho de equipa e o aprofundamento interpessoal dos jovens,
para desencadear um maior envolvimento dos mesmos no registo fotográfico de caráter auto-
biográfico e performativo. As três etapas deste projeto devem ser encaradas como Unidades
de Trabalho, embora relacionadas, são independentes e de média duração (entre 5 a 7
blocos cada).

As atividades nucleares (Peça, Fotografia, Performance) resultaram em dois eventos
distintos, ambos apresentações e exposições de fotografia à comunidade local (Poceirão,
Palmela, mas também a presença de público de Lisboa) e de York.
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Quadro 1. Escola Básica José Saramago – Marateca/Poceirão Ano Letivo 2011-2012
Projeto com base no programa da disciplina de Educação Visual – 9ºano

Competências específicas Conteúdos Resultados
pretendidos

Estratégias/Atividades Recursos Tempo Avaliação

Dimensões
Fruição-contemplação
Reconhecer a importância do
espaço natural e construído,
público e privado;
Conhecer o património cultural
e natural da sua região, como
um valor de afirmação da
identidade nacional e encarar
a sua preservação como um
dever cívico;
Reconhecer e dar valor a
formas artísticas de diferentes
culturas, identificando o
universal e o particular
Produção-criação
Utilizar diferentes meios
expressivos de representação;
Realizar produções plásticas
usando elementos da
comunicação e da forma
visual;
Usar diferentes tecnologias da
imagem na realização
plástica;
Reflexão-interpretação
Reconhecer a permanente
necessidade de desenvolver a
criatividade de modo a
integrar novos saberes;
Desenvolver o sentido de
apreciação estética e artística
do mundo;
Compreender mensagens
visuais expressas em diversos
códigos;
Conhecer os conceitos e
terminologias das Artes Visuais

Comunicação Visual
Reconhecer através da
experimentação plástica, a
arte como expressão do
sentimento e do conhecimento
Conceber organizações
espaciais dominando regras
elementares da composição
Elementos da forma
Conceber projetos e organizar
com funcionalidade e
equilíbrio os espaços
bidimensionais e
tridimensionais

Comunicação

Papel da
imagem na
comunicação

Espaço

Relação-
Humano-
Espaço

Forma

Perceção
visual da
forma
Qualidades
expressivas

Fatores que
determinam a
forma dos
objetos
Físicos
Estéticos

Luz-cor

A cor-luz no
ambiente

Reconhecer a
importância das
imagens no
comportamento
das pessoas

Projetar objetos
ou espaços
tendo em conta
a relação
humano-espaço

Compreender
que a perceção
visual faz
formas envolve
a interação da
luz-cor, das
linhas, da
textura, etc

Conhecer as
propriedades
físicas de
diversos
materiais

Fundamentar a
escolha de uma
entre várias
formas que
satisfaçam os
fatores
considerados

Compreender
os efeitos da
cor na perceção
do mundo
envolvente
Aplicar os
conhecimentos
adquiridos
sobre a cor-
sensação e a
influencia da
cor no
comportamento

Apresentação do projeto: tema,
objetivos, possibilidades.

Unidade de Trabalho 1
Peça de teatro
Análise de diferentes textos dramáticos para
seleção de um.
Pesquisa sobre o teatro português: o teatro de
marioneta, cenografia.

Visita de estudo à F.C.Gulbenkian (Naturezas –
mortas) e ao Museu da Marioneta, em Santos –
Lisboa: conhecer e identificar fontes de
inspiração. Oficina de construção de marionetas.

Ensaios

Construção de cenários, acessórios, marionetas
Montagem cenográfica
Sonoplastia

Estreia no Centro Cultural do Poceirão

_____________________________________
Unidade de Trabalho 2
Fotografia

Listagem individual de locais da região,
segundo a sua história de vida, o que mais
gostam, o que desejariam melhorar.
Análise e discussão em grupo sobre o conteúdo;
identificação dos aspetos comuns/cruzamento
com textos auto-biográficos, poemas,...

Realização de um itinerário

Apresentação dos aspetos formais na fotografia
com exemplificações
(enquadramento/composição, planos, valores
lumínicos, relação de forças - entre formas, cor-
tomadas/ângulos, textura).
A Natureza-Morta na Fotografia.

Trabalho de campo: registo fotográfico dos
espaços, intervenção performativa.

Impressão em papel fotográfico, sem
manipulação digital
Análise dos resultados, seleção de
20fotografias, atribuição (ou não) de títulos

Trabalho oficinal com as fotografias em York:
relação de sentido formal/conteúdo
Representação performativa das fotografias

Exposição de fotografia em York Theatre Royal
Intervenção gráfica a partir das fotografias

Exposição no Centro Cultural do Poceirão

______________________________________
Unidade de Trabalho 3
Performance autorretrato
Discussão em grupos sobre a “viagem
fotográfica” da atividade 2: sítios importantes,
sensações/emoções, desejos, o que querem
modificar, em quê que acreditam.
Registo individual das impressões em diário
gráfico
Constituição de dois grupos, separadamente
para a realização de duas intervenções
dramáticas sobre a reflexão que fizeram.
Apresentação dos dois trabalhos. Discussão,
identificação de estratégias de articulação e
melhoria das intervenções.
Conceção da performance

Ensaios da Performance:
“Quem somos nós”

Estreia no salão de York Theatre Royal

Apresentação no Centro Cultural do Poceirão

Museu da
Marioneta
Fundação
Calouste
Gulbenkian
Centro Cultural
do Poceirão
Companhia de
Teatro “O
Bando”

Riscadores:
Grafite de várias
durezas. Pincéis,
tintas acrílicas,
papel, fita cola,
cola branca,
universal, tecidos,
cordas, objetos
reutilizados,…

Palco
_____________

Máquina
fotográfica

Objetos vários,
acessórios de
teatro

Exemplos de
Fotografias

Papéis diversos,
riscadores
vários

_____________

Diário gráfico

Riscadores
vários

Reutilização de
objetos

Marionetas

Luzes/projetores

Palco

1
Bloco
90’

6
Blocos
90’

1
Bloco
90’

1
Bloco
90’

2
Blocos
90’

3
Blocos
90’

1
Bloco
90’

2
Blocos
90’

2
Blocos
90’

Formativa
Criterial

Técnica
Domínio e aplicação
expressiva das
técnicas

Utilização adequada
de materiais,
instrumentos e
equipamentos

Conceitos
Aquisição de
conhecimentos sobre
os aspetos formais,
observável através
das produções e
verbalização.

Processos
Apresentação de
ideias diversificadas
Fundamentação e
eficácia das ideias
selecionadas
Aplicação de
conhecimentos na
realização das
produções

Perceção do real
Sensibilidade às
qualidades formais e
expressivas do meio
e dos objetos.

Valores e atitudes
Superação dos
obstáculos à
realização do
projeto

Respeito pelas
diferenças individuais

Contribuição para o
trabalho de grupo

Intervenção na
melhoria do
envolvimento

Autonomia no
trabalho individual

Reflexão sobre
sentimentos,
sensações e
fenómenos

Fruição das
qualidades estéticas
dos objetos e do
envolvimento.

Observações: O projeto desenvolveu-se ao longo de um ano letivo, durante um bloco letivo de quinta-feira e a maioria das
tardes das quartas-feiras (extra horário). Optou-se por não contabilizar os tempos das visitas de estudo e exposições porque
realizaram-se durante um dia, no caso das primeiras, ou ao longo de uma semana, no caso das exposições. O plano contém
conteúdos do programa de EV- 9ºano, embora sejam comuns aos outros anos de escolaridade do 3ºCiclo, tendo sido possível
adequá-los aos alunos com mais dificuldades.
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3. Matéria Prima
O plano de trabalho do projeto iniciou-se com a realização da peça de teatro “Autos,

barcas e infernos”. De acordo com o currículo de Educação Visual e por razões de síntese,
neste ponto do meta-artigo tornou-se mais pertinente iniciar e destacar os resultados obtidos
ao nível da fotografia, não deixando de fazer uma breve referência às produções dos alunos
realizadas no campo da cenografia, remetidas para o final desta terceira parte.

Assim, foram selecionados alguns exemplos de fotografias com a intervenção performativa
dos alunos, recorrendo a objetos, à sua postura no espaço, de acordo com o que acreditavam,
gostavam ou desejavam modificar no meio onde habitam. Houve um trabalho prévio de
estruturação do itinerário fotográfico; exemplificação de possibilidades de captação da
imagem, procurando pormenores, reflexos, ângulos picados, enquadramentos dinâmicos,…de
modo a procurarem composições visuais alternativas à fotografia “tipo postal”.

Numa breve análise das várias fotografias pode-se referir, em relação à primeira imagem,
que houve um recurso à contraluz, forma/sombra e fundo/iluminado; utilização de um ângulo
contrapicado, o assunto principal em primeiro plano. Perspetiva central, linhas de fuga com
alguma acentuação (Figura1). Na segunda figura o ângulo deslocou-se da posição paralela à
linha do horizonte acentuando a força do elemento principal (Figura 2). Na quarta fotografia,
a aluna situou a figura no lado esquerdo superior conferindo dinamismo à imagem pela
descentralização daquela (Figura 4).

Figura 1. Fotografia de D. A., A sombra da estação,
Poceirão (2012)
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Figura 2. Fotografia de S.C., Ambiguidade, Poceirão
(2012)

Figura 3. Fotografia de J.S., S/título, Poceirão (2012)

Figura 4. Fotografia de J.F.,S/título, Setúbal (2012)
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Figura 5. Fotografia de J.F., S/título, Setúbal (2012)

O exemplo seguinte trata-se de uma sequência fotográfica com acentuação da textura por
uma trama que existia no local (Figura 6). A seguir, imagens referentes a vestígios de um
riacho destruído pela intervenção humana. Recurso ao plano de pormenor, aos reflexos e
transparências (Figuras 7 e 8)

Figura 6. Fotografias de J.F., S/título, Setúbal (2012)

Figura 7. Fotografia de I.S., Pequena vida, Forninho -
Poceirão (2012)

Figura 8. Fotografia de I.S., S/Título, Forninho –
Poceirão (2012).
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Figura 9. Fotografia de S.C., Poceirão, Poceirão (2012)

Figura 10. Fotografia de I.B., S/Título, Asseiceira –
Poceirão (2012)

A jovem autora selecionou um enquadramento invulgar, identificando linhas cromáticas
organizadoras da composição, a partir da observação atenta do parque do Poceirão,
introduziu uma das peças que constituem as andas construidas por ela (Figura 11).

A fotografia seguinte contém características marcadamente performativas, embora, sem o
artifício da encenação: a presença da(o)s alunos/autores numa situação de clara comunicação
não verbal, foram protagonistas de um momento de intervenção no espaço, que por não ter
sido ensaiado, mas por ter sido intencionalmente enquadrado pela autora, possui qualidades
formais e de conteúdo: a composição equilibrada dos elementos (forma, cor, planos), embora
ainda tenha procurado uma simetria e a centralização do assunto. No campo do conteúdo a
existência de uma intencionalidade em preservar o espaço lúdico; a presença do sujeito
fotógrafo dentro da fotografia, podemos encontrar aqui um significado - o de que todos
fazem parte daquela realidade. A lembrar a inversão de papéis, de que descrevia Foucault
(Focault, 2005: 60) a propósito da obra “As meninas” de Velasquez, nesta fotografia o sujeito
– fotógrafo/autor observa o objeto, embora implicitamente faça dele parte. É possível
encontrar aqui diferentes formas de ver o mundo com a presença de duas fotógrafas
explorando o espaço através de uma busca de diferentes ângulos, (Figura 12).
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Figura 11. Fotografia de D.A, S/Título, Poceirão
(2012).

Figuras 12. Fotografia de D.A., No nosso mundo,
Poceirão (2012)

As próximas imagens ilustram alguns momentos de formação na oficina de Fotografia em
York, no Pilot Theatre (Figuras 13 a 17). Os jovens construíram uma performance
interpretativa das fotografias sobre Poceirão, Marateca e Setúbal. Juntando-as às
fotografias dos outros países, realizaram um mapa com base em elementos comuns, como a
água, o chão, as árvores, o vento, a predominância de certas cores, o tipo de tomadas,…As
ligações eram estabelecidas recorrendo a materiais diversos, dependendo da intenção (a cor,
a largura, a textura destas ligações indicava o tipo de associação, por exemplo, uma
associação de pormenor uma linha fina, uma fita castanha que indicava a terra como
elemento comum,…).

Figura 13. Imagem da oficina de fotografia, York
(2012). Fonte: Própria
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Figura 14. Imagem da oficina de fotografia, York
(2012). Fonte: Própria

Figura 15. Imagem da oficina de fotografia, York
(2012). Fonte: Própria

Figura 16. Imagem da oficina de fotografia, York
(2012). Fonte: Própria
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Figura 17. Imagem da oficina de fotografia, York (2012). Fonte: Própria

Em seguida, é possível perceber-se alguns pormenores da exposição de fotografia, no
espaço de exposição do teatro. Foram afixadas reproduções das fotografias sobre papel de
cenário, dos cerca de 50 alunos oriundos dos seis países envolvidos, colocaram-se riscadores
suspensos para os visitantes desenharem inspirados nas imagens (Figuras 18 e 19).

Figura 18. Imagem da Exposição de fotografia, York (2012). Fonte:
Própria.
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Figura 19. Pormenor da figura 18, York (2012). Fonte: Própria

Após a marcante experiência em York, o grupo de alunos preparou um conjunto de
produções, para apresentar à comunidade do Poceirão e arredores o balanço do ano letivo,
no dia 31 de maio de 2012. Selecionou-se para a estreia deste evento o Centro Cultural do
Poceirão, pois reunia as melhores condições de execução das performances e montagem da
exposição. Nas próximas imagens pode-se ver uma das cenas da peça de teatro “Autos,
barcas e infernos” e, em pormenor, a fase de execução das marionetas, elemento
fundamental na peça, nas fotografias e no autorretrato performativo.

Figura 20. Aspetos cenográficos da peça, Poceirão (2012). Fonte: Própria.

Figura 21. Marionetas da peça, Poceirão (2012).
Fonte: Própria.
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Figura 22. Processo de execução das marionetas da
peça, Poceirão (2012). Fonte: Própria.

Considerações finais
O trabalho de fotografia foi o conteúdo de uma viagem ao longo de um período com

incursões na localidade e no Reino Unido, em intercâmbio com grupos oriundos de outros
países, por isso, promotor do desenvolvimento de competências comunicacionais nas áreas das
artes visuais, do drama, da dança, da música, da língua estrangeira.

Ao estabelecer-se uma relação com o programa curricular de Educação Visual, a avaliação
do processo ultrapassou as expectativas, pela riqueza das aprendizagens nas várias
dimensões das competências específicas (fruição-contemplação; produção-criação e reflexão-
interpretação), como num saber fazer melhor quanto à aplicação expressiva das técnicas (nas
áreas da fotografia, mas também do desenho, da pintura e escultura no caso da peça de
teatro e do autorretrato performativo), na diversidade de ideias apresentadas, no
desenvolvimento da sensibilidade às qualidades formais e expressivas, na capacidade de
cumprir todos os objetivos, pelo respeito e valorização das diferenças, entre outros aspetos.
Todas as atividades previstas foram concretizadas, com produções genuínas, possuidoras de
qualidades formais e com uma forte componente de sentido pelo percurso de realização que
todas tiveram, sempre num princípio de construção da realidade, intervenção artística no
meio. Valores reconhecidos pela comunidade escolar e local, pelo grupo de cerca de 50
pessoas dos cinco países em York, incluindo formadores, atores, organizadores da formação,
jovens e professores.

O projeto foi sendo desenvolvido com a implicação singular dos alunos. Este grupo
concretizou atividades que resultaram dos seus interesses, desejos, sentido crítico, embora com
um suporte curricular. A forma e o conteúdo foram determinados pelo modo como se veem e
ao mundo. Mas estes resultados não surgiram individualmente estanques, como uma soma de
individualidades, foram fruto das interações. Existindo uma estrutura orientadora e, dada a
complexidade que caracteriza um projeto artístico, o que aconteceu foi imprevisível; neste
ponto, a realização criativa dos intervenientes, não de um autor exclusivo.

A aprendizagem em contexto foi outro dos aspetos importantes neste projeto, pela
apresentação de todo o trabalho no Centro Cultural do Poceirão; em York pela formação de
uma semana num teatro profissional, com formadores que são artistas profissionais, e pela
concretização de um objetivo real: performance numa catedral da cidade. Deste modo, o
contacto com o processo de trabalho dos artistas, trouxe um conhecimento que nenhuma sala
de aula poderia garantir.

A exploração integrada das diferentes artes foi igualmente uma vertente estruturante de
todo o projeto, talvez uma via de valorização das várias áreas, favorável à compreensão da
sua natureza complexa.

A fotografia nas artes performativas teve um papel de articulação entre as várias
atividades, revelando potencialidades a desenvolver no futuro para a construção de sentidos
pessoal e social do mundo através das artes, com a análise da imagem a partir de uma
pesquisa sobre fotografias públicas e particulares cedidas pela comunidade do Poceirão,
procedendo-se a uma recriação crítica através da fotomontagem, técnica mista, recurso ao
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desenho…desta forma, também como ponto de partida para outras produções na área das
artes performativas.

Toda a experiência, marcada pelos afetos intensificados pelo trabalho de grupo, num meio
aparentemente conhecido, como o Poceirão, ou num meio estranho, como York e, por isso
mesmo, culturalmente estimulante, imprimiu as suas aprendizagens no campo da significação,
inesquecível para todos, que transformou e, portanto, desenvolveu. ●
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Diferentes traçados para uma perspetiva comum:
Geometria Descritiva, 12.º ano

Ana Rita Frade Santos

Resumo: O ensino da Geometria Descritiva implica uma intervenção baseada no contexto de cada aluno para que a
transferência e apropriação dos conhecimentos seja efetiva e permita um incremento do auto conceito do aluno sobre
as suas capacidades para resolver uma disciplina que invariavelmente se revela um problema. Para tal é
essencial desenvolver uma abordagem focada nos interesses e capacidades de cada indivíduo, em que a avaliação é
integrada no desenvolvimento deste processo. Nesta comunicação procura-se mostrar como se desenvolveu esta
abordagem.
Palavras chave: Geometria Descritiva, apropriação, competências, individuo.

Introdução
O tema selecionado para esta comunicação, refere-se a uma parte do conteúdo da

disciplina de Geometria Descritiva A, atualmente lecionada em regime bianual, integra o
programa do Curso Científico-Humanísticos de Ciências e Tecnologias e do Científico-
Humanísticos de Artes Visuais, assim como de alguns dos Cursos Tecnológicos como, por
exemplo, Design de Equipamento e Multimédia ou Design Gráfico.

Podemos considera-la uma disciplina que faz a ponte entre o pensamento artístico e o
matemático, sendo utilizada como ponto de partida para representações de desenho técnico,
arquitetónico, industrial, mecânico, arqueológico, científico, projetivo e artístico.

Caracteriza-se por procurar descrever o espaço de uma forma concreta e direta, na sua
interação com os objetos, com recurso ao pensamento abstrato, para a conceção de uma
imagem mental mediante o raciocínio, a criatividade e o processamento simultâneo da
informação que os sentidos fornecem, com particular ênfase na visão, audição e tato.

O trabalho exigido ao aluno baseia-se sobre o raciocínio lógico, criação de imagem mental
dos referenciais espaciais e respetiva tradução em desenho.

O desafio, aqui, será procurar conceber um modelo de aprendizagem para a disciplina de
Geometria Descritiva que responda à necessidade de apresentar conteúdos com significado
para o aluno, tendo em conta o contexto e a estrutura cognitiva prévia que detém, avaliando
e valorizando o seu percurso para a apropriação da matéria segundo os fatores que o
condicionam na sua unicidade.

Reservaremos ainda um espaço dedicado à reflexão sobre a possibilidade de delinear e
implementar estratégias de adaptação curricular para alunos com necessidades educativas
espaciais, como é o caso da Dislexia e Discalculia.

1. Propostas de intervenção pedagógica
A linguagem específica, assertiva e rigorosa da Geometria Descritiva, aparentemente

facilitadora da comunicação e transmissão de conteúdos, anuncia-se muitas vezes como
precursora de desmotivação e falta de compromisso para com uma fase de estudos que
compete com o cenário mentalmente desestruturado e caracteristicamente tumultuoso da
adolescência.

O tendencial desinteresse do aluno deve ser combatido pelo professor através do
envolvimento do aluno no processo de aprendizagem dos conteúdos a desenvolver,
fomentando sempre que possível, a discussão orientada, promovendo a apropriação da
generalidade dos conteúdos e metodologias da Geometria Descritiva.
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Sugere-se assim, entre outras propostas de intervenção, que os alunos adotem uma postura
crítica e atenta nas aulas, com solicitações frequentes para a sua participação no debate de
ideias, complementada com Memórias Descritivas, a realizar em aula ou em casa, para
identificação dos conhecimentos ou despiste das dificuldades com que possam estar ou vir a
deparar-se.

O professor deve iniciar a aula com a apresentação do tema a desenvolver, e a natureza
das tarefas a desempenhar no decorrer da mesma, ponto de partida que poderá ser
materializado através da redação participada do sumário. Deverá também disponibilizar um
plano de trabalho, onde atualizará os objetivos alcançados e as propostas de abordagem e
os critérios discutidos para as futuras tarefas a desenvolver, mobilizando os alunos através do
conhecimento sobre as metas a alcançar, apostando numa perspetiva orientadora que
viabiliza a aprendizagem assente num modelo de crescente autonomia.

A aprendizagem é essencialmente construída pelo aluno, através dos seus conhecimentos
prévios, que devem ser valorizados pelo professor de modo a veicular a construção de
estruturas mentais que permitam a descoberta de novos conhecimentos, de forma eficaz.

As tarefas desenvolvidas em aula devem procurar, essencialmente, desenvolver o
conhecimento, criar uma estrutura cognitiva que permita aos alunos compreender a informação
específica de Geometria Descritiva. Só com uma base sólida de conhecimentos iniciais,
poderão aprofundar os conhecimentos nesta disciplina, de forma sustentada e significativa,
que lhes permita progredir no seu percurso escolar.

Segundo Ausubel (1999, ) o maior fator de aprendizagem de um aluno é aquilo que ele já
sabe “descubra o que ele já sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (Ausubel, Novak e
Hanesian, 1999, p. viii.). Mediante esta perspetiva, o professor perante a turma, tem de ter
especial aptidão e sensibilidade para absorver as variâncias do contexto de cada aluno,
saber aquilo que faz parte do seu quotidiano, conhecer a estrutura familiar, os seus valores, e
os hábitos do ambiente a que pertence, isto é, o professor deve reunir o máximo conhecimento
sobre a estrutura cognitiva do aluno para conseguir adaptar os conteúdos do programa que
leciona à realidade e informação de que aquele aluno dispõe.

A estrutura cognitiva de cada aluno depende em grande medida da clareza das ideias
que este tem do mundo e de si mesmo. Na escola o professor é protagonista no papel de
dinamizar a sala de aula, para que esta seja o cenário perfeito de intercâmbio e afirmação
do aluno, seja através da aprendizagem por receção ou por descoberta. A identidade
cultural pode e deve ser usada como “gancho cognitivo” para a informação nova, que será
absorvida e retida segundo estes elementos de ligação ao que já é do conhecimento do
aluno, evitando o processo de aprendizagem mecânica.

Na perseguição do objetivo de compreensão das ferramentas da Geometria Descritiva, a
capacidade de abstração tem um papel central, mas é, no entanto, uma tarefa difícil para a
maioria dos alunos, que deve ser colmatada pelo professor, principalmente numa fase inicial
de lecionação da disciplina, com o recurso a modelos tridimensionais da esfera real dos
alunos.

Para a construção de uma base sólida de conhecimentos e aprofundamento de conteúdos
na disciplina de Geometria Descritiva, torna-se fundamental atender à complexidade
crescente de representação, pelo que se requer que os alunos se mantenham atentos,
participativos, e que colaborem e partilhem experiências, entre si e com o professor.

2. Unidade de trabalho | ALFABETO DO PLANO
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2.1. Aquisições:
Saber identificar as particularidades dos diferentes planos;
Demonstrar a posição de cada um dos Planos relativamente aos Planos de Projeção;
Entender o conceito de traços dos planos nos planos de projeção;
Conceber a ideia de plano projetante;
Saber identificar, sempre que exista, a projeção de verdadeira grandeza do plano;
Perceber as relações de paralelismo, perpendicularidade e obliquidade entre os

planos.

3. Propostas de atividade
3.1. Criação de imagens
A atividade consiste na recolha gráfica/fotográfica de objetos que façam parte da meio

envolvente do aluno e que representem os planos inicialmente estudados em aula com
orientação do professor.

O aluno deverá ser capaz de ilustrar o conhecimento que adquiriu através de exemplos
que façam parte do seu contexto diário, de forma a otimizar a memorização das
características de cada plano.

Segue-se um exemplo de resolução (Figuras 1 a 8):

Figura 1. Plano frontal - Muro, Fonte: www.123rf.com

Figura 2. Cama - Plano horizontal, Fonte: www.camas-
colchoes.com
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Figura 3. Prateleira – Plano de Topo, Fonte: www.casabrasil.com.br

Figura 4. Porta – Plano Vertical, Fonte: www.giveanartist.homestead.com

Figura 5. Pinhal – Plano de Perfil, Fonte: http://kazamy.blogspot.pt
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Figura 6. Rampa de Garagem – Plano de Rampa, Fonte:
www.askthebuilder.com

Figura 7. Alçapão – Plano Passante, Fonte: www.myswag.org

Figura 8. Casa da Música – Plano Obliquo, Fonte:
www.cidadesurpreendente.blogspot.pt/

3.2. Traços do plano
Sugere-se que o aluno experiencie a simulação dos traços de um plano recorrendo a uma

representação material que potencie o contacto direto com o espaço, através da manipulação
de uma plano riscado a giz vermelho, e um caderno de desenho, como ilustra a seguinte
sequencia (Figura 9):
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Figura 9. Sequência, Lisboa, em 2012. Fonte: própria.
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3.3. Planos projetantes e planos não projetantes
Pretende-se com esta atividade, validar a aquisição do conceito de Plano Projetante

através da projeção de pontos de luz em planos transparentes (Figura10 a 13).

Figura 10. Plano Vertical – Plano Projetante, Lisboa, em 2012. Fonte:
própria.

Figura 11. Plano Vertical – Plano Projetante, Lisboa, em 2012. Fonte:
própria.
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Figura 12. Plano de Rampa – Plano não Projetante, Lisboa, em 2012.
Fonte: própria.

Figura 13. Plano de Rampa – Plano não Projetante, Lisboa, em 2012.
Fonte: própria.

4. Avaliação
A abordagem que aqui se propõe foca-se nos interesses e capacidades de cada

indivíduo, como tal, a avaliação é integrada no desenvolvimento deste processo individual.
Para que se cumpra o sucesso esperado, é essencial que o professor detenha o olhar sobre

os alunos, no decorrer da experimentação e manipulação de maquetes, ou no empenho que
depositam nas aprendizagens que se pretendem por descoberta.

As propostas de atividade descritas viabilizam uma avaliação criterial, baseada na
aquisição de competências por etapas orientadas pelo professor.

Posteriormente, e porque diretrizes exteriores à sala de aula assim o exigem, dedica-se
parte da avaliação a um modelo normativo, baseado em testes de aferição das aquisições
realizadas nas atividades propostas, de forma a preparar o aluno a outros modelos mais
massificantes e coletivos de avaliação, que não excluo, e encaro como complemento.
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Conclusão
Fazendo uma reflexão transversal a toda a minha reduzida mas intensa experiencia na

lecionação da disciplina de Geometria Descritiva, tive o prazer de contactar com o mais rico e
variado leque de alunos, com particularidades, que fazem com que se distingam todos entre
todos.

As confidências que me fazem, levam-me a empreender esforços no sentido de os auxiliar
hoje numa tarefa que um dia também eu julguei impossível, pensando estratégias que lhes
facilitem o caminho para o sucesso, que considero essencial para o cumprimento da minha
missão.

Estas e outras propostas repensadas ano após ano, e reformuladas de acordo com a
unicidade de cada aluno poderão contribuir para a concretização da ideia inicial, em que
diferentes traçados poderão conduzir a uma perspetiva comum. ●
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Graffiti e Educação, 8º Ano

Ana Sofia Matos

Resumo: O Graffiti, um lograr de potencialidades como forma de expressão urbana atual e comunicação específica.
Apresentar o desenho do graffiti comouma poesia visual no espaço urbano, com objetivos comunicativos específicos,
alicerçado numa reflexão enquanto unidade pedagógico-didática, espelhada numa articulação com contornos no
desenvolvimento de diferentes competências nos alunos, com enfoque nas competências gerais de comunicação.
Palavras-chave:Graffiti, Educação

Title:Graffiti an Education
Abstratc: The Graffiti, a defraud of potentialities as an urban current expression and specific communication. To
present the graffiti design as a visual poetry in urban space, with specific communicative objectives, founding in a
reflection while pedagogic-didactic unity, showing an articulation with forms in the development of different pupils
competences, focusing general communication.
Keywords: Graffiti, Education

Introdução

Apresenta-se o resultado de um percurso de prática pedagógica exercida na leccionação
de uma Unidade Curricular intitulada “Graffiti e Educação” integrada na planificação
curricular realizada no ano 2010/11 na disicplina de Educação Visual no 8º ano de
escolaridade, assim como foi apresentada no âmbito da disciplina de Introdução à Prática
Profissional II do mestrado em Ensino das Artes Visuais, orientada pelo professor João
Queiroz.

A presente exposição baseia-se na minha experiência prática e pessoal no ensino da
Educação Visual ao 8º ano de escolaridade, numa escola do ensino público, no decorrer do
ano letivo 2010/11, a qual atende alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário.

Considerando a disciplina de “Educação Visual como educação do olhar e do ver” (Ministério
da Educação (2001). “Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais” (p.155).
Lisboa: Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica) tive como objetivo
delinear recursos educacionais capazes de favorecer a aprendizagem da Arte na
adolescência. Para tal foi tida em consideração a escolha de dois fatores fundamentais: o ano
de escolaridade e o tema a trabalhar e a comunidade escolar onde a escola se encontra
inserida.

No que se refere ao ano de escolaridade, optei pelo 8º ano, para implementação desta
unidade, por melhor se adequar ao currículo do mesmo e, também, visto ser para muitos
alunos um ano terminal da disciplina de Educação Visual (à data do ano decorrente da
implementação da unidade em questão), pois de acordo com a organização curricular “a
frequência da Educação Visual no 9º ano, (…), não é comum a todos os alunos que terminam o
ensino Básico. Assim, o 8º ano assume-se como um ano terminal de Educação Visual para muitos
dos jovens estudantes” (Ministério da Educação, Departamento de Educação Básica (s/d).
Educação Visual. Ajustamento do programa de Educação Visual 3º Ciclo. Retirado:
http://www.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/606/ajusta
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mento_educ_visual.pdf). Como tal e sendo as Artes “elementos indispensáveis no
desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de saber que
articulam imaginação, razão e emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, trazendo novas
perspectivas, formas e densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive.” (Ministério da
Educação (2001). “Currículo Nacional do Ensino Básico, Competências Essenciais” (p.155).
Lisboa: Ministério da Educação, Departamento da Educação Básica). Considerei então,
fundamental possibilitar a estes alunos uma vivência artística mais profunda e dotada de
novas experiências, que lhes permitissem adquirir novos conhecimentos artísticos, ampliando o
seu leque de aprendizagens e desenvolvendo o seu sentido estético e crítico, e até quem sabe,
motiva-los para a continuação deste longo e inefável percurso do ensino e da aprendizagem
artística, que a longo prazo os poderá ajudar a tornarem-se cidadãos capazes de integrar
de forma ativa e criativa a sociedade em que se inserem.

Em relação à temática, como se sabe o mundo artístico é felizmente bastante rico e extenso,
pelo que houve a necessidade de selecionar apenas uma área restrita deste mundo, optei
pela pintura graffiti. Esta escolha deveu-se ao facto desta Arte ser parte integrante dos
diferentes rostos do ser humano desde os tempos mais remotos, como forma de expressão e
de comunicação e do seu estudo permitir identificar e compreender os três elementos
integrantes da expressão visual: linha, textura e cor, competências que os alunos devem
adquirir no 3º Ciclo do Ensino Básico (Ministério da Educação (2001). “Currículo Nacional do
Ensino Básico, Competências Essenciais” (p.159). Lisboa: Ministério da Educação,
Departamento da Educação Básica), bem como a lecionação dos cinco grandes conteúdos
previstos, para este Ciclo de Ensino, no programa da disciplina de Educação Visual,
nomeadamente: Comunicação, Espaço, Estrutura, Forma e Luz/Cor (Ministério da Educação,
Departamento de Educação Básica (s/d). Educação Visual. Ajustamento do programa de
Educação Visual 3º Ciclo.
Retirado:http://www.dgidc.minedu.pt/recursos/Lists/Repositrio%20Recursos2/Attachments/60
6/ajustamento_educ_visual.pdf).

A escola situa-se junto a uma área residencial problemática. Muitas das crianças que
frequentam a escola revelam um padrão de afetividade baixo, associado a abandono
familiar e escolar e, dificuldades económicas acentuadas. Têm códigos linguísticos próprios e
revelam muita agressividade. Os pais, na sua maioria, não se mostram muito participativos,
nem cooperativos com as atividades da escola. Todas estas condicionantes não propiciam
muitas das vezes, a alguns alunos, um ambiente favorável às aprendizagens curriculares.

Com o pressuposto de criar contextos adequados que deem resposta à constante exigência
social, por entre os vocábulos Comunicação e Educação, num contexto sobre um novo meio de
expressão que floresce, o graffiti, apresenta-se como uma nova linguagem e forma de
comunicação emergente na educação dos jovens.

A procura da compreensão sobre o fenómeno do graffiti foram fundamentais para o
desenvolvimento de estratégias didáticas promotoras de distintas competências nos alunos.
Com a realização de uma pesquisa bibliográfica específica, sustentada também por
experiências vividas no seio dos writers, procurei dar a conhecer e compreender a expressão
do graffiti e posteriormente, o mesmo, foi desenvolvido numa vertente interdisciplinar,
promovendo uma ponte transcurricular com alunos do terceiro ciclo do ensino básico,
privilegiando a metodologia investigação-ação.

1. A Educação
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Para que a educação aconteça, é necessário que as informações e conhecimentos façam
sentido tanto para quem os transmite quanto para quem os recebe. É preciso que o professor
e o aluno se apropriem dos conteúdos, tomem posse deles. Para tal é necessário que o
transmissor, tanto quanto o recetor dos conteúdos, ultrapasse posições passivas e seja
participante da ação educativa. A educação é, portanto, um processo dinâmico que requer um
professor agente e um aluno participativo.

Os conteúdos lecionados e as metodologias adotadas têm, necessariamente, de se adaptar
às necessidades da sociedade e, por conseguinte, aos seus intervenientes. Mas este processo
nem sempre é fácil, pois essa adaptação tem pela frente um grande desafio, que é o de se
ajustar às mudanças sociais, culturais, económicas e tecnológicas.

Atualmente, a sociedade privilegia um saber especializado, onde a sua construção possa
ser uma atividade social plenamente integrada no meio que nos rodeia. Assim, cada vez mais
se exige uma grande variedade de canais de aprendizagem, esta crescente exigência
fomenta, também o desenvolvimento mais sofisticado de novas tecnologias que permitem
colocar à disposição dos indivíduos recursos cada vez mais elaborados que permitem
assegurar maior mobilidade à informação.

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura
(UNESCO), o desenvolvimento das crianças deve ser feito através de uma educação integral.
Esta deve ser entendida como a educação de alguém como um todo, centrando-se nos quatro
pilares fundamentais do Conhecimento (Afetivo-emocional, cognitivo, ético-moral,
psicomotora).

Toda a atividade educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do
sistema formal alimenta retratos para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados
grupos da população.

Objetivos explícitos de formação ou de instrução, que não estão diretamente dirigidos à
provisão de graus próprios do sistema educativo regular.

A escola é um ambiente formado por um grupo heterogéneo e não homogéneo, onde se
encontra pessoas diferentes no modo de ser, pensar e agir. Portanto a escola é um espaço de
socialização de cultura e deve contribuir para uma educação mais igualitária.

1.1 A Educação pela Arte
“Educar pela Arte” não é uma didática com a finalidade de ensinar à criança conceitos

teóricos sobre a arte, história da arte ou sobre a vida dos grandes artistas. Tem como por
objetivo, desenvolver o espírito crítico, levando-a a contemplar obras de arte e, também tem
a intenção de apetrechar a criança do conhecimento das técnicas de produção artística,
iniciando-a no contexto da arte. Segundo Sousa (2003), enquanto na Educação pela Arte não
interessa a obra de arte em si, mas a sua capacidade de possibilitar à criança a expressão
das suas emoções e a evolução da sua beleza espiritual, a perspetiva das Artes na Educação
volta-se diretamente para a produção de obras com caraterísticas socioculturalmente
consideradas como artísticas, com a intenção expressa de ensinar as técnicas e os princípios
estético-científicos que deverão presidir na sua criação. (SOUSA, Alberto B. (2003).
“Educação pela arte e artes na educação”, 1º Vol, Instituto Piaget. Lisboa, p 89).

Durante a minha prática pedagógica, incentivei sempre os meus alunos para que usassem o
desenho e a pintura para exprimir sentimentos e emoções. Em momento algum tive intenção de
criar “pequenos artistas”. As finalidades educativas às quais dei maior relevância passam
pelo desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e expressivas das crianças. Passa
também, pela valorização da capacidade do corpo como instrumento de perceção do mundo
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que o rodeia e por permitir abrir horizontes numa perspetiva de assimilação da razão com os
sentimentos e com a emoção.

Uma das dificuldades iminentes ao lecionar estas disciplinas é a constante necessidade de
provar o seu valor face aos colegas de ensino, alunos e encarregados de educação. Apesar
de ser uma disciplina curricular, cuja avaliação é relevante para o avanço dos alunos nos
vários níveis de escolaridade, a maior parte da comunidade escolar encara-a como algo
menos importante que o ensino da matemática ou da língua portuguesa. No entanto, a
importância da educação artística no desenvolvimento curricular do aluno é fundamental para
o seu crescimento cognitivo e emocional. Segundo Oliveira (2009), “A arte possibilita que as
pessoas estabeleçam um comportamento mental que os leva a comparar situações, a melhorar a
sua comunicação, a formular conceitos e a redescobrir como se transmitem esses conceitos. Todo
esse processo faz com que o aluno seja capaz de ler e analisar o mundo em que vive e dar
respostas mais criativas.”( OLIVEIRA, MARIA G. M. (2009, Dezembro). “Porque temos que
continuar a justificar a importância das artes e do seu desenvolvimento na educação das
crianças?” Invisibilidades. p130).

A arte tem um papel especial como um meio educacional, é uma atividade que requer
imaginação e criatividade. Desenvolve o aluno e dota-o de ferramentas que permitem a sua
adaptação ao mundo, a identificação de problemas, ajuda a encontrar soluções, podendo
inclusive ser uma das formas de afastar o indivíduo dos problemas do seu quotidiano. É uma
ajuda na resolução de problemas de exclusão ou de violência, ou até de aprendizagem.

1.2 O Papel do Aluno
Se é verdade que é tarefa do educador criar um clima que favoreça a aprendizagem pois

o seu comportamento em relação aos educandos é de fundamental importância para que
ocorra uma aprendizagem significativa, também não é menos verdade que a iniciativa na
escola pertence ao aluno e não ao professor.

O desenvolvimento da aprendizagem, competências, saberes ou a formação de interesses,
vão progressivamente moldando o aluno e ocorrem cada vez mais no contexto da escola,
construindo a sua identidade pessoal e a sua orientação para o futuro, embora como dizia
Agostinho da Silva “o que há de fundamental na criança e no seu desenvolvimento depende da
qualidade, da força, do poder vital do seu impulso interior” (SILVA, AGOSTINHO
(2000).”Textos Pedagógicos I”, Ancora Editora, p176).

Tendo à sua disposição os livros e material de trabalho, o papel do aluno deverá ser o de
auto instruir-se, estudar por si, descobrir, construir, fazer ele próprio as experiências e
perceber como se constrói o saber. Hoje em dia o aluno tem que aprender a pesquisar por
ele próprio e aprender com os seus próprios erros, pois ao errar o aluno é obrigado a repetir
e isso vai aperfeiçoar a sua técnica.

Tendo os alunos mais liberdade em constituírem os seus grupos, haverá maior coesão e
entusiasmo pelo trabalho, este favorece a aproximação entre eles e incute-lhes o desejo de
colaborar. No entanto os alunos devem ser consciencializados de que a sua liberdade é
condicionada pela liberdade dos outros e que o respeito e a boa colaboração devem estar
sempre presentes.

Todos os indivíduos são de alguma forma motivados a aprender. No entanto, cabe ao
educador descobrir a rota de como chegar ao seu aluno. O incentivo que ocorre em sala de
aula deve ser suficientemente forte e eficaz de forma a envolver o aluno na situação de
aprendizagem, quer seja através do trabalho de grupo, de pares ou individual.
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Enfim, sabe-se que é através da aprendizagem que o homem muda e transforma o meio. A
capacidade de aprender está presente no indivíduo desde o nascimento. É um fenómeno do
dia-a-dia e não se aplica apenas a situações de sala de aula. Porém, cada pessoa tem o seu
próprio ritmo de aprender e o processo é gradual. O importante é que o aluno tenha
consciência do seu papel nesse processo, pensando na forma como se mobiliza e direciona a
sua ação na aprendizagem.

1.3 A Motivação
A motivação dos alunos adquire na prática pedagógica uma importância tal que é

pertinente falar aqui dela. Ela é um modelo criativo de ensino e pode ser um excelente meio
contra a passividade, o aborrecimento, a falta de iniciativa e a desmotivação dos alunos na
sala de aula. A criatividade, quando posta em prática nas suas diferentes formas, contém,
necessariamente, os mecanismos próprios da motivação autónoma, geradora ela própria, de
criatividade. Se os conteúdos, propostos pelo professor e as estratégias usadas, estimularem
os interesses e as necessidades do aluno, a recetividade será, logo à partida, muito maior. O
aluno considerará cada projeto como um trabalho pessoal, resultado das suas próprias ideias,
possibilidade de concretização de algumas ideias suas ou expressão de muitos dos seus
gostos. O dinamismo e a diversidade que integram a expressão criativa constituem, ao nível
do pensamento, da ação e da decisão, dois dos mais fortes processos motivadores de
qualquer actividade.

A ligação emocional entre o professor e a turma faz-se exactamente através do primeiro
momento, das primeiras palavras proferidas. É no contacto inicial que se capta e retém a boa
vontade dos alunos e se cria a empatia.

Cabe ao professor definir as estratégias, de acordo com o nível etário, cultural e cognitivo
dos alunos tendo sempre em conta a diversidade existente, para que se vá de encontro a
todos eles, ou pelo menos á maioria usando trabalho de grupo ou individual e procurando o
apoio escrito ou audiovisual. As tarefas a desempenhar, com maior ou menor autonomia,
devem ser adaptadas ao grau de dificuldade manifestado. A motivação dos alunos para as
atividades da aula depende de muitos fatores, tais como a idade, sexo, aptidão intelectual,
situação económica, social e familiar e traços individuais da personalidade. Os meninos e as
meninas não desenhavam os mesmos objectos, a não ser que isso lhe fosse pedido. A visão do
mundo também é diferente. Também os estímulos eram diferentes.

A minha missão como professora neste campo consistiu, sobretudo, em identificar e
combater, por meio de processos didáticos e pedagógicos adequados à evolução das
crianças do terceiro ciclo, neste caso, dos jovens do oitavo ano de escolaridade, as
necessidades, os interesses e, consequentemente, as motivações que existiam dentro de cada
aluno. As experiências dos alunos e a minha aceitação dos projetos que exprimiam as suas
necessidades conduziram à elaboração de um “contrato”, em que ambas as partes ficaram
comprometidas. Eu tinha como dever orientar as atividades, definir estratégias, fornecer
documentação de apoio, materiais de trabalho, enfim, planear o trabalho a executar. Através
deste contrato ficou definido o papel do aluno e do professor assim como um
comprometimento de ambas as partes no plano a efetivar ao longo do ano, transversal à
metodologia de avaliação bem como processual. A aprendizagem procedeu-se de acordo
com um projeto bem definido, embora respeitando os conteúdos programáticos. Motivar os
alunos exigiu sempre uma planificação cuidada de todas as atividades a desenvolver, para
evitar “tempos mortos” e falta de ritmo entre as várias sequências de cada momento da aula.
Promovi ajuda e assistência a todos os alunos, dando especial atenção a todos aqueles que
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manifestavam um ritmo mais lento de aprendizagem. Fiz despertar vocações artísticas e
técnicas.

A escola deve constituir um espaço aberto à mudança, para que se possa concretizar um
ensino de qualidade. Neste âmbito, trabalhei sempre com a escola promovendo atividades
motivadoras para os alunos. As pessoas que fazem parte da escola colaboraram infelizmente
não por auto-iniciativa mas apenas quando “empurradas”, saíndo assim das suas zonas de
conforto, contudo traduziu-se posteriormente em algo muito positivo. Também foi de máxima
importância a colaboração com o meio local, a comunidade, a família, e outros intervenientes
que asseguraram, de algum modo, uma intervenção a nível cultural.

Resumindo estas foram as técnicas de motivação usadas na sala de aula, não
necessariamente por esta ordem: Aprendizagem cooperativa; Organização flexível de
grupos; Tarefas criativas e não repetitivas; O reconhecimento do êxito de um aluno ou de um
grupo de alunos; O registo dos progressos na consecução das metas propostas; O uso de
estratégias diferenciadas; Ter sempre em conta as diferenças individuais na motivação; Uso
de materiais apelativos; O nível de dificuldade das tarefa adequado, favorecendo o próximo
passo dos alunos; Dar autonomia no trabalho promovendo a motivação de sucesso e auto
estima; Proporcionar um ambiente de otimismo; Evitar a repreensão pública, o sarcasmo, as
comparações ridículas, as tarefas em demasia e, em geral, todas as condições desfavoráveis
para o trabalho escolar; Usar a repreensão privada, a conversa particular e amistosa sempre
que necessário; Comunicar aos alunos os resultados dos seus trabalhos o mais rapidamente
possível; Mostrar interesse por cada aluno: pelos seus êxitos, pelas suas dificuldades, pelos
seus planos. No que respeitante ao processo avaliativo, foi facultado a cada aluno uma folha,
uma folha que se traduzia em critérios projetados em objetivos inseridos em conteúdos. Esta
folha permitiu um pleno domínio do aluno sobre a sua progressão na aprendizagem,
assiduidade, atitudes, projetado com a finalidade de gerar no aluno uma espécie de
inquietação onde visse o seu trabalho premiado o seu esforço reconhecido e onde o controlo
passava maioritariamente pelos objetivos que o mesmo se auto-propunha, desafiando-se ele
próprio para atingir a sua plenitude de aprendizagem e objetivos pessoais face à disciplina,
sabendo apriori o que teria de realizar para atingir a mesma.

Tudo foi importante no desenvolvimento integral do aluno, não existindo fronteiras entre as
várias temáticas do currículo existindo sempre uma ligação lógica.

2. Metodologia

A metodologia usada nesta unidade curricular, tendo em consideração que esta deve estar
adequada aos objetivos da investigação e à natureza do estudo, numa fase do estudo que
decorreu em contexto escolar, foi desenvolvida uma investigação-ação, integrada num estudo
de tipo qualitativo.

Numa fase inicial procedeu-se a um estudo descritivo e interpretativo, tendo sido a recolha
de dados feita através de: pesquisa sobre writers portugueses, de diferentes contextos
geográficos; saídas de campo, onde também se procedeu à recolha de documentação, em
particular fotográfica; pesquisa e revisão de bibliografia selecionada. De forma simultânea,
esta fase do estudo revelou-se de particular importância para o desenvolvimento da fase
seguinte do projecto, já em contexto educativo.

Na segunda fase do estudo, e através da utilização da metodologia já referida, concebi
uma proposta de intervenção pedagógico-didática, delineada pelo conjunto de professores
participantes. Constou da realização de planificações didáticas, posteriormente
implementadas, de forma a introduzir o tema graffiti em diferentes disciplinas, em articulação
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curricular. Foram ainda construídos vários materiais auxiliares às diferentes aulas, destacando-
se a apresentação em formato digital. Foram desenvolvidas várias experiências de
aprendizagem, destacando-se a realização do projecto “Graffiti em Ação”. Toda esta
prática educativa decorreu sob uma supervisão curricular e pedagógica que, recorrendo aos
conceitos referenciais de Bronfenbrenner (1979) (Para uma apresentação do modelo
ecológico e desenvolvimento humano em Bronfenbrenner, ver Portugal, 1992), se desenvolveu
em micro, meso e exossistema. Como microssistemas apresentam-se as salas da aula das
diferentes disciplinas, a escola e a própria família do aluno, ao retratarem os contextos
vivenciais imediatos do aluno. Estes microssistemas, ao desenvolverem entre si interações,
originam um mesossistema. Como exossistema surge o contexto social, a comunidade educativa
envolvente que afeta e é afetada pelo que ocorre nos micro e mesossistema.

Também no exossistema é de referenciar a importância do contexto pedagógico e
administrativo da organização escolar e do contexto administrativo da Direção Regional da
Educação. Não se referindo o macrossistema a contextos mas antes “ (…) a valores, formas de
agir, estilos de vida (…) que caracterizam uma determinada sociedade (…) e são veiculados
pelas outras estruturas do ambiente ecológico” (Bairrão (Bairrão tem explorado, em Portugal, a
riqueza deste referencial teórico para uma conceptualização da educação (1995)) in
Formosinho, 2002, pp.100), salienta-se o estudo do graffiti neste sistema de modo a contribuir
para a construção de uma nova cidadania nos alunos participantes.

Atendi igualmente à relação com os Decretos Lei N.º 240/2001 de 30 de Agosto, incidindo
nos anexos II e III, mais concretamente na sua dimensão profissional, ética e social e dimensão
profissional do ensino e da aprendizagem respetivamente. Estas dimensões estão por mim
interiorizadas e bastante presentes nesta unidade curricular, onde procuro corresponder a
uma “(…) escola, entendida como uma instituição educativa, à qual está socialmente cometida a
responsabilidade específica de garantir a todos, numa perspectiva de escola inclusiva, um
conjunto de aprendizagens de natureza diversa, designado por currículo, que, num dado
momento e no quadro de uma construção social negociada e assumida como temporária, é
reconhecido como necessidade e direito de todos para o seu desenvolvimento integral;” e
promover “o desenvolvimento da autonomia dos alunos e a sua plena inclusão na sociedade,
tendo em conta o carácter complexo e diferenciado das aprendizagens escolares;” (in Decretos
Lei N.º 240/2001 de 30 de Agosto, Anexo II), contudo e no decorrer da unidade curricular
em questão promovi o envolvimento da mesma em reflexão conjunto com os alunos de modo a
colmatar vazios de comunicação e desenvolver assim, “(…) estratégias pedagógicas
diferenciadas, conducentes ao sucesso e realização de cada aluno no quadro sócio-cultural da
diversidade das sociedades e da heterogeneidade dos sujeitos, mobilizando valores, saberes,
experiências e outras componentes dos contextos e percursos pessoais, culturais e sociais dos
alunos;”. É com base nestes conceitos que eu como docente, procuro sempre aumentar o meu
conhecimento e aperfeiçoar a minha prática pedagógica, fazendo da sala de aula um lugar
de troca de saberes e experiencias, de novas pesquisas e de muitas conquistas!

Na sala de aula privilegiei a reflexão dos alunos e dos professores envolvidos,
possibilitando avaliar os resultados através de uma análise crítica. Essa reflexão constante
permitiu a reformulação de algumas atividades e o desenvolvimento de competências
comunicacionais, reflexivas e relacionais nos alunos, conduzindo-os à promoção de atitudes
cada vez mais autónomas, à expressividade, à sensibilidade estética e ao desenvolvimento do
sentido crítico. Participaram nesta fase do estudo duas turmas do 8º ano de escolaridade e
professores de várias disciplinas desses mesmos alunos. Para além destes, participaram
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indiretamente outros elementos da organização escolar e da respetiva comunidade educativa
como, por exemplo, outros alunos, professores, encarregados de educação.

3. O graffiti enquanto forma de comunicação específica e expressão urbana atual
Originalmente o termo graffiti englobava todo e qualquer signo desenhado ou gravado na

pedra. Do grego “grafein” e do latim “graffiare” tinha, no mundo antigo, a conotação
semântica de inscrição icónica e textual. Segundo Saavedra (1999), o primeiro autor do termo
foi António Bosio, no século XVII, tendo sido, no entanto, os estudos efetuados por Raffaele
Garrucci (1854/56) que o generalizaram. Foi, porém, já no século XX que o termo se afirmou.
Joaquim Bols (1979) aplica o termo a inscrições anónimas que surgem sobre muros, no espaço
urbano, e que certificam a presença do seu autor, salientando que não se tratam de pinturas
de cariz político ou comercial (Saavedra, 1999). Outros autores, como Guillermo Fatas e
Gonzalo Borras, citados por Saavedra, 1999, referem-se ao termo como algo que
exclusivamente expressa sentimentos, ofensas e outros estados pessoais e que se executam em
paredes de edifícios. Autores, como Cooper e Sciorra (1994), relacionam o termo graffiti com
a cultura Hip Hop, reivindicando a sua validade artística ao afirmarem que “ o graffiti
retomou às suas raízes e ressurgiu como uma forma de arte autónoma e plenamente viável como
tal.” (Diego, 1997, pp.19). Já Gary (1995) define o termo graffiti, valorizando a sua vertente
comunicativa, como um código ou modalidade discursiva onde emissor e recetor realizam um
diálogo particular, de anonimato mútuo, realizado num lugar ilegal ou não e que altera o
espaço contextual com elementos pictóricos e verbais em permanente interação (Saavedra,
1999). Autores como Chalfant et al. (1987), Riout (1990), Manco (2002) e Ganz (2004), têm,
também, vindo a demonstrar a faceta artística deste fenómeno.

Do exposto pode conclui-se que a definição do termo é algo complexa, indo ao encontro
das perspetivas dos diferentes autores. Na procura de uma definição que contemple os
múltiplos aspetos atrás referidos e acrescente outros, como os meios e técnicas utilizados na
execução do graffiti, os autores desta comunicação definem graffiti como “ um meio de
expressão social e de comunicação específica, normalmente realizado por jovens, num
determinado suporte. Utiliza normalmente como riscador o aerossol e é composto por
composições onde predominam figuras e fundos ou figuras, fundos e texto, com preocupações de
ordem estética. É realizado com diferentes cores e com traços que o identificam, distinguindo o de
outra qualquer expressão visual.” Deste modo, e já percorrendo uma transversalidade
curricular e disciplinar os alunos elaboraram um inquérito a uma população escolar entre os
12 e os 21 anos denominado por “Graffiti: Arte ou Vandalismo?”. Aferindo que tanto no sexo
feminino como no masculino houve uma esmagadora maioria traduzida entre 81% e 94% que
consideravam o graffiti como Arte.

4. O graffiti e o espaço: tipos e classificação
Refletindo sobre as pautas culturais e as expectativas e aspirações dos writers, facilmente

se é conduzido a entender a génese e a necessidade deste meio de expressão. As imagens
oferecidas pelos graffitis são, em certo ponto, os indicadores da perceção que o writer possui
da sociedade e do mundo e um reflexo da sua visão sobre esse próprio mundo. De acordo
com os writers participantes neste estudo, o graffiti encontra-se entre duas perceções: a da
sociedade instituída, que o rotula, no seu sentido amplo, como ato de vandalismo e, ou um
atentado ao património, e a dos writers, que defendem o graffiti como uma forma de arte
alternativa, como contracultura, onde se manifesta um desejo de criatividade, estimulado por
vezes, pela crítica à realidade social ou, simplesmente, pelo desejo de embelezar os espaços
urbanos. Nos espaços urbanos, podem encontrar-se diferentes tipos de graffiti, a saber:
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Graffiti móvel, que se caracteriza por ser executado em suporte móvel, apresentando-se o
objetivo comunicativo do trabalho intimamente relacionado com as características específicas
do suporte. Salientam-se, por exemplo, vagões de comboios; Graffiti misto, que é executado
sobre suportes portáteis, colocados em lugares distintos, por um período de tempo variável.
Por exemplo, proteções para as obras e painéis móveis; Graffiti estático, que se caracteriza
por ser executado num suporte não móvel como muros, pilares ou mobiliário urbano.

Podem surgir em locais de trânsito rápido, em lugares fixos de grande visibilidade e em
espaços conhecidos pelos elementos das diferentes crews destinados à realização de graffitis.
Hoje em dia também já se podem encontrar em espaços comerciais ou em outros lugares
fechados de cariz particular. Esta contextualização do graffiti no espaço, tal como o
conhecimento das condições físicas e materiais que conduziram à sua produção e exibição,
tem um papel bastante determinante no objetivo comunicativo que o writer quer transmitir com
o seu graffiti ao observador, fruidor. Assim, segundo os writers colaboradores neste estudo e
autores como Saavedra (1999), Cooper et al. (1984;2003), entre outros, pode-se classificar o
graffiti, de acordo com o seu objetivo comunicativo em tag, throwup, bombing e color piece
conforme se sintetiza e ilustra. Assim sendo, os alunos saíram para o exterior, chamada saída
de campo, à procura das diferentes identidades do graffiti.

Figura 1. Fotografia de aluno. Pormenor de uma Tag, Almada
(2010)

Tag é a primeira manifestação e a forma mais básica, do graffiti. Apresenta-se como o
nome (tag) do writer (toy), realizado com uma letra estilizada, escrevendo-se rapidamente,
com um único traço e apenas a uma única cor. Escreve-se com aerossol. Dadas as suas
caraterísticas, o seu objetivo comunicativo é apenas “marcar” o espaço, comunicando a um
público específico (crews) que “aquele espaço é seu”. Por vezes verifica-se uma troca de
mensagens entre toys, com a intenção de se afirmarem. Muitas vezes é realizado por
elementos que não têm qualquer afinidade com a expressão concetual do graffiti. É
considerado socialmente como um ato de vandalismo.
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Figura 2. Fotografia de aluno. Pormenor de um Throwup ,
Almada (2010)

Throwup, consiste num tag onde as letras apresentam uma maior dimensão. Monocromáticas,
são isoladas do fundo por um outline de cor contrastante, podendo estar rodeado de vários
tags de dimensões mais reduzidas, formando, no entanto, uma só unidade. Escreve-se
rapidamente com aerossol. Requer alguma perícia por parte de quem o executa e é
considerado uma “afirmação” do tag.

Figura 3. Fotografia de aluno. Pormenor de um Bombing,
Almada (2010)

Bombing é a assinatura do writer mais elaborada, destacada visualmente através da cor,
das linhas e das grandes dimensões. Utiliza-se, por vezes, o recurso à tridimensionalidade. A
letra apresenta-se “trabalhada” e, no seu objetivo comunicativo específico, é já apreciado o
conjunto de skills que o autor apresenta.
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Figura 4. Fotografia de aluno. Pormenor de uma Color piece ,
Almada (2010).

Color piece, apresenta-se como uma obra, realizada por um ou mais writers, sendo um deles
o orientador. Realizada com a utilização de várias cores, apresenta um trabalho muito
cuidado, com preocupações de ordem estética e formal, em fundos bem elaborados.

Apresenta-se, normalmente, no hall of fame e é realizado por writers maioritariamente
experientes e já com um conjunto de skills variado. Não é um trabalho rápido, sendo
concretizado ao longo de várias horas, dias ou mesmo semanas. Numa comunicação
específica, pode ser apreciada, quer a técnica, quer a mensagem transmitida. Pode
denominar- se o seu autor por king. Este adquiriu já um estatuto mais elevado no seio dos
writers, sendo o seu trabalho respeitado e admirado por todos os elementos da sua crew ou
mesmo de outras crews. Esta variante de graffiti pode dividir-se em dois grupos: o graffiti hip
hop, que apresenta uma versão mais contestatária e o graffiti arte, que privilegia a
expressão experimentalista do writer, com a utilização da técnica do aerossol, em vários
suportes privilegiando contudo, o suporte parede. Normalmente é aceite socialmente.

Figura 5. Fotografia de aluno. Pormenor de uma Hall of fame
, Almada (2010)

3.2 As experiências de aprendizagem e o graffiti como promotores da comunicação na educação
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Na escola, o professor, enquanto supervisor pedagógico, deve utilizar estratégias de
encorajamento e motivação capazes de fazer com que o processo de ensino e aprendizagem
conduza a mudanças no aluno. Estas deverão ser provocadas ao nível dos seus esquemas
mentais, da sua criatividade e expressividade, das suas atitudes e comportamentos
contribuindo, desta forma, para um crescimento mais consciente e responsável, favorecendo a
construção de relações mais humanas e cívicas. Tendo como suporte o graffiti, foram
concebidas, implementadas e avaliadas atividades e experiências de ensino e aprendizagem
conducentes ao desenvolvimento global dos alunos. No que concerne aos seus conhecimentos,
capacidades e competências. Essas atividades e experiências englobaram diferentes áreas
curriculares e tiveram o seu embrião na disciplina de Educação Visual. Nesta, salienta-se o
Projecto “Graffiti em Ação”, que surgiu como eixo de todas as experiências desenvolvidas.
Estiveram diretamente envolvidos neste projecto 48 alunos e respetivos professores, contudo, o
projeto cresceu e envolveu toda a comunidade escolar culminando no final do ano letivo com
uma inauguração à qual se juntaram outras dinâmicas nomeadamente clubes de expressões.

Figura 6. Fotografia de aluno. Clube de dança Hip-hop ,
Almada (2010)

Figura 7. Fotografia de aluno. Atekiers de desenho a
graffiti ,Almada (2010).
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3.3 A tecnologia como fonte de informação e ao serviço da comunicação em
microssistema

Utilizando igualmente uma metodologia projetual, e a temática do graffiti, os alunos
tiveram oportunidade de pesquisar e preparar apresentações públicas recorrendo-se do uso
das tecnologias de comunicação e de informação. Os alunos desenvolveram, em trabalho
cooperado, capacidades de exploração de diferentes ferramentas informáticas, recorrendo a
diferentes instrumentos, dos quais se destacam: o correio eletrónico, que foi usado para troca
de ideias entre alunos e alunos, professora, permitindo a comunicação, embora em diferido,
sobre o trabalho desenvolvido. Foi também de grande relevância o correio eletrónico para o
envio de reflexões dos alunos e troca de correspondência entre todos os intervenientes do
projeto; o processador de texto, que permitiu o compilar de toda a informação recolhida e do
trabalho realizado; a utilização do programa PowerPoint, para apresentação pública
realizada pelos alunos. Estas apresentações deram origem a trabalhos bastante apelativos e
com alguma riqueza no seu conteúdo, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto
de vista da expressão artística, tendo sido bastante motivador para os alunos, conforme se
ilustra, de seguida, através de transcrições retiradas de textos escritos pelos próprios: “As
apresentações (em powerpoint) foram estudadas previamente e a turma tentou ao máximo
explorar o assunto da melhor forma. Claro que estávamos divididos em grupo para haver mais
organização, na apresentação, na pesquisa de informação, na net e em revistas (…). Também
não podemos esquecer o trabalho imenso que deu na organização de todo o material investigado
e recolhido na net, para que no fim tudo corresse bem e nos aplaudissem com orgulho.” (Aluno); “
O power point foi muito útil. Por vezes, eu pensei, eu vou estar sempre a gaguejar…Mas pelo
contrário, com a ajuda do power point, correu muito bem e eu Estava nervosa, porque nunca
tinha apresentado um trabalho com tantas pessoas a verem.” (Aluno).

Também a Internet permitiu uma exploração orientada de pesquisa de informação,
nacional ou internacional sobre o tema, com a utilização de motores de busca. A temática do
graffiti em suporte de papel e bibliográfico não é muito acessível aos alunos, pelo que a
Internet foi o meio que tornou possível, em parte, todo o trabalho desenvolvido nos grupos.
Esta pesquisa permitiu aos alunos selecionar a informação pretendida, o ampliar de
conhecimentos e o recolher de material adequado para o trabalho, desenvolvendo nos alunos
a competência geral relacionada com a pesquisa de informação.

Estas ferramentas utilizadas foram bastante úteis, ao permitirem aos alunos (e também aos
professores) expressarem-se e comunicarem, realizando as tarefas de forma autónoma,
responsável, criativa e crítica.

O culminar do projecto “Graffiti em Acção” aconteceu aquando da realização do hall of
fame da escola. Com a presença de dois writers, que já tinham colaborado na primeira fase
do estudo, oriundos de Lisboa para auxiliarem na execução do mesmo, e sob a supervisão
dos professores diretamente envolvidos, os alunos criaram e exploraram a expressividade
criativa e comunicativa, através da realização das color piece dos grupos. Estas foram o
resultado de várias horas de trabalho e de reflexão e apresentaram, como objetivos
principais, transmitir a toda a comunidade escolar que o graffiti pode ser uma forma de
expressão que valoriza e enriquece o espaço e que permite a criatividade. Esta experiência
possibilitou a comunicação, em tertúlia, dos participantes diretos e conhecedores do projeto.
Os outros, participantes indiretos, apreciaram o rigor técnico e qualidade estética e
expressaram as suas opiniões, promovendo o questionamento e a reflexão. Este projeto
integrou-se na atividade, permitindo deste modo, a expansão do tema para além das
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paredes da organização escolar. Esta actividade “(…) veio desmistificar a ideia de vandalismo
a que esta arte foi sujeita (…). Com este tema (explorado nas aulas) aprendemos que por trás de
um “color piece” estão muitos dias de trabalho intenso, muitas latas gastas e muitos esboços
elaborados (…).” “Acho que todos os grupos conseguiram atingir os objetivos propostos. A
avaliação é bastante positiva.” (aluno).

Figura 8. Fotografia de aluno. Projeto “Graffiti em
Ação” , Almada (2010)

Conclusão

Esta unidade curricular foi um desafio muito interessante, não só para mim ao nível pessoal
como profissional mas também para os professores participantes e os alunos, desafio esse
contudo, ainda inacabado, pois apesar de se falar da continuidade pedagógica, ela apenas
é teorizada, pois na realidade apresenta-se como algo ténue, uma unidade difícil de
personificar, ficando assim em papel uma oficina de graffiti. No entanto, esta unidade deu a
conhecer uma “nova” forma de expressão e, simultaneamente, proporcionou o
desenvolvimento de distintas competências nos seus principais intervenientes: os alunos. O
conhecimento e a utilização de diferentes áreas do saber cultural e tecnológico, permitiu a
concretização de distintas experiências de aprendizagem, que valorizaram a relação social
educacional tecnológica, considerada adequada à sociedade atual que, cada vez mais, exige
cidadãos atentos, formados, informados, comunicativos e criativos, bem como a
transversalidade transcurricular, transdisciplinar entre todos os elementos ativos na
comunidade escolar e que contribuíram para a concretização desta unidade curricular, tal
como demonstra o quadro abaixo.

A preocupação fundamental foi permitir aos alunos vivenciar novas e variadas experiências
com a Obra de Arte, desenvolvendo a sua cultura artística e o seu sentido estético e crítico,
promovendo um ensino-aprendizagem com materiais, estratégias e metodologias
diversificadas de modo a facilitar a todos os alunos o acesso à aprendizagem, pois tal como
refere Rocha de Sousa, “o professor deve abrir ao aluno as condições próprias para alargar o
espaço técnico- criativo na sua relação com o meio, com a exemplaridade das proposições
artísticas ou funcionais, tendo em vista melhorar o seu acesso ao fazer, à invenção, à leitura e uso
qualificados dos instrumentos comunicativos de que pode dispor enquanto ser social e agente de
civilização.”
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Outro factor tido em conta foi o desenvolvimento de atividades adaptadas às
características dos alunos, o que nem sempre foi fácil devido à dimensão das turmas e
atendendo a que cada aluno é um caso, o ser humano é singular e por isso nem sempre foi
possível corresponder a todas as expectativas. Conseguimos em conjunto, no entanto,
ultrapassar todos estes obstáculos, exceto o referente à temporalidade na concretização do
mesmo o que acabou por culminar no final do ano letivo dada a dimensão do envolvimento
escolar da unidade curricular que extravasou fronteiras e, sobretudo por se ter tornado
revelador e gratificante para mim enuqnto docente e indivíduo, perceber que os meus alunos
gostam da minha pessoa, identificam-se, retribuem todo o esforço realizado, pois isto é muito
mais do que uma demonstração de amizade, é uma revelação de que também o professor
cumpriu os seus objetivos como docente, pois mais difícil do que os alunos corresponderem às
expetativas do professor, é este corresponder às dos seus alunos!

Figura 9. Representativo da dinâmica e impacto da unidade escolar na própria comunidade.
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O cinema e as artes visuais:
Desenvolvimento da literacia fílmica através das artes nos

currículos do ensino básico

André Mantas

Figura 1

Num contexto de educação pelos media, o cinema pode ser considerado como um das mais
completas linguagens artísticas e visuais, além de enraizado na cultura visual das crianças e
jovens. Pretende-se mostrar exemplos de como o cinema de Georges Méliès, por estar próximo
da infância, pode ser operacionalizado nos currículos das disciplinas de artes visuais no ensino
básico, estimulando a criação artística e contribuindo significativamente para uma alfabetização
visual que se torna cada vez mais urgente.

Este projeto foi desenvolvido com uma turma de 5º ano da Escola Básica Professor Paula
Nogueira, Olhão, na disciplina de Educação Visual e Tecnológica (EVT) e na extinta área
curricular não disciplinar de Área de Projeto. O presente texto não se destina a uma
descrição metodológica da Unidade de Trabalho desenvolvida, que procurou integrar o
cinema com as artes plásticas, mas sim refletir de um modo mais geral sobre a presença e
integração do cinema nos currículos das disciplinas de artes visuais no ensino básico e
secundário. Tendo sido desenvolvido no 2º ciclo, esta reflexão pretende também lançar pontes
para projetos semelhantes noutros níveis de ensino, visando o desenvolvimento de uma
literacia fílmica nas crianças e jovens.

Quando falamos em cinema e escola, torna-se necessário enquadrá-lo nos currículos das
disciplinas de artes visuais no ensino básico e secundário. Um aspeto é transversal a todos as
disciplinas, mesmo fora do âmbito das artes: a utilização do cinema como recurso para
motivação de uma Unidade de Trabalho ou tema a ser abordado. Os próprios programas
curriculares, nomeadamente das disciplinas do secundário, sugerem vários filmes relacionados
com os conteúdos ou áreas de exploração a trabalhar. No entanto, o cinema como conteúdo
específico de trabalho surge também em muitas disciplinas. Em EVT e Educação Visual no
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3ºciclo pode ser trabalhado como conteúdo, dado a questão do movimento e da sua
representação visual fazer parte dos programas. No caso de Educação Visual e Desenho A,
no secundário, é mesmo sugerido o desenho de sequenciais visuais em formato de story-board,
assim como a construção de objetos óticos para ilusão do movimento, aludindo ao cinema de
animação. Nas disciplinas de História da Cultura e das Artes, o cinema surge como conteúdo
programático, nomeadamente a sua invenção no contexto da época, assim como alguns casos
paradigmáticos, como a personagem Charlot e a apropriação do cinema nas vanguardas
artísticas no início do século XX. Em História das Artes, disciplina dos cursos tecnológicos, a
presença do cinema no currículo é mais extensa, valorizando-se alguns casos específicos de
realizadores importantes na história do cinema, assim como alguns percursos diferentes que o
mesmo assumiu na contemporaneidade. É no entanto, na disciplina de Oficina Multimédia que
o cinema tem um papel mais presente nos currículos, configurando-se como conteúdo de
trabalho nas suas várias vertentes.

Numa época onde se fala da implementação de um Plano Nacional de Cinema no sistema
de ensino português, é importante referir uma experiência que tem sido desenvolvida no
Algarve há 14 anos, e que constitui um modo diferente e mais ativo de utilização do cinema
nas práticas educativas: o JCE (Juventude, Cinema e Escola). Sob o lema de “Ver, Aprender e
Amar Cinema”, este projeto promove as aprendizagens da história do cinema e da sua
linguagem técnica e artística, através da visualização de três filmes por ano em sala de
cinema. Os conteúdos a trabalhar estão relacionados com os programas curriculares das
disciplinas, sendo as artes visuais uma área com fortes potencialidades para o
desenvolvimento de trabalhos de exploração dos filmes. A longevidade e o sucesso deste
projeto no Algarve resultaram na criação da disciplina artística opcional de Cinema no 3º
ciclo, constituindo-se um caso único no país. Nesta nova área curricular, com um programa e
manual próprio, o cinema é a base para uma série de aprendizagens desenvolvidas em
interdisciplinaridade.

Independentemente da forma como é trabalhado, seja como conteúdo disciplinar específico
ou como recurso didático, as potencialidades pedagógicas do cinema são evidentes.

Qual é, então, a sua importância nos currículos escolares? Convém recordar que a educação
através dos media, visando o desenvolvimento de uma literacia mediática nas crianças e
jovens, tem sido umas das principais recomendações das instituições e Comissão Europeia em
matéria de educação. Nesta época globalizada onde a facilidade de acesso às imagens e
informação, assim como a sua consequente apropriação e manipulação, torna-se urgente
dotar as crianças e jovens de mecanismos que lhes permitam saber interpretar e conhecer esse
excesso de imagens e informação audiovisual. Elas estão imersas neste mundo, mas o fácil
acesso não é sinónimo de conhecimento ou aprendizagem significativa. Nas recomendações
das instituições europeias neste âmbito, o cinema surge como meio audiovisual privilegiado,
por conter uma linguagem e códigos próprios, além de ser um meio integrador de várias
artes. Conhecendo e aprendendo a dominar esta linguagem específica, os alunos podem
aprender gradualmente a interpretar e saber distinguir outro tipo de imagens e meio de
comunicação audiovisual.

A questão da integração de várias artes, com uma linguagem técnica e artística bem
definida, além de códigos próprios, é outra das mais importantes razões para a importância
do cinema nas escolas. Através dele há uma infinita possibilidade de exploração de várias
formas de arte, de comunicação, e de temas e conteúdos de várias áreas disciplinares. Os
exemplos comprovados de sucesso na educação são outro dos motivos que justificam a sua
importância. O projeto JCE tem 14 anos e já envolveu quase todas as escolas do Algarve; no



64

entanto, devemos pensar que em outros países europeus já têm sido desenvolvidos projetos
similares há mais de 20 anos, com resultados e reflecções positivas.

Por fim, é importante referir que o cinema é um dos hábitos culturais mais consumidos pelas
crianças e jovens, fazendo pare da sua cultura juvenil, marcadamente visual. A
democratização do cinema é um aspeto importante: a sala de cinema deixou de ser o local
privilegiado de visualização dos filmes, a favor da televisão e internet. Se menosprezarem
este facto, não tirando partindo dele, os professores arriscam cada vez mais a aumentar a
barreira entre as vivências e conhecimentos dos alunos das atividades realizadas nas escolas.
O cinema faz parte da cultura visual dos nossos alunos, têm referências e um imaginário
construído pelo próprio cinema; será sempre uma mais-valia a ser explorada nas disciplinas
do currículo nacional.

Os alunos da turma onde este projeto foi desenvolvido estavam integradas no projeto JCE,
o que nos permitiu aprofundar os conhecimentos e tirar partido de alguma literacia fílmica já
apreendida durante o seu percurso no 1º ciclo. O cinema foi a base de uma Unidade Didática
que se estendeu a várias formas de expressão artística como o desenho, pintura, escultura ou
audiovisual. O grande desafio seria o seguinte: como explorar o cinema de Georges Méliès
numa unidade didática onde o desenvolvimento da criatividade fosse o principal objetivo? De
que forma um cinema completamente afastado dos hábitos culturais dos alunos, imersos no
digital e nas novas tecnologias, podia ser o mote para a criação de um trabalho de
expressão artística? E como relacionar essas aprendizagens com os conhecimentos a adquirir
sobre cultura cinematográfica?

Importa justificar a escolha de Georges Méliès para este projeto. Como se disse em cima, o
seu cinema está completamente desfasado dos hábitos de consumo de cinema dos alunos da
turma: é um cinema antigo, a preto e branco, com uma linguagem ainda em formação, e onde
só o encontramos disponível se tivermos um objetivo especifico de visualização. A questão da
importância de Méliès para a cultura cinematográfica e geral foi uma das justificações,
perfeitamente óbvia e plausível. Nos últimos meses, Georges Mélies tornou-se mais presente
na cultura visual contemporânea, através da reedição do filme de 1902, “Voyage dans la
Lune” em cópia restaurada e colorida, com uma banda sonora original composta pelos Air.
Méliès foi também um dos personagens do filme “Hugo”, de Martin Scorsese, que levou esta
fase da história do cinema ao público mainstream. Por outro lado, o percurso profissional de
Méliès e as características do seu cinema tornam-no perfeitamente identificável com o universo
infantil. O passado de ilusionista, a forma como encarou o cinema e o explorou ao máximo,
criando os efeitos especiais e materializando a fantasia e o mundo dos sonhos, as histórias da
literatura infanto-juvenil que adaptou e a marcada influência dos espetáculos de massas como
o vaudeville ou o circo, aproximam-no do imaginário das crianças. Além disso, utilizou no seu
cinema uma série de características que o aproximam não só do imaginário, mas também da
linguagem gráfico-plástica infantil. A identificação das crianças com o seu cinema, a que
juntam o efeito de surpresa e comicidade pela identificação dos truques e feitos especiais
rudimentares e toscos (apenas possível neste contexto “digital” contemporâneo) torna-se óbvia
e perfeitamente aberta à exploração criativa.

O contacto com o cinema de Méliès foi o primeiro passo desta grande aventura. A seleção
dos filmes procurou respeitar alguns aspetos que se pretendiam explorar, como a temática
das histórias ou as influências do realizador. Através deste primeiro contato, foram
identificados com a turma alguns elementos próprios do seu universo pessoal, expressos
posteriormente através do desenho e pintura. Os alunos desenharam livremente a partir dos
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filmes, sugerindo-se narrativas ou simples desenhos da imagética própria de Méliès.
Apercebemo-nos que a apreensão do seu universo foi uma realidade, permitindo-nos lançar
bases para o desenvolvimento da Unidade de Trabalho. Foi realizada uma atividade mais
específica sobre o filme “Voyage dans la Lune”, por ser um marco na obra de Méliès. Os
alunos desenharam sobre o filme numa folha coberta com tinta-da-china sobre cera, o que
permitiu obter um efeito que remetia aos primórdios do cinema.

Os desenhos obtidos nesta fase estiveram na base do projeto para as esculturas. Foram
selecionados algumas formas que dizem respeito à imagética de Méliès, como monstros,
bruxas, objetos humanizados, meios de transporte ou dragões. Cada aluno desenvolveu o seu
projeto pessoal com vista à transformação do desenho numa forma tridimensional. Surgiram
assim esculturas construídas com a técnica do papel maché, ao mesmo tempo que eram
explorados os conteúdos de forma e estrutura. Foi interessante verificar como os alunos deram
cor às suas obras, dado que o cinema de Méliès não tem cor.

O desafio seguinte foi aquele que ocupou mais aulas e constituiu o principal resultado de
todo este longo processo. Iniciou-se a exploração da linguagem técnica de Méliès, a partir da
identificação dos efeitos especiais utilizados nos filmes. Facilmente identificáveis pelos alunos,
como foi referido antes, foram reproduzidos através de uma série de experiências com
material básico, como uma câmara fotográfica ou de filmar e até mesmo telemóveis. Partindo
de um plano único e fixo, uma característica de Méliès, os alunos recriaram os truques do
realizador editando posteriormente as imagens no Windows Movie Maker. O desafio foi
conseguir o domínio dos efeitos especiais através de material e software perfeitamente
acessível aos alunos, através de uma fácil utilização. O interesse e entusiasmo foram
evidentes, pois surgiram muitas filmagens feitas em casa recriando efeitos especiais mesmo
através de um telemóvel. As experiências e os pequenos vídeos realizados nas aulas
ajudaram na conceção do próximo grande desafio: a produção, realização e interpretação
de um filme pela turma, baseado no mundo mágico de Méliès. As regras foram bem
definidas: teria apenas de existir um plano único e fixo; todos os alunos da turma teriam de
participar como atores, e finalmente deveriam ser introduzidos elementos que nos remetessem
para o cinema de Méliès.

O processo foi construído sempre em grupo, em EVT e Área de Projeto. O argumento foi
definido por toda a turma e reescrito ao longo das aulas. Um aspeto interessante foi a fuga
dos alunos do universo mágico e fantasioso de Méliès (como nos filmes no fundo do mar, ou no
espaço). A turma preferiu centrar a narrativa no espaço que mais lhes diz respeito: a sala de
aulas. O universo mágico que foi pedido seria dado pela utilização dos efeitos especiais na
própria história; as próprias roupas que surgem no filme são as normalmente utilizadas pelos
alunos, exceto nos dois personagens principais: o professor Anastácio Bonifácio e o Diabinho.
De referir também que a construção do argumento tendo como base a dualidade destes
personagens mostra como os alunos apreenderam o cinema de Méliès: em grande parte dos
filmes do realizador, a ação gira à volta de um personagem principal (quase sempre o
próprio Méliès) e de um antagonista que lhe faz frente. No argumento, tentou-se também
explorar algumas características dos próprios alunos: alguns surgem a desenhar e há uma
cena de malabarismo. A literacia fílmica dos alunos também esteve presente: durante a
construção do argumento, um aluno insistiu em citar Chaplin, através da recriação da cena com
o globo do filme “O Grande Ditador”. A improvisação durante as gravações foi valorizada, o
que resultou em profundas alterações ao argumento original. Foi interessante verificar como os
próprios alunos discutiam durante as gravações sobre a forma mais eficaz de filmar com
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efeitos especiais. O objetivo do desenvolvimento da linguagem técnica e artística pareceu-nos
no bom caminho.

Figura 2

Através do resultado final, um filme com 12 minutos editado no Windows Movie Maker, é
possível refletir sobre as enormes potencialidades de um projeto deste tipo: aquelas que
foram observadas e outros domínios que poderiam ser explorados. A interdisciplinaridade é
umas delas: foi explorada a expressão dramática através dos ensaios dos alunos para recriar
a interpretação no cinema mudo; a expressão plástica na conceção dos figurinos e adereços;
na História, a própria cultura cinematográfica através do estudo da vida e obra de Méliès,
para não falar das aquisições a nível técnico através do domínio das filmagens e material
informático. Outros campos poderiam ser explorados, como a música. O pouco tempo que nos
restou para a conclusão do projeto impediram a criação de uma banda sonora original.

A forma como este projeto foi desenvolvido permite-nos refletir sobre as inúmeras
possibilidades de integração do Cinema nos currículos do ensino básico. Mais do que estar
exposto nos currículos como conteúdo, ele é uma forma de arte e comunicação privilegiada
para o desenvolvimento de competências cognitivas e sociais. Aguardamos com expetativa o
Plano Nacional de Cinema, que visa colmatar esta deficiência nos currículos e nas
aprendizagens nas escolas, algo que apenas se fazia na região no Algarve e através de
alguns projetos pontuais noutras cidades do país. A valorização do cinema no desenvolvimento
integral dos alunos, apontando para uma literacia no domínio das imagens, configura-se como
um dos principais objetivos educativos nesta era globalizada. ●

O filme está disponível em
http://www.youtube.com/watch?v=EPV1qt9UabQ



67

Ecos de mim:
Exercício de exploração da auto-representação

- 12ºANO - disciplina de expressão plástica, curso de técnico de
apoio à infância

Andreia Dias

ECOS DE MIM nasce da necessidade de interpretação e compreensão do mundo interior
dos adolescentes. Sendo uma idade em que todo o mundo gira em torno dos sentimentos mais
íntimos e mais fortes surgiu a ideia de trabalhar os conteúdos sugeridos pelo programa de
forma a adaptá-los a esta realidade e ao contexto de turmas de secundário.

Para contextualizar a ideia do eu e da representação dentro dos limites desse eu
trabalhou-se a partir da silhueta deles próprios, a ideia do seu eu dentro dos limites do seu
corpo, e como sugestão a obra Sombra deitada de Umberto Spínola , da artista Lourdes
Castro. A partir desta obra explorou-se a ideia de rasto, de traço, de movimento, de corpo,
de ausência, de presença, de sombra, de desenho, até cada um reunir as suas conclusões
sobre o espaço que queriam ocupar e a posição em que o queriam ocupar.

Figura 1. Lourdes de Castro, Sombra deitada de Umberto Spínola , 1971

Figuras 2 a 5.
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Figuras 6 a 9.

Figuras 10 a 13.

Figuras 14 a 16.
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Figura 17.

Após o desenho da silhueta de cada um partiram à descoberta deles próprios, tendo como
premissa produzirem um trabalho que fosse reflexo do que são, do que foram e em alguns
casos do que projetam ser, poderiam utilizar todas as técnicas que passassem pela
bidimensionalidade e aplicar os materiais que lhes fossem mais adequados nas mensagens a
expressar. Surgiram linguagens dentro da pintura, com utilização de vários materiais e
algumas colagens no mesmo tipo de suporte utilizado pela artista – o lençol.

A pouco e pouco, pensativos e reticentes no inicio, vão ganhando confiança e começando a
dar asas à imaginação e abrindo o seu coração. Pincelada após pincelada, cores, formas,
manchas e vão dando expressão a sentimentos e pensamentos num objeto que se torna
plasticamente quase ritualista num diálogo forte e intenso de si par asi e de si para o outro e
para o mundo.

Cada um representa os momentos mais significativos das suas vidas e deixa impresso em
três palavras o condensado do seu ser, palavras que o resumem e o cristalizam no tempo, são
reflexo deles no hoje, serão lembranças no amanhã.

Figura 18.
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Este é um exercício que tem obtido muito bons resultados e atingido muita satisfação por
parte das turmas, e dos alunos, todos eles muito orgulhosos do seu trabalho, do que
conseguiram produzir e daquilo que são. ●
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Projeto (Re)Conhecer
Da ideia ao projeto: uma abordagem à arte contemporânea em EVT

Ângela Vargues

Resumo. Neste artigo, propõe-se uma apresentação do projeto (Re)Conhecer desenvolvido no ano letivo
2009/2010, onde se exploram novas abordagens educativas na disciplina de Educação Visual e Tecnológica.
Organizado em três momentos: Conheço o que vejo, não sei como o vês; Viajar sem sair do Lugar; O teu Lugar, o
nosso espaço, integram o conjunto de exercícios propostos que permitiram alargar o campo de possibilidades na
prática pedagógica e na exploração da arte contemporânea em contexto educativo, através da articulação com o
Meio. Propõe-se assim o enfoque no desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, com olhares diferentes a
partir do habitual, onde se valorize o processo de experimentação com vista ao desenvolvimento do sentido estético-
artístico dos alunos.
Palavras-chave. educação artística, arte contemporânea, processo criativo.

Introdução
A ideia de aldeia global apresentada nos anos 60, pelo sociólogo McLuhan (1964)

considerava que a tendência da evolução do sistema mediático, como elo de ligação entre os
individuos levaria à ideia de um mundo mais pequeno, na medida em que, os novos media
permitiriam a fácil propagação de toda e qualquer informação a uma escala global.
Atualmente, este fenómeno está subjacente nas diversas conjecturas sociais, políticas e
económicas, que vão redesenhando a organização da sociedade.

Em finais da década de 50, surgem também algumas mudanças significativas no campo
artístico e na maneira de compreender o aspeto formal do objeto. Surgem as mais diversas
manifestações artísticas, com o recurso às tecnologias e aos novos media, com especial ação
no campo político e social, aproximando a arte da vida diária. Deixa de haver um campo
específico de atuação, como a pintura ou a escultura e as áreas passam a interligar-se,
desde a dança, ao teatro, música, fotografia e escrita. O século XX é resultado de uma
intensa atividade artística, em que se permite uma nova dimensão da consciência estética
colocando questões críticas e subversivas sobre a própria arte, através do ready-made (1913)
de Marcel Duchamp (1887-1968), ou os happening (1959) de Alan Kaprow, em que criador
e fruidor se envolvem na obra, dando-se atenção a determinada ação, e não à produção de
um objeto em especial. As produções passam a incorporar elementos do quotidiano,
afirmando-se como um território de contestação, de experimentação e de transgressão de
limites, refletindo diferentes identidades, referências e valores estéticos. Estas transformações
representam uma mudança no entendimento do objeto artístico, em que se valorizam os
processos e conceitos, onde se abordam temas de interesse universal, através das mais
diversas linguagens, que refletem as inquietações do artista que, com facilidade, recorre à
fotografia, ao vídeo, à dança ou ao teatro para obter o resultado final.

Este estudo pretendeu trazer para o contexto educativo estas múltiplas linguagens, com a
valorização da componente criativa e artística, e a criação de condições para o entendimento
da arte contemporânea, ao nível dos alunos do 2.ºciclo. A exploração da prática da arte
contemporânea em contexto educativo, através da sensibilização para diversas temáticas
sobre arte: ambiente, história, escultura, pintura, multimedia e desenho. Teve ainda como
objetivo, integrar momentos de partilha de conhecimentos e experiências que estimulem o
desenvolvimento da comunicação visual, através da produção de objetos e sua instalação em
espaços expositivos, assim como integrar diversos atores educativos nos processos criativos na
Educação.
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No entanto, como poderá uma disciplina do 2ºciclo sensibilizar para o problema e formas
levantadas pela arte contemporânea? É possível um diálogo entre estes dois campos (ensino
versus arte)? Como encorajar o gosto pela arte e proporcionar o desenvolvimento na
capacidade de criar? Serão os alunos desta faixa etária capazes de resolver/ envolver-se
neste tipo de propostas? Poderá a escola ser um espaço de experimentação adequado?

Estas questões dão o mote inicial para a investigação em que se pretende alargar os
campos de exploração/ conteúdos na disciplina.

Se por um lado, se constata que a globalização se mostra adversa às necessidades dos
sistemas educativos, no sentido em que perde a ligação com as referências identitárias de
determinado local, a disciplina apresenta-se assim como um espaço de trabalho onde se
torna possível proporcionar experiências a diversos níveis percetivo-visuais, intenções
igualmente bem expressas no Parecer n. º2/99 do Conselho Nacional de Educação, onde se
considera que:

Sendo a globalização um fenómeno bem concreto na atualidade é, ao mesmo tempo, esta a realidade
de contraponto à necessidade dos sistemas educativos, onde se torna importante propor a
aprendizagem de valores e referenciais de identidade, identidades de pertença, nomeadamente através
do contato com o património artístico e cultural e com as artes contemporâneas, sem cair na tentação
de circunscrever este processo a uma orientação (…)

Interessa-nos então entender as escolas como um campo de experimentação e propícios a
um trabalho mais interventivo a nível artístico, em que seja possível explorar a importância de
um trabalho transdisciplinar entre arte e educação, em que exista a interação entre os
diversos agentes educativos para um valorização da Educação Artística com a exploração de
conceitos da contemporaneidade em exercícios que apelem a uma intenção direta com o
Meio.

1. Arte Contemporânea versus Educação Artística
As diversas possibilidades para se pensar a arte contemporânea em contexto educativo,

abrange inúmeras áreas de interesse, que se refletem na relação entre a arte e a vida, a
valorização de recursos pouco explorados, a atenção dada ao contexto, a utlização das
novas tecnologias ou mesmo a preparação de atividades de caráter efémero; onde se
destaca o trabalho de experimentação e o fator experiência para desenvolvimento de uma
aprendizagem artística e estética onde se desmistifique a questão do génio criador confinado
a segredo de atelier.

Trata-se de despertar para o prazer de aprender, através da produção-criação,
articulado com outras competências, onde o prazer de descobrir, seja o reflexo do seu
esforço, trabalho, empenho e sentido de responsabilidade. Abordar a disciplina “à luz” da
arte contemporânea, responde a problemas que se aproximam do processo de reinvenção
em que o próprio artista está imbuído atualmente.

A proposta passa pela proximidade entre a exploração de diversos caminhos, que
preconizem a mudança. Aproximar as intervenções artísticas ou dinamizações culturais de
uma faixa etária nova, que estão recetivos a diferentes fontes de informação, mas também
uma tentativa de ressituar a disciplina no contexto atual, com a reformulação de propostas a
explorar em contexto de sala de aula, entendendo o seu papel como um laboratório de
experimentação.

2. O Projeto de trabalho
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Projeto, do latim projectu- significa “lançado”, na sua definição aparece como o “plano
para a realização de um ato; esboço; representação gráfica e escrita (...).” ( Costa & Melo:
1999)

No artigo “Que se ganha com o trabalho de projeto,” publicado na revista Noesis pode ler-
se a seguinte definição proposta pela UNESCO (glossaire des termes de techonologie
educative), projeto “é uma atividade prática significante, de valor educativo, visando um ou
vários objetivos. Implica pesquisas, a resolução de problemas e, muitas vezes, uma produção.
Uma tal atividade é planificada e conduzida pelos alunos e o professor em conjunto num
contexto real e verdadeiro.” (Santos, Fonseca & Matos, 2009:26)

A importância dada ao trabalho de projeto em contexto escolar é muito significativo, pois
implica intervir no domínio das atitudes, valores e conceitos. De acordo com o psico-pedagogo
espanhol F.Hernández “Os projetos de trabalho significam um enfoque do ensino que tenta
ressituar a conceção e as práticas educativas na escola, e não simplesmente readaptar uma
proposta de trabalho, atualizando-a.”(2000:179)

Ao desenvolver um trabalho de projeto pretende-se evidenciar as experiências de
aprendizagem, onde os alunos podem dar resposta às questões formuladas de forma
diferente, estabelecendo uma relação entre a ação e o pensamento, entre teoria e prática,
onde há uma relação da vida com a sociedade, dos meios com os fins e da teoria com a
prática, que tem como principal representante o pedagogo norte-americano J. Dewey (2002).

Trata-se de interrogar vida a partir da diversidade de experiências diárias, um dos
aspetos tão comuns no pensamento contemporâneo, de criar condições para usar a
criatividade e, ao mesmo tempo, deixar espaço para aquilo que não é possível prever.
Estamos a dar primazia ao processo e não ao resultado final, em que se destaca a forma
como a partir de um principio comum, o aluno consegue realizar e dar resposta às propostas
apresentadas. Solicita-se aqui a sua capacidade de pesquisa e autonomia para resolver
algumas das questões ou dificuldades encontradas que vão tendo resposta ao longo do
tempo, através do diálogo e discussão de ideias, entre a articulação de ação e compreensão,
do que se vê, do que se ouve e do que se vai partilhando, e porque sobretudo há a
possibilidade de reorganizar a gestão do espaço e do tempo entre professor e alunos,
permitindo redefinir o discurso sobre o saber escolar (aquilo que regula o que se vai ensinar e
como deveremos fazê-lo). (Hernández, 2000)

O projeto corresponde da melhor forma a um trabalho que se quer de investigação, mas
que proporcione espaço para entender a experimentação. Formular projetos que vão de
encontro a alguns dos aspetos sociais e culturais, de forma a desenvolver a capacidade para
lidar e interpretar a realidade escolar referente a determinado espaço, que permitam o
professor conhecer e pensar sobre o local e promover a descoberta e envolvimento dos alunos
na relação com o espaço público envolvente. No artigo Dos repertórios às ferramentas: Ideias
como ferramentas para a compreensão das obras de arte, M.Parsons (2000:169-189)
apresenta a ideia de ferramentas como criações sociais que são proporcionadas pela
sociedade para o uso das crianças. O desenvolvimento consiste na capacidade crescente da
criança para as usar, que não dependem tanto das características da criança ou da cultura
onde nasceu, ficando à responsabilidade do professor ou do educador disponibilizar esses
recursos para alargar o vocabulário e as possibilidades criativas para valorizar o
desenvolvimento dos alunos na sua capacidade para lidar e interpretar a sua realidade. Ao
considerar que este desenvolvimento ocorre a partir de informações próximas do aluno e que,
ao longo do tempo, é que se vão tornando mais complexas, estruturando o seu raciocínio e
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sensibilidade artística, o projeto (Re)Conhecer torna-se uma investigação pertinente na
exploração das artes visuais ao nível do 2.º ciclo.

2.1 O projeto (Re)Conhecer

Este projeto foi criado e implementado no ano letivo 2009/2010 na Escola Básica
Integrada de Eixo, situada num meio semi-urbano da cidade de Aveiro. A escolha da escola
deve-se apenas à colocação de professores contratados de acordo com o Concurso Nacional
de Professores do Ministério da Educação. Esta condição colocou um dos pressupostos iniciais
que implicou o desenvolvimento do projeto independentemente do local onde ficaria a
lecionar. Consciente das condições que envolviam esta proposta, o desafio consistiu em
formular esse plano de trabalho, tendo como referência os documentos já existentes na Escola,
como é o exemplo do Projeto Educativo e as planificações relativas a esse ano letivo.

A ideia surge da possibilidade de articular as competências e conteúdos da disciplina, com
a elaboração de exercícios que promovam uma abordagem à arte contemporânea, através
de um processo criativo. Os diversos momentos foram planificados, tendo em atenção o ciclo
de ensino a que se dirige (2. ºciclo), o local e a duração prevista para a sua realização (ano
letivo).

O plano de trabalho apresenta-se sob duas perspetivas, uma direcionada para a prática
pedagógica, com vista a abordagem da arte contemporânea, na disciplina de Educação
Visual e Tecnológica; em segundo, a exploração dos conceitos Espaço-Tempo/Espaço-Lugar
numa componente artística.

A partir do espaço comum, onde se dá o encontro (escola) para o mais geral (vila),
exploram-se as vivências diárias, locais de passagem e a atenção em elementos do dia-a-dia.
Esta recolha pretende aproximar a arte da vida de forma a que os conhecimentos
apreendidos façam parte de um processo de descoberta e de experimentação
desenvolvendo o sentido critico e estético dirigido ao meio que habitam. Através do diálogo e
da partilha de ideias e opiniões se leve a repensar ideias pré-concebidas, diluindo fronteiras
entre as diversas áreas ou disciplinas.

Parte-se do entendimento de recursos próximos dos alunos, levando-os a perceber as ténues
diferenças naquilo que os rodeia, até se chegar a um projeto individual.

2.1.1 Momento I: Conheço o que vejo, não sei como o vês;

Tema: Descobrir o local e as relações interpessoais.
A primeira fase do projeto consiste na apresentação individual e do grupo. No

reconhecimento do espaço e do meio envolvente como dispositivo para exploração dos
diversos conteúdos.

O primeiro passo é escrever um bilhete-postal, onde os alunos deveriam dirigir um convite,
e indicar alguns dos sítios que iriam apresentar ou levar o destinatário a conhecer, explicando
a sua escolha. Deveriam dar indicações sobre os seus locais preferidos, destacando o que
mais apreciava na escola. Seriam os primeiros registos alusivos ao local onde vivem e a sua
opinião sobre a escola (e também a relação dos laços afetivos dentro da própria escola),
(Figura 1 e 2).

De seguida, os alunos deveriam falar com o destinatário e através da fotografia captar
algumas das características que os definissem. O aluno deveria articular as informações
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dadas pela outra pessoa e através do registo fotográfico, explorar/dar a conhecer a pessoa
fotografada – conhecer o outro, perceber o que gosta e de que mais gosta na escola.

Através do diálogo prof./aluno e aluno/ aluno foram dadas algumas indicações sobre as
várias possibilidades a explorar: retrato, meio-corpo, diferentes planos (grande plano e de
pormenor) ou fotografar objetos e expressões que as caracterizem, concluindo-se que o valor
da imagem era o resultado dessa exploração criativa.

Figura 1 e 2. Preparação dos bilhetes postais, com a utilização dos lapis de grafite ou caneta de feltro. E.B.I. de
Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.

2.1.2 Momento II: Viajar sem sair do Lugar

Tema: Desenvolver olhares diferentes do habitual, olhar para o espaço para ver o lugar.
Ao longo do tempo, os sítios vão-se modificando de diversas maneiras, a nossa perceção

acerca deles também. O modo como vimos determinada paisagem, monumento, casa, rua ou
objeto adquire novas dimensões com esta passagem, contribuindo para isso a noção de escala
e memória.

A primeira ideia de lugar é-nos dada através de coordenadas geográficas, confundindo-se
em muitos pontos a ideia de Espaço e Lugar.

“Viajar sem sair do lugar” pretende abordar um olhar pessoal/individual sobre o modo
como vê o espaço onde vive, recorrendo à experiência como um valor que dá significado ao
Lugar. Cada aluno irá fazer uma recolha e personalizar o seu trabalho com informações
diárias de espaços percorridos, a maneira como o vê, sente e cheira. Ao longo do processo
serão dadas algumas indicações, assim como imagens, sons ou registos gráficos e cada aluno
deverá desenvolver a sua pesquisa/ trabalho de acordo com a sua vivência/ experiência
pessoal.

Trata-se de apresentar em contexto de sala de aula uma procura de olhares diferentes dos
habituais; forçar a ver (diferença entre olhar e ver)–perceção (Arnheim:2002). Descoberta de
vários locais e informações sobre a vila, a escola, os alunos.

Ao longo do Tempo perceber o ciclo das estações do ano (mudanças naturais), o tipo de
roupa utilizado, os acontecimentos/ festividades próprias de cada época, assim como o ritmo
intrínseco a cada um desses elementos, nos fornecem indícios visuais para interpretação de
imagens. Através de várias recolhas sobre percursos, exercitar a atenção dada a diversos
elementos que possam identificar aquilo que fazemos ou por onde passamos diariamente
(horários de autocarro, bilhetes de cinema, talões, merchandising, recortes de revistas, etc).
Trata-se de sensibilizar para o que existe mais próximo de nós, dando-nos informações
constantes, que se apresentam como um leque diversificado de materiais e possibilidades a
explorar.
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A recolha de objetos deve ser variada e individual. Os registos deverão ter data ou
horário(s) e aos poucos dever-se-à introduzir algumas técnicas plásticas (desenho, recorte,
colagem) que deverão constar do seu “livro de artista”.

Figuras 3 e 4. À esquerda: Desenho em suporte A2 a partir de uma imagem de Eixo. À direita: Trabalho de aula.
Articulação dos conteúdos relativos aos elementos da forma aplicação dos mesmos num objeto coletivo, E.B.I. de
Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.

2.1.3 Momento III: O teu lugar, o nosso espaço

Tema: Exploração do processo criativo e apresentação do trabalho final à comunidade
escolar e educativa.

“ O teu lugar, o nosso espaço” trata-se de uma instalação, que contou com os vários
exercícios resolvidos pelos alunos, projeções videos, fotografias, apresentação de diapositivos
e desenhos. A divulgação foi feita através de press-release, enviada via mail e respectivo
cartaz.

Caracteriza-se pela partilha de informações e diversidade de recolhas, valorizando um
processo de experimentação. Ao longo do trabalho, multiplicavam-se as histórias e
acontecimentos significativos alternando entre locais e situações. Partindo de objetos e
situações bastante concretas, foram explorando as inúmeras relações possíveis, desenvolvendo
um diálogo significativo entre os diversos elementos.

Cada aluno teve a oportunidade de trabalhar a partir do mesmo suporte (pano de
algodão com 130 cm x 30cm e fio de algodão com 120cm de comprimento) e liberdade para
“organizar” os diversos elementos no mesmo (Figura 5, 6, 7)

Figuras 5 e 6. Desenvolvimento do processo criativo individual, E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.
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Figuras 7. Exemplo dos diferentes resultados apresentados pelos alunos, E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010. Fonte:
própria.

Figuras 8 e 9. Organização dos trabalhos e a instalação final, E.B.I. de Eixo, Aveiro, 2010. Fonte: própria.

Conclusão
A articulação entre a prática artística e a componente pedagógica foi feita com a

exploração de uma linguagem comum, em que o Meio surge no centro destes elementos.
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Enquadra-se nas propostas apresentadas ao nível das Competências Essenciais do Ensino
Básico, e serve como dispositivo para pensar os conceitos de Espaço-Tempo/ Espaço-Lugar.

Ao longo deste trabalho, pretendeu-se apresentar uma proposta exequível ao nível do
Ensino Básico, onde se destaca o processo, com o intuito de sensibilizar os alunos para uma
abordagem estética, em que percecionem, experimentem e questionem.

A investigação que foi sendo feita para a recolha de informação sobre o local, e a sua
extensão física (sair da escola) e temporal (ao longo do ano letivo) consolidou a ideia de que
estas propostas se mostram importantes nas diversas interações entre os vários interveniente
educativos. Ao nível das artes visuais, é possível entender as escolas como campos de
experimentação e espaços expositivos, em que se valorizem as dinâmicas entre a escola e o
meio.

Apesar das novas tecnologias terem expandido os recursos, permitindo o fácil acesso a
obras e museus, não é ainda suficiente para a valorização das artes, uma vez que não se
trata apenas de ver, mas envolver e sensibilizar os alunos para o processo criativo,
“desmistificando” a noção de uma capacidade inata para ser artista. Daí que esta proposta
tenha tido como desafio partir do Meio e criar ferramentas de trabalho para explorar uma
abordagem à arte contemporânea, no Ensino Básico, permitindo ser autónoma relativamente a
outras instituições. Solicita-se aqui a capacidade de ver, pensar e criar.

Ao longo dos anos, a itinerância marcada nas diferentes escolas, tem proporcionado
alargar os horizontes no campo geográfico e cultural, o que se traduz numa curiosidade pela
maneira como as relações sociais se estabelecem e como estas configuram determinado lugar.
De alguma forma, parece-me que esta ideia é transversal a muito do que os artistas
atualmente pensam no que, e como gostariam de ver no seu ambiente, recorrendo aos mais
diversos meios para se exprimir. Esta possibilidade de “olhar em volta” reflete-se numa
humilde forma de pensar a esfera pública com o sentido de proporcionar experiências em
que as inter-relaçoes e a noção histórica de lugar adquira um caráter pertinente.

No campo artístico, parece-me que estes conceitos são capazes de criar as ligações
possíveis, num processo em que se permite trazer diferentes significados para diferentes
pessoas e diferentes tempos. A nível educativo, parece-me urgente considerar novas
possibilidades de exploração, onde a Educação Artística consiga corresponder a novos
desafios. ●
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Outros espaços, outros desenhos

António Meireles

O espaço é um elemento constituinte das Artes Visuais, imprescindível para a sua conceção
e construção e para o modo como as entendemos. É estrutura, suporte e instrumento de
inúmeros desenhos, pinturas, esculturas e outras expressões artísticas.

O espaço é estrutura na medida em que é condição indispensável para a criação nas artes
visuais por se constituir como objeto da sua ação e pensamento. É suporte enquanto campo de
ação criadora multidimensional, pois é a exploração do espaço que permite o ato criador,
seja através da modelação tridimensional que sucede na escultura, alterando as
características do espaço tridimensional, seja mediante a ação de um meio riscador sobre um
suporte como sucede no desenho. O espaço é instrumento na sua exploração direcionada e
cumulativa de modelação e sugestão, como adiante se circunstanciará.

O espaço é abordado no ensino das Artes Visuais no sentido de um progressivo domínio
das relações estabelecidas entre os elementos em jogo, com particular incidência para a
consciência e operacionalização do papel que o sujeito (criança/adolescente) pode assumir.
Tal compreende uma exploração livre privilegiando a criatividade, assim como a
aproximação a uma codificação da realidade (cujo grau de liberdade depende
necessariamente do código explorado), correspondendo à evolução gráfica da criança e
adolescente e sedimentando-as. No 1º ciclo do ensino básico, o espaço é abordado de modo
holístico, estabelecendo pontes entre várias dimensões sensoriais e concetuais (relação espaço-
tempo, noção háptica do espaço dos suportes, relações entre os espaços criados através de
diferentes meios expressivos…). No 2º ciclo, estabelecendo-se como conteúdo básico (ainda
que articulando-se com outros como a geometria ou a medida), compreende a sistematização
de aspetos relativos à organização do espaço, das relações estabelecidas no seu seio e da
representação destas. No 3º ciclo o conteúdo básico é direcionado para a sistematização de
aspetos relativos à sugestão da profundidade do espaço como todo e à construção coerente
de formas no mesmo.

Para a exploração do espaço, o desenho afirma-se como ferramenta insubstituível, pela
maleabilidade e pelo caráter a vários níveis expedito e acessível. O desenho é uma
expressão cuja riqueza reside na multiplicidade e variedade dos seus constituintes, com uma
exploração e inovação ininterruptas desde que dele temos registo. A multiplicidade e
variedade referem-se não apenas ao número dos desenhos produzidos, como aos meios que
os proporcionaram, aos conceitos que os enformaram e ainda uma miríade de aspetos tão
particulares quanto cada desenho o é. Acresce a esta variedade a partilha de produções e
meios com outras áreas, que coopera decisivamente para o carácter abrangente e rico do
desenho. Na reflexão e construção de espaço, o desenho é particularmente importante pelo
papel que assume nas artes visuais, como no ensino das mesmas.

O ensino das Artes Visuais assiste a criança no seu crescimento, acompanhando a evolução
da consciência do espaço e da exploração gráfica que dele e nele faz. Partindo de uma
fragmentação não relacional associada à aprendizagem e desenvolvimento de aspetos
cognitivos e sensoriais, a criança tenderá a desenhar conjuntos organizados em função de si
própria enquanto observadora participante. O espaço torna-se progressivamente um
elemento organizado e organizador do desenho no sentido de uma compreensão e tradução
do mundo sobretudo visual.
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Como a criança se transforma em adolescente, também o espaço no desenho sofre
evoluções no sentido da aquisição de um ponto de vista não relacional, estabelecendo nexos
não fenomenológicos entre os elementos em apreço.

Em termos estruturais e conforme apontado anteriormente, o espaço no desenho tem uma
exploração cumulativa de modelação e sugestão. A modelação refere-se à ação gráfica de
um meio sobre um suporte, modelando um espaço através de um espaço, independentemente
do(s) sentido(s) que as grafias possam ter. A modelação é construção/alteração de um espaço
mormente bidimensional enquanto exploração de uma superfície, sendo condição fundamental
para a existência de desenho nos termos clássicos, através da construção de uma mancha
gráfica num suporte. Este é o resultado de uma articulação de recursos materiais e conteúdos
expressivos e/ou funcionais, tanto desenvolvidos para o efeito, como tendo noutra finalidade
o seu propósito

A sugestão remete a leitura dos espaços criados para instâncias que objetivamente não
existem no espaço do suporte, em particular a terceira dimensão. A sugestão da
profundidade no desenho tem sido o objetivo de um número considerável de obras,
construindo-se processualmente sobre o desenvolvimento da mancha gráfica, pela utilização
dos seus recursos para a construção de um espaço que supere as características do suporte em
que é realizado. A terceira dimensão no desenho que este tipo de construção de espaço
proporciona, tem como meio e finalidade comuns a (re)criação verosímil de uma realidade
semelhante àquela em que nos movemos. Este é um dos paradigmas artísticos mais importantes
e que tem vindo a ser abordado e desenvolvido de modo estruturado na produção gráfica
desde o Renascimento e devidamente sustentado e perpetuado através do ensino das artes
visuais e concretamente do desenho.

A conceção e a construção da terceira dimensão do espaço no desenho, abordadas no
ensino, assim como na prática artística, desenvolvem-se globalmente em torno de dois
conceitos estruturais que se afirmam enquanto extremos de um leque amplo de nuances: o
espaço absoluto e o espaço relativo (Panofsky, 1983).

O espaço absoluto é uma abstração idealizada dos dados obtidos através da perceção,
em particular no que concerne à relação estabelecida entre o observador e o espaço e os
limites deste, normalizando-os e expandindo-os além dos limites que a perceção possa atingir.
São exemplos o espaço de base euclidiana ou o eixo coordenado cartesiano. O primeiro,
evoluindo de dados sensoriais, postula uma extensão cuja referência não é o seu limite, mas a
localização arbitrária de qualquer elemento. O segundo configura o ponto de vista
caraterístico de um espaço absoluto em que é irrelevante a sua localização, dado que o
espaço é homogéneo e infinito, variando apenas as relações dos elementos que se inscrevem
no mesmo. O espaço absoluto no desenho privilegia a objetividade, mediante a clareza dos
elementos constituintes, como da visualização dos mesmos.

O espaço relativo advém da particularização da realidade, estabelecendo ou
reconhecendo conexões entre os seus elementos constituintes em função de um sujeito
participante, valorizando a subjetividade e o caráter intangível das suas componentes e
materializações

Propõe-se o desenvolvimento de uma unidade de trabalho no 3º ciclo do ensino básico que
aborde o espaço de um modo mais amplo e transversal que o desenvolvimento de conteúdos
bidimensionais ou tridimensionais sobre suportes normalizados permitem.

O fundamento desta unidade de trabalho é a ocorrência da exploração inquestionada de
um suporte bidimensional através de grafias que preenchendo-o lhe vão conferindo outras
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caraterísticas, até ao limite da sugestão de uma terceira dimensão que objetivamente não
existe.

Toda a abordagem ao espaço que é desenvolvida no 3º ciclo corresponde
fundamentalmente a uma criação cujos limites correspondem aos do próprio contexto, sendo
aparentemente livre na sua conceção e materialização. A limitação à liberdade relaciona-se
especificamente com a circunstância de que grande parte da abordagem do espaço no ensino
das artes visuais e concretamente no 3º ciclo do ensino básico é desenvolvida sobre uma
tirania consentida que de algum modo coarta a liberdade criadora e necessariamente a
exploração do espaço enquanto conteúdo. O papel que se constitui como suporte maioritário
do desenho é resultado de uma normalização (a norma ISO 216 de 1975 e revista em 2007)
que organiza as dimensões de uma determinada proporção de retângulos em múltiplos com
uma nomenclatura regularizada, constante e geral. A razão matemática √2 que rege esta
normalização é convertível num retângulo-referência, resultado geométrico do rebatimento da
diagonal de um quadrado, que se organiza em termos de dimensões, na duplicação do lado
menor com acertos ao milímetro, organizando-se a escala sob a numeração da letra A,
correspondendo o aumento da sua numeração a dimensões decrescentes de papel.

A normalização do suporte empregue de modo maioritário no desenho permite desenvolver
trabalhos generalizados nas suas caraterísticas constitutivas de base. Esta generalização
permite uma organização expedita e fácil tanto da sua aquisição, na utilização e tratamento
sequente (digitalização/cópia, armazenamento) podendo no entanto comportar uma perda
da consciência da sua exploração específica.

Pretende-se nesta unidade de trabalho que o suporte não seja inerte a uma exploração do
espaço, alterando-se, modelando-se ou se quisermos, desenhando-se em função da ação
gráfica. Para este efeito, o suporte é não somente o campo de ação de um meio riscador,
como sobre ele se exerce uma ação seja de adição ou de subtração suscetível de o conformar
ao espaço que graficamente sobre ele se desenvolve. Tal compreende um trabalho articulado
das várias componentes do espaço que no 3º ciclo estão já suficientemente desenvolvidas.

Corte-se e rasgue-se o papel, seja muito ou pouco, adaptando-o em primeira instância ao
conteúdo. Corte-se mais um pouco e o espaço torna-se forma e vice-versa, removendo-se os
limites do papel ao limite da forma. O fundo passa a ser exclusivamente o espaço
(arquitetónico ou outro significativamente maior) onde o desenho se encontra colocado.

A fragmentação do papel a elementos de dimensões reduzidas permite que a sua
reconstrução possa ser mais elaborada e controlada, através da sua adição com agrafos ou
cola, organizando-se novos suportes explorando inclusive a terceira dimensão. Este passo já
não se organiza em função de formas desenhadas sobre a superfície do papel, exigindo
antes uma articulação concetual e processual.

Levando ao limite a fragmentação do papel com a maceração em polpa e construindo
através de pasta de papel suportes com as caraterísticas cromáticas, dimensionais e de
superfície que se desejem, o campo é livre para que o suporte seja de fato espaço criativo e
não apenas mero recetáculo.

Com esta unidade de trabalho obtém-se em primeiro lugar uma personalização do suporte
mediante o âmbito e extensão da ação que sobre ele é desenvolvida. Esta personalização
permite desenvolver conscientemente caraterísticas do suporte enquanto espaço significativo,
já não enquanto fundo, mas como elemento gráfico de primeira importância. A não-
normalização do espaço construído tendo necessariamente consequências ao nível da rapidez
de utilização, pode ser rentabilizada no sentido de uma maturação do projeto e processo em
curso.
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O custo poderá ser ainda mais reduzido que o de aquisição de suportes normalizados, pela
possibilidade de se apelar à reutilização e reciclagem.

Em conclusão, tendo presente a abordagem do espaço que é realizada no ensino das artes
visuais, privilegiando o resultado de uma ação gráfica bidimensional e sobretudo sugerindo a
tridimensionalidade, esta unidade de trabalho permite desenvolver outros desenhos em função
de outros espaços, concretamente os do suporte. ●

Figura 1. Redução dos limites do papel aos da forma-espaço
explorados. Vera Reis (2012), técnica mista s. papel de cenário.
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Bichos: uma ação de Educação Artística no segundo ciclo

Carla Frazão

Resumo: “Bichos” apresenta uma intervenção de educação artística na disciplina de Educação Visual e Tecnológica,
com alunos do 6º ano de escolaridade. A obra de arte é o meio através do qual se procura a aproximação ao
pensar, ao sentir e ao fazer artístico. A interiorização de saberes, inerentes à linguagem visual, decorre de acções de
observação de criações visuais e da experimentação. Propõem-se dinâmicas de ensino-aprendizagem potenciadoras
do espírito de descoberta, da criação e da autonomia.
Palavras-chave: educação artística, obra de arte, processo criativo.

Title: “Bichos”: an Art Education project in middle school (10-12 year olds)
Abstract: “Bichos” presents an art education project in Educação Visual e Tecnológica (Arts subject) with 6 th grade
students. Trough Art work we seek to approach thinking, feeling and art creation. The internalization of knowledge
inherent in the visual language results from observation of visual creations and practical activities. A teaching-learning
dynamic is suggested to develop the discovery, creative process and autonomy.
Keywords: art education, art work, creative process.

Introdução
O projeto de educação artística Bichos apresenta uma investigação-ação em sala de aula,

na disciplina de Educação Visual e Tecnológica, com alunos do sexto ano de escolaridade. O
estudo da vida animal e o respeito pelos seus direitos constituem o âmbito temático da
Unidade de Trabalho que pretende o envolvimento e a participação ativa de alunos sem
hábitos de contato com manifestações culturais, nomeadamente referentes das artes visuais.

Os objectivos enunciados na proposta pedagógica Bichos visam operacionalizar, através
da utilização motivadora da obra de arte, a interiorização de saberes relativos à expressão
visual, designadamente o desenvolvimento do léxico visual, o conhecimento de materiais e suas
características expressivas, a experimentação e a exploração de técnicas de representação
visual, assim como incentivar o espírito da descoberta e estimular a criação.

1. A obra de arte no Currículo
O desenvolvimento e valorização da Educação Artística e a Literacia em Artes apresentam-

se como desígnios essenciais (expressos na Lei de Bases do Sistema Educativo e no Currículo
Nacional do Ensino Básico) de um projeto educativo nacional, cujas finalidades propõem o
desenvolvimento global do indivíduo, considerando, entre outras, dimensões relativas à
cognição, ao raciocínio crítico, à sensibilidade estética, à criatividade, aos métodos de
trabalho, à autonomia, à intervenção comunitária e à formação de valores.

Reconhece-se na interação ou ‘diálogo com a obra de arte um meio privilegiado’ de
aproximação a diferentes modos de expressão (ME-CNEB, 2001: 162). A obra de arte – o
objeto que corporaliza a linguagem visual, os processos cognitivos, emotivos e técnicos
intrínsecos à sua génese – é apontada como vector-chave a partir do qual decorrem e se
articulam as aprendizagens na disciplina de Educação Visual e Tecnológica. A interiorização
de saberes que promovem o desenvolvimento de capacidades comunicativas, através das
artes e/ou do código visual, estabelece-se a partir do entrecruzar dos eixos estruturantes que
englobam a observação, a produção e a reflexão (ME-CNEB, 2001: 157).

Estes eixos pedagógicos enquadram-se nos parâmetros preconizados no Roteiro para a
Educação Artística que referem a necessidade de considerar, na Educação Artística, o estudo
e contacto com trabalhos artísticos, e a participação em práticas artísticas (Unesco, 2006: 11).
A abordagem da Arte é ainda apontada como fundamental no contributo dado ao
desenvolvimento cognitivo, podendo tornar as aprendizagens mais relevantes e favorecer a
‘construção de uma sociedade criativa e culturalmente consciente’ (UNESCO, 2006: 4).
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2. Projecto Bichos
O projecto Bichos emerge de uma ação de Educação Artística alicerçada na análise e no

estudo da obra de arte. A observação, a atividade experimental e o estímulo do espírito da
descoberta constituem os fundamentos basilares da proposta pedagógica desenvolvida junto
de alunos com carências de natureza diversa. Às dificuldades de natureza sócio-familiar,
acrescenta-se, entre outras, a instabilidade provocada pelo desinteresse das actividade de
sala de aula, relutância em intervir no diálogo, dificuldades de aprendizagem, o
comportamento agitado e a falta de autonomia.

2.1 Sala de aula: observar, manipular, experimentar e descobrir
O cativar do interesse dos alunos determina o desenvolvimento de um projeto orientado

para dinâmicas que intentam estimular o interesse pelas aulas, criar maior autoconfiança,
incentivar a participação ativa e a criatividade.

A consecução dos objetivos propostos (a mobilização da atenção dos alunos e a
interiorização de aprendizagens relativas à representação visual) é iniciada através da
observação de obras de diferentes autores (com representações de animais), que possibilitam
ao aluno compreender que cada indivíduo possui um modo próprio de perceção e de
tradução da realidade e das ideias. No entanto a surpresa e a expetativa proporcionadas
por atividades de natureza essencialmente prática, direcionadas para a descoberta de
materiais e processos de criação, desconhecidos dos alunos, revelaram-se fundamentais no
apelo dirigido à participação do grupo/turma. O riscar, manchar, recortar (Figuras 1 a 3) e
pintar possibilitaram conhecer, explorar e conjugar materiais, descobrir novos modos de
expressão e dar início a um processo de aprendizagem que se revelou mais significativo e
envolvente.

Figuras 1 a 3. Exemplos de atividade em sala de aula. Registo com esferográfica, mancha com aguada de tinta
e representação de formas através de recorte (2011). Fonte: própria.

A dinamização de sessões considerou situações de aula com atividade distinta.
Desenvolveram-se ações com orientações metodológicas, proporcionaram-se momentos de
pesquisa, de exploração e de experimentação autónoma (Figuras 4 e 5), condições para
troca de ideias e espaço dedicado ao desenvolvimento do projeto individual. As intervenções
incidiram essencialmente sobre: a descoberta de diferentes possibilidades de registo e
características expressivas dos materiais (Figura 6), técnicas mistas, a análise da forma e das
diferentes partes e elementos que a constituem, a composição e a relação da forma / fundo /
equilíbrio visual (Figura 7), o estudo de cor e a expressão de ideias.
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Figuras 4 e 5. Exemplos de atividade autónoma. Pesquisa e exploração de possibilidades expressivas dos
materiais. Desenho com corretor líquido sobre mancha de tinta-da-china e desenho com pincel sobre mancha com

aguada de tinta (2011). Fonte: própria.

Figura 6. Exemplo de atividade
de exploração de possibilidades
expressivas dos materiais. Desenho
com lápis de grafite e pintura com
lápis de cera (2011). Fonte:
própria.
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Figura 7. Exemplo de atividade
de estudo entre a relação forma/
fundo /equilíbrio visual.
Composição com colagem (2011).
Fonte: própria.

A multiplicidade de ações propunha disponibilizar aos alunos conhecimentos sobre o registo
visual, o código visual e sobre metodologias inerentes ao processo de criação. Eisner (apud
Arnheim, 2010: 19) assinala que o conhecimento e experimentação de meios, de recursos, de
materiais e técnicas de representação diversificadas contribuem para uma melhor percepção
das formas e das suas especificidades. Este conhecimento faculta uma maior disponibilidade
de possibilidades de registo, cultivando diferentes modos de pensar e abrindo vias para
novas ideias, oferecendo ao jovem diferentes caminhos expressivos ‘compatibles com sus
próprias inclinaciones’ (Arnheim, 2010: 57).

O desenvolvimento do universo visual proporciona a ampliação do ‘campo semântico’,
favorece o aumento de informação e de recursos interiores que adicionados a saberes,
anteriormente interiorizados, servirão de instrumento a novas reorganizações e construções
visuais. Vygotsky assinala que a ‘riqueza e a variedade da experiência acumulada (…) é o
material com que a fantasia erige os seus edifícios’ (Vygotsky, 2009:17), e que quanto mais a
criança:

veja, escute e experimente, quanto mais aprenda e assimile, quanto mais abundantes forem os elementos reais de que
disponha na sua experiência, tanto mais importante e produtiva será (…) a actividade da sua imaginação
(Vygotsky, 2009:18).

David Best sublinha igualmente que nas artes tal como na língua ‘um vocabulário alargado,
alarga as possibilidades de expressão linguística’ (Best, 1996: 206).

As circunstâncias proporcionadas pelas intervenções em sala de aula possibilitaram uma
maior aproximação à obra de arte, o contacto com obras de diferentes artistas, promoveram
a aquisição de conhecimentos sobre características expressivas dos materiais, fomentaram o
desenvolvimento da perceção visual, um maior conhecimento da forma e dos elementos que a
definem, possibilitaram a transferência de aprendizagens para novas situações, incentivaram
a pesquisa individual e a criação. É ainda de realçar, nas aprendizagens efectuadas, a
crescente evolução que se registou ao nível da concentração, da autonomia, da auto-estima,
da dedicação ao projeto individual e a mudança de comportamento.
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Conclusão
A dinâmica desenvolvida no projeto educativo Bichos sublinha a relevância do incremento

de projetos pedagógicos centrados no estudo da Obra de Arte. A multiplicidade de leituras e
de referentes inerentes ao objeto artístico, assim como a “amplitude dos territórios” de
construção visual possibilita diferentes aproximações, permite a adequação a diferentes
temáticas, a solicitações dos alunos e reajustes a distintas situações de ensino-aprendizagem.

O desenvolvimento de futuros projetos alicerçados na exploração de diferentes meios de
registo e materiais de construção plástica poderá contribuir para um cada vez maior acervo
de recursos pedagógicos, essenciais à atividade do professor.

Arnheim aponta que o despertar da curiosidade da criança é essencial para se fazerem
aprendizagens significativas, sendo importante cultivar os seus impulsos naturais para
experimentar, criar e manipular objetos e materiais (Arnheim, 2010:57-8). António Quadros
Ferreira refere igualmente que os contextos de aprendizagem predeterminam o processo de
aprendizagem, sendo fundamental o envolvimento do aluno. Estes contextos, entendidos como
‘uma coreografia didáctica positiva’, deverão privilegiar o processo e uma estratégia que
permita aos alunos compreenderem as suas capacidades e os seus interesses – levando-os a
‘aprender-a-aprender’ (Ferreira, 2007: 74-5). ●
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O corpo à luz da obra de Lourdes de Castro:
Uma unidade didática desenvolvida no nível secundário

Carla Gil &

Catarina Costa

Resumo: Neste artigo é apresentada uma unidade didáctica desenvolvida para a disciplina de Desenho A, no
contexto de uma experiência de Prática Pedagógica Supervisionada. São partilhados os procedimentos para o
seu desenvolvimento, enfatizando-se a importância de seguir uma linha orientadora ao longo deste processo, e a
importância do cruzamento de duas vivências entre professor cooperante e professor estagiário para o
enriquecimento do trabalho desenvolvido com os alunos.
Palavras-chave: corpo, sombra, experimentação, partilha, autonomia

Title: The Body in Light To The Work of Lourdes de Castro: a Didactic Unit Developed at secondary level
Abstract: In this article, it’s presented a didactic unit developed for the discipline of Drawing A, in the
experimental context of Supervised Pedagogic Practice. The procedures for its development are shared,
emphasizing its importance of following a guiding line along this process, and the importance of crossing two life
experiences between the cooperating professor and the trainee professor for the enrichment of work developed
with the students.
Keywords: body, shadow, experimentation, sharing, autonomy

Introdução
A prática de ensino supervisionada assume uma grande importância tanto para o professor

estagiário como para o professor cooperante, alunos e comunidade escolar. Exige desde logo
a capacidade de cooperação entre dois profissionais com papéis distintos na sala de aula.
Uma cooperação que permita uma boa integração do estagiário no contexto escolar e de
turma e o desenvolvimento de um trabalho consistente com os alunos. Este artigo é um
contributo para o entendimento do trabalho do estagiário ao longo deste período. Sendo o
período de prática pedagógica supervisionada (PPS) dividido em duas fases distintas, a de
aulas assistidas e a de aulas dadas, considerou-se importante começar por apresentar o
trabalho desenvolvido com os alunos no período de aulas assistidas, já que este trabalho foi
tomado como ponto de partida para o desenvolvimento da unidade didáctica “O Corpo à Luz
da Obra de Lourdes de Castro”, fazendo-se seguidamente a apresentação da mesma. Ao
longo deste artigo, feito a duas vozes, destacam-se aquelas que, a cada momento, foram as
percepções do professor estagiário e do professor cooperante.

Estudo da figura humana: a fase de aulas assistidas

C. Gil:

Antes de abordar a metodologia de trabalho levada a cabo com os estagiários, uma partilha muito
enriquecedora, porque obriga o professor a sair do seu espaço de conforto e reflectir sobre as suas
práticas, enfrentar as suas inseguranças, os seus medos, partindo para descobertas de diversos mundos
interiores, é importante explicar que esta disciplina de Desenho A visa, de uma forma geral, a
problematização da concepção e formulações plásticas, assente numa metodologia que necessita de uma
permanente questionação. A concepção implica a representação de uma realidade em movimento, em
transformação com interiorizações diferenciadas. Deste modo, o Desenho procura a expressão da
realidade envolvente e da realidade interior, de forma analítica e sintética, reformulando-a e
transformando-a. Assim procura ir ao encontro da exploração da percepção visual, da expressão gráfica
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e da comunicação tal como solícita o programa. Quanto à Prática Pedagógica Supervisionada é preciso
compreender que ao abrir a sala de aula, esta abre-se para novas ideias, outras experiências. Conscientes
que, no mundo do ensino das artes, surgem sempre diferentes formas de ver, de interpretar, surgindo estas
com novas nuances, possibilitando um novo dinamismo às aprendizagens.

“Desenhar é, antes do mais, ver com os olhos, observar, descobrir. Desenhar é aprender a ver, a ver
nascer, crescer, expandir-se, morrer, as coisas e as gentes. É necessário desenhar para interiorizar aquilo
que foi visto e que ficará então inscrito na nossa memória para toda a vida.” [Le Corbusier, sd].

O período de aulas assistidas assume uma grande importância para o conhecimento da
escola e da turma. Em termos concretos, permite compreender como é feito o trabalho com os
alunos, quais são as metodologias adoptadas pela escola e pelo professor cooperante, o que
é valorizado, quais são as características da turma que vai ser acompanhada. Ao longo desta
fase, esta turma de décimo primeiro ano fez o estudo da figura humana, ao longo de várias
etapas.

Numa primeira fase, os alunos fizeram registos rápidos da figura humana, tomando como
referência diversos modelos. Estes registos foram feitos a lápis, a esferográfica e a tinta-da-
china e permitiram compreender a capacidade de representação dos alunos, atendendo, em
particular, às suas noções de proporção.

Figuras 1 a 3. Registos a esferográfica e a tinta-da-china.

O desafio seguinte foi o de os alunos, num trabalho longo e de minúcia, tomarem como
referência a obra de Robert Longo e, com base em retratos seus de corpo inteiro, se auto-
representarem de forma tão real quanto possível, em desenhos feitos num formato A2. Neste
exercício os alunos deveriam explorar a mancha e os contrastes conseguidos apenas pelo uso
de lápis de carvão.

Figuras 4 a 7. Exercícios baseados na obra de Robert Longo.

C. Gil:
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Solitário é o trabalho do professor que, aula a aula, vai caminhando, conduzindo o aluno para as
aprendizagens, aquilo que é transmitido, é interiorizado e vivenciado de diversas formas, é neste diálogo
a dois, a três, em turma, que o aluno se consciencializa das aprendizagens que adquiriu e surge em cada
trabalho, em cada projecto, uma individualidade, uma nova ideia, uma nova imagem, com expressão
própria. É neste turbilhão que se cruzam sentires, que crescem novas dinâmicas de saberes, que a
autonomia cresce e com ela a liberdade de pensar.

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho foi-se delineando, num trabalho conjunto entre
professor cooperante e professor estagiário, aquilo que poderia vir a ser a unidade didáctica
a desenvolver com os alunos, posteriormente. Tratando-se de uma turma muito boa em termos
técnicos mas com carência de um trabalho mais experimental, partiu-se para o
desenvolvimento da unidade didáctica “O Corpo à Luz da Obra de Lourdes de Castro”, cujos
objectivos e procedimentos de criação são apresentados na próxima secção.

O Corpo à Luz da Obra de Lourdes de Castro: a fase de aulas dadas

C. Costa:

As primeiras questões que geralmente se impõem ao aluno estagiário são: “que trabalho vou
desenvolver com os alunos? Por que motivo devo escolher esse trabalho? Que fio condutor deverei usar
para que o trabalho faça sentido para os alunos?

Para o período de aulas dadas foi desenvolvida uma unidade didáctica designada “O
Corpo à Luz da Obra de Lourdes de Castro.” Com esta unidade didáctica pretendeu-se dar
continuidade ao estudo da figura humana, contribuindo para o desenvolvimento da
capacidade dos alunos para olhar, analisar e representar o “objecto artístico”. A unidade foi
desenvolvida em torno da exploração da obra da artista portuguesa Lourdes de Castro, com
o intuito de trazer para a sala de aula a obra de arte, bem como de desenvolver a
capacidade dos alunos para entender a obra no contexto social, cultural, económico e político
em que é desenvolvida - neste caso português, num período de ditadura. Para além destes
objectivos, pretendeu-se também trabalhar elementos estruturais da linguagem plástica, bem
como conteúdos relacionados com a percepção visual e com a forma plástica, além de
contribuir para a capacidade de pesquisa, selecção, tratamento e organização de
informação dos alunos.

C. Costa:

A obra de Lourdes de Castro pelo seu carácter experimental permitiu dar a conhecer aos alunos as diversas
possibilidades de representação do corpo humano, trazendo para a sala de aula o universo de uma artista que
explora a sombra enquanto desmaterialização e redefinição do objecto artístico. Pretendeu-se assim contribuir para
o entendimento dos alunos da obra de arte no seu contexto social, cultural, económico e político, por um lado e, por
outro, desenvolver a capacidade dos alunos para explorar técnicas de representação expressiva do corpo humano.

Com esta unidade pretendeu-se ainda trabalhar com os alunos algumas competências
gerais como o desenvolvimento da criatividade, os hábitos de pesquisa e os métodos de
trabalho experimental, bem como o desenvolvimento da sua consciência crítica. Para a sua
persecução foram usadas metodologias e actividades centradas nos alunos, apelando a
métodos activos e diversificados, tendo-se disponibilizado recursos de diversas naturezas e
promovido o envolvimento e co-responsabilização dos alunos no seu processo de
aprendizagem, através do desenvolvimento de competências como a pesquisa e a
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experimentação, tendo ainda havido o cuidado de adaptar as actividades de aprendizagem
às necessidades dos alunos, prevendo uma prática pedagógica diferenciada. Depois de
delineados os objectivos da unidade didáctica, bem como as metodologias a adoptar,
procedeu-se à sua planificação. Esta planificação funcionou como uma referência para o
trabalho a desenvolver, sendo entendida enquanto uma ferramenta de trabalho em aberto, já
que a resposta dos alunos aos desafios que lhe vão sendo lançados deve ser tida em
consideração. Para o trabalho com os alunos foram também criados alguns materiais
pedagógicos entre os quais um guião de trabalho no qual constavam os exercícios, a listagem
de materiais necessários para o seu desenvolvimento, a calendarização do trabalho, os
critérios de avaliação e a bibliografia e outros recursos aos quais os alunos deveriam recorrer
para a compreensão da obra de Lourdes de Castro bem como para a realização dos cinco
exercícios do guião de trabalho. Para a sessão de apresentação da unidade didáctica foi
realizado um suporte em PowerPoint, no qual se dava a conhecer a artista e a sua obra. Esta
apresentação foi complementada pelo visionamento de dois pequenos vídeos sobre a obra de
Lourdes de Castro. Foi também preparada uma maleta pedagógica que continha estes
suportes (guião, PowerPoint e vídeos), bem como alguns exemplos de materiais a utilizar ao
longo dos exercícios. Esta maleta serviu ainda para exemplificar uma forma de organização
de trabalho, e também o tipo de resultado que lhes era solicitado no último exercício da
unidade (uma caixa de arte).

Figuras 8 e 9. Maleta Pedagógica criada para apoio às aulas.

Esta unidade foi desenvolvida ao longo de cinco exercícios:

1. Fotografia artística (sombras)
2. Pintura de tela com tinta acrílica: obra bidimensional
3. Criação de uma obra tridimensional, explorando efeitos de luz, transparência

e sombra
4. Assemblagem (possibilidade de exploração, simultânea, da obra de Vik Muniz)
5. Criação de uma caixa de arte (produto agregador de todo o trabalho

desenvolvido)

A resposta aos diversos exercícios é apresentada abaixo. O primeiro exercício consistiu na
realização de fotografia artística através da exploração de sombras projectadas e em
contraluz, com lençol.
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Figuras 10 a 12. Exemplos de resultados do exercício 1.

O exercício dois foi feito após a selecção das fotografias de sombras, explorando-se a
mancha e o contorno e, posteriormente, no exercício três, as sobreposições e rotações e a
exploração de cor, luz e transparência. Na fase de pintura foi utilizada tinta acrílica sobre
tela, à qual foram sobrepostas, posteriormente, placas de polipropileno.

Figuras 13 a 15. Exemplos de resultados dos exercícios 2 e 3.

No exercício quatro propôs-se que os trabalhos fossem influenciados também pela obra de
Vik Muniz, que os alunos conheceram através de uma visita de estudo ao Centro Cultural de
Belém. Surgiram diversas propostas em que foi explorada a efemeridade da obra de arte.

Figuras 16 a 17. Exemplos de resultados dos exercícios 3 e 4.
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Figuras 18 a 20. Exemplos de resultados do exercício 4.

O último exercício permitiu trabalhar uma competência transversal, que é a da
organização de informação. Este exercício foi feito através do desenvolvimento de uma caixa
de arte na qual os alunos colocaram o registo fotográfico de todas as etapas do trabalho
desenvolvido ao longo da unidade didáctica, bem como exemplos de materiais utilizados
para a sua realização nas diferentes etapas.

Para a realização desta fase da unidade, alguns alunos aproveitaram caixas existentes,
desde caixas de ferramentas, em metal, a caixas, de vinhos, estas em madeira, e
reformularam o seu interior, outros ainda criaram a sua própria caixa de arte.

Figuras 21 a 23. Exemplos de resultados do exercício 5.

No que concerne aos resultados conseguidos com a unidade e com todos os procedimentos que o seu
desenvolvimento exigiu, manteve-se, em relação à primeira fase de aulas assistidas, a necessidade de
ir adaptando alguns objectivos e prazos estabelecidos inicialmente, na tentativa de dar espaço aos
alunos para proporem e participarem activamente no seu processo de aprendizagem. Particularmente
nos dois últimos exercícios, verificou-se a vontade dos alunos em querer fazer mais do que estava
inicialmente previsto, tendo-se sentido necessidade de readaptar os objectivos do quarto exercício e
de prolongar a unidade didáctica no tempo para que os alunos pudessem melhorar os seus resultados,
numa grande parte das vezes, por sua própria iniciativa. Uma parte significativa da turma conseguiu
resultados muito bons graças ao seu empenho e entusiasmo. O facto de estarem a experimentar um
exercício novo na escola, contribuiu para a motivação para o desenvolvimento da unidade. A principal
dificuldade sentida para o desenvolvimento dos exercícios pelos alunos prendeu-se com o facto de os
mesmos exigirem muita organização, nomeadamente com a gestão dos materiais. Sempre que se
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seguia para um novo exercício era necessário trazer novos materiais e muitas vezes era fundamental
pensar e planificar o trabalho antes de chegar à aula para que os tempos lectivos fossem proveitosos.

Conclusões
Partilhou-se aqui a experiência de desenvolvimento de uma unidade didáctica, na

tentativa de contribuir para o entendimento das etapas para a sua criação. Ao longo do
trabalho de Prática Pedagógica Supervisionada cruzaram-se e entrelaçaram-se as
perspectivas e as reflexões do professor cooperante e do professor estagiário quanto ao
papel da unidade de trabalho para o ensino-aprendizagem da arte e pela arte e da
importância da prática pedagógica supervisionada para a comunidade escolar. A Prática
Pedagógica Supervisionada tem como principal vantagem a constante troca de ideias que
apenas é possível trabalhando em equipa. Assim sendo, salienta-se o valor da cooperação
para o crescimento não só dos futuros profissionais, como também dos alunos, das escolas e do
professor orientador. O gesto de abrir as portas da sala de aula permite à comunidade
escolar um constante crescimento e a dotação de um ensino dinâmico, com ritmo, movimento,
cor e várias tonalidades, resultantes de uma fusão de vivências. ●
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Exploração do módulo pela observação da realidade envolvente e
do padrão através de carimbos no ensino básico

Catarina Santiago

Resumo: Desenvolvimento do conteúdo módulo/padrão no ensino básico, através da observação do espaço
envolvente (sala de aula e paisagem) e a apropriação de elementos e composições de interesse identificados
nessa observação a fim de determinar um módulo, para, após o estudo de algumas possibilidades e da
respetiva cor, proceder-se à realização de um carimbo de forma a repetir o módulo escolhido rapidamente num
padrão final.
Palavras-chave: Módulo/Padrão, Carimbos, Ensino Básico.

Title: Exploration of the module by observing the surrounding reality and of the pattern by using stamps in primary
education
Abstract: Development of the module / pattern content in primary education, by observing the surrounding space
(classroom and landscape) and the appropriation of elements and compositions of interest identified in this
observation to determine a module, so that, after studying some possibilities and color, proceed to the realization of
a stamp in order to repeat the module chosen quickly into a pattern.
Keywords: Module/Pattern; Stamps; Primary Education.

Introdução

O artigo que se segue procura uma resposta diferente a uma atividade que
frequentemente é explorada no ensino básico: Módulo/Padrão. Este conteúdo programático
pretende desenvolver a compreensão dos conceitos de módulo e de padrão seguidos pela
realização de estruturas modulares (padrões) e é realizada regularmente no ensino básico,
por vezes em mais do que um ano letivo. Por isto, é notória uma certa falta de motivação e
interesse por parte dos alunos por este tipo de trabalho, especificamente na fase em que é
necessário colorir uma grelha do padrão criado, de uma forma repetitiva e monótona.

Este trabalho tem portanto como objetivo contrariar os momentos que retiram o interesse
por esta atividade, nomeadamente na altura de criar os módulos e de colorir os respetivos
padrões. Assim, é apresentada uma proposta de atividade e respetiva avaliação, na
esperança de que esta tenha algum interesse prático e seja posta à experiencia numa
oportunidade futura.

1. Atividade Proposta

Atendendo que nunca dei aulas nem no ensino básico nem no secundário, desenvolver uma
atividade para uma disciplina destes anos apresentou-se como um grande desafio para mim.
Contudo, tive a oportunidade de observar algumas aulas do 8º ano numa escola cooperante e
de lá acompanhar a atividade módulo/padrão. Desta experiência retirei uma falta de
motivação e interesse por parte dos alunos durante a atividade, tanto na criação de módulos
como, e mais manifestamente, na altura do seu preenchimento com a cor. Muitos alunos não
passaram de apenas uma hipótese de módulo, tanto por falta de interesse como por falta de
“inspiração”, e na coloração a concentração e empenhamento no trabalho era mínima com
muitos poucos a conseguir terminar dentro do prazo estabelecido.
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Estas duas questões apresentadas pareceram ser um bom ponto de partida para o
desenvolvimento deste conteúdo programático sendo o objetivo contraria-las e dar uma nova
motivação à atividade.

Figura 1. Exemplos observados em aula. Fonte própria
(2012)

Assim, num primeiro momento lança-se o desafio aos alunos de encontrar padrões na
realidade envolvente, na tentativa de os alertar para uma observação mais cuidada do
ambiente onde se encontram. Nesta fase procura-se desenvolver os conteúdos programáticos
do Programa da disciplina de Educação Visual “Elementos Visuais na Comunicação”, pelo
levantamento gráfico do envolvimento dos alunos, e “Representação do Espaço”, através das
dimensões, cor, sobreposição, entre outros.

Após a criação do módulo, a sua reprodução em padrão irá ser feita através do uso de
carimbos em E.V.A. construídos pelos próprios alunos na sala de aula, criando assim uma
quebra na atividade para renovar o interesse e permitir uma coloração mais rápida e de
certa forma mecânica. Aqui surge também a oportunidade de desenvolver partes do conteúdo
programático “Fatores que determinam a forma dos objetos” relacionadas com as
propriedades físicas dos vários tipos de materiais com que se podem fazer carimbos (batata,
plasticina, madeira, borracha, E.V.A, metal, entre outros) e porquê a escolha do material
E.V.A. para a realização do carimbo de cada um (facilidade de corte das formas com tesoura
e da criação de alturas através de colagem). Os fatores económicos também podem ser
abordados na compreensão da importância económica da reprodução em massa e a
diferença entre produções artesanais e industriais (carimbos artesanais e industriais).

2. Planificação da atividade

A planificação da atividade tem dois grandes momentos divididos ao longo de 5 aulas:

1º- A exploração do módulo através do estudo da realidade envolvente
2º - Respetiva reprodução através de carimbos construídos na sala de aula.
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Quadro 1. Planificação da atividade

Conteúdos
educativos Competências Estratégias/Atividades Aulas

previstas Avaliação

Módulo/padrão

Elementos Visuais na
Comunicação

Representação do
espaço

- Sobreposição
- Dimensão
- Cor
- Claro-escuro
- Gradação de nitidez

Fatores que
determinam a forma dos
objetos

Físicos
- Propriedades dos

materiais

Económicos

- Mão-de-obra
- Materiais
- Tempo
- Conservação
- Produção artesanal e

produção industrial
- Produção em série
- Elementos e módulos

Funcionais

- Antropometria e
ergonomia

Compreender os conceitos de
módulo e de padrão.

Realizar estruturas modulares
(padrões), de suporte e visuais

Fazer o levantamento gráfico
(com lápis, esferográfica, carvão,
guachos, marcadores, etc.) do seu
envolvimento (equipamento,
habitação, paisagem, atividades,
pessoas, etc.)

Representar o espaço
utilizado, isoladamente ou de
modo integrado, as
sobreposições, variação de
dimensão, de cor e de claro-
escuro ou as gradações de
nitidez.

.Conhecer as propriedades
físicas de diversos materiais
(comportamento em esforço,
reação aos agentes exteriores,
etc.)

.Escolher os materiais a utilizar
na resolução de problemas de
design, em função das suas
propriedades físicas.

. Compreender a importância
do fator económico considerando
como condicionantes do design a
mão-de-obra, os materiais, o
tempo e a conservação

. Compreender a diferença
entre produções artesanais e
industriais

. Compreender as vantagens
económicas do fabrico em série
de elementos e de módulos.

.Relacionar a forma dos
objetos com as medidas e os
movimentos do homem

.Apresentação de
PowerPoint de
contextualização e explicação
da proposta

.Análise do ambiente
envolvente com os alunos

.Exploração de hipóteses

.Explorações de hipóteses
de módulo

.Explorações de cores

.PowerPoint de carimbos,
materiais, etc

.Construção de carimbos
com apoio do professor

.Realização de folha
padrão com carimbos

1

2

2

- Empenhamento

-Desenvolvimento
de um determinado
número de hipóteses

- Criatividade e
capacidade de
resposta

- Rigor técnico

- Sucesso técnico

-Conclusão do
trabalho proposto

- Produto final

- Auto e
heteroavaliação

No primeiro momento é feita a apresentação da atividade à turma seguida de um
PowerPoint ilustrativo de vários tipos de padrões (naturais, azulejos, artistas, entre outros) com
ênfase nos naturais e possíveis de encontrar num contexto urbano. Os conceitos de alternância,
transladação, rotação, simetria e assimetria são devidamente explicados e exemplificados.
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Figura 2. Exemplos de padrões.

São também apresentados exemplos de transformações de imagens reais para padrões
para que os alunos percebam realmente o que é pedido para além de se sugerir a técnica
dos dois espelhos a fazer 90º entre si, que permite a criação de um padrão automático com
qualquer objeto à escolha, ou o uso de um quadrado para delimitar o que se observa (como
se fosse uma janela).
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Figura 3. Exemplos de padrões baseados na realidade envolvente. Fonte: própria (2012)
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Figura 4. Exemplo do uso dos espelhos a 90º . Fonte: própria (2012)

É pedido aos alunos que encontrem pelo menos 3 módulos diferentes, por muito simples que
sejam ou mesmo que o primeiro encontrado tenha interesse criativo só por si. Pretende-se
assim obriga-los a encontrarem mais soluções do que as que estão habituados e
consequentemente a desenvolver a sua criatividade. Também nos estudos da cor, após a
escolha do módulo final, se pedem três opções diferentes abrindo espaço para novas ideias e
possibilidades de escolha fora da zona de conforto deles.

Figura 5. Estudo de cor. Fonte: própria (2012)

No segundo momento dá-se uma quebra do trabalho criativo com a apresentação de um
PowerPoint ilustrativo dos vários tipos de carimbos existentes, as suas qualidades e defeitos
físicos, assim como as vantagens na sua utilização quando é necessário repetir formas iguais
em massa. Os conceitos de artesanal e tradicional são também explorados e é finalmente
feita uma explicação do carimbo que eles vão construir, porquê e como.
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Figura 6. Exemplos de carimbos. Fonte: internet.

O material aqui escolhido é o E.V.A por permitir um recorte e colagem fáceis, respondendo
eficazmente aos tipos de formas criadas pelos alunos. Os carimbos construídos serão usados
por cima de uma grelha a lápis preenchida com o padrão pelos alunos, para que estes
tenham linhas guias para saberem onde posicionar o carimbo, sendo contudo importante que
as linhas estejam todas muito leves para não interferirem com a cor. Dependendo das formas
que se pretendem marcar, o carimbo pode corresponder à área total do quadrado da
grelha, com a zona que se vai colorir em relevo, ou apenas à forma específica. Será
necessário também criar uma pega no carimbo, por exemplo com um bocado de borracha
cortado, chamando atenção ao conceito de ergonomia do objeto que eles estão a criar.

Nesta altura é importante um acompanhamento muito próximo por parte do professor já
que as formas do carimbo se podem inverter quando é feita a marca e por isso ser necessário
fazer mais do que um carimbo com a mesma forma mas invertida. Aconselha-se a
experimentação do mesmo numa folha a parte antes da sua utilização. Este fator obriga os
alunos a antever o resultado das marcas na folha e a pensarem as formas “ao contrário”.
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Figura 7. Exemplos de construção de carimbo. Fonte: própria (2012).

A técnica de coloração é feita com guache misturado com um pouco de água (não muita
senão a tinta não fica distribuída uniformemente) colocado diretamente na forma do carimbo
e experimentado à parte para perceber as quantidades e espessura de tinta necessária.
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Figura 8. Exemplo de um segundo carimbo. Fonte: própria (2012)

A atividade termina com a coloração total da grelha pré-desenhada.

Figura 9. Exemplo de aspeto final. Fonte: própria
(2012)

3. Avaliação

Os alunos poderão ser avaliados segundo os momentos pré-definidos anteriormente. No
primeiro momento interessa principalmente a capacidade de resposta ao proposto por parte
de cada aluno e a conclusão do número de hipóteses determinadas pelo professor (3 de
módulos e 3 de cor). Estará também em questão o rigor técnico no desenho geométrico das
formas, a criatividade das propostas e a apresentação final do exercício. Parece ser
importante fazer este momento de avaliação aqui já que os carimbos se tornam um pouco
imprevisíveis e na altura de colorir a grelha, o aluno não deve ser penalizado no desenho da
mesma se alguma coisa correr mal com as tintas. É necessário perceber se ele respondeu ao
que foi pedido até à utilização do carimbo podendo até recorrer-se ao uso de fotocópias da
grelha original e assim dar algum espaço para o erro acontecer com os carimbos.

No segundo momento os elementos de avaliação prendem-se com a capacidade motora
dos alunos, o rigor técnico na construção e utilização do objeto criado, a conclusão e
apresentação do trabalho e por fim, o produto final no seu todo.
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Auto e hetero avaliação estão presentes na conclusão de cada momento.

Conclusão

Ao concluir a experimentação desta atividade apercebi-me que talvez fosse um pouco
infantil para o 3º ciclo mas a verdade é que incorpora vários conteúdos do seu currículo
nacional e acaba por ser mais complexo do que parece (os exemplos dados são de formas
bastante simples). Se for de interesse explora-la na sala de aulas aconselha-se vivamente a
experimentação do carimbo em casa para perceber na totalidade as dificuldades que lhes
estão associadas e que à primeira vista escapam.

O objetivo do uso do carimbo é contrariar o processo repetitivo e monótono ligado aos
padrões mas é uma proposta obviamente possível de ser modificada ou aproveitada apenas
em parte. Por exemplo o carimbo pode ser explorado no contexto da ilustração com formas
orgânicas em vez de geométricas e o preenchimento livre em vez de grelha (por exemplo a
construção de uma floresta com arbustos e folhas na totalidade da folha).

Apesar das dificuldades que são possíveis de se antever (formas mal cortadas, marcações
do carimbo erradas, mãos e folhas sujas de tinta, entre outros) e da atividade nunca ter sido
realmente posta à experiência e portanto não me ser possível afirmar que ela é praticável,
diverti-me bastante a fazê-la e tenho muita curiosidade de a ver numa sala de aula minha, ou
de um colega que veja potencialidades no que foi apresentado. Fica a ideia. ●
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Criação de estruturas modulares, 9.º ano

Célia Espada

Resumo: No âmbito da disciplina de Educação Visual serão apresentadas estruturas modulares bidimensionais
criadas a partir de uma forma/estrutura natural ou um objeto artificial, escolhido e representado livremente por
cada aluno. O padrão de cada um resultará da utilização dos diferentes aspetos da organização formal –
translação, alternância, simetria, assimetria e rotação. Os trabalhos serão depois reunidos num grande padrão
que culminará num painel tridimensional, executado com recurso a técnica mista.
Palavras chave: módulo, padrão, organização formal, estruturas modulares.

Title: Creation of modular structures, 9. Grade
Abstract: Within the discipline of Visual Education will be presented two-dimensional modular structures created from
a natural structure or artificial object, freely chosen and represented by each student. The pattern of each result from
the use of different aspects of formal organization - translation, rotation, symmetry, asymmetry and rotation. The
work will then be gathered in a great pattern that will culminate in a panel three-run using a mixed technique.

Introdução
O tema do presente artigo apresenta a concretização de um dos conteúdos do programa

de Educação Visual do 3.º ciclo - Módulo-Padrão. O âmbito de atuação deste trabalho
enfatiza a dinâmica da arte no contexto escolar, nomeadamente no desenvolvimento curricular
de uma unidade didática em Educação Visual, que visa a planificação de um projeto para um
painel tridimensional concebido a partir de estruturas modulares bidimensionais desenvolvidas
por alunos de uma turma de 9.º ano.

O artigo encontra-se estruturado em três pontos: um pequeno enquadramento do meio
local, escola e turma, um segundo que consiste numa apresentação do projeto, planificação da
unidade didática e avaliação, e um terceiro que apresneta uma sugestão de trabalho a partir
da unidade de trabalho desenvolvida.

1. Enquadramento
1. 1 Caracterização do meio
Situada a cerca de 56 km de Lisboa, na zona Oeste deste distrito, a freguesia de Freiria

pertence ao concelho de Torres Vedras. O seu nome foi atribuído após a presença
prolongada de freires de uma ordem religiosa. É também conhecida por “Freiria dos
Chapéus” pelo facto de terem existido há cerca de 160 anos, duas fábricas de curtumes e
uma de chapéus.

Foi durante décadas considerada Freguesia - Piloto pelo seu vasto equipamento social,
cultural e religioso.

É uma freguesia essencialmente agrícola onde a vinha é dominante. Há, no entanto, outras
culturas que merecem ser nomeadas pois têm um relativo peso, tais como: a pera, a maçã, o
morango.

Em Freiria existem ainda pequenas indústrias de carpintaria, serralharia, mecânica,
serração de pedra, olaria, entre outras. O comércio tem pouco significado nesta freguesia.

A nível arquitetónico destacam-se a Igreja Matriz, consagrada a São. Lucas, a Capela de
Santa Luzia, outrora conhecida por “Vera Cruz e a Capela de S. Marcos, na Asseiceira.
Destacam-se ainda os Moinhos de vento, as Serras da Lomba e do Romeirão, trilhos pedestres
e de BTT.

Culturalmente existem pequenas coletividades desportivas e recreativas e alguns
agrupamentos de escuteiros.
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Figura 1. Moinho de vento, Freiria em, 2011. Fonte:
própria.

Figura 2. Largo do Poço, Freiria, em 2011. Fonte:
própria.

1. 2 Caracterização da escola
A E.B. 2,3 de Freiria começou a funcionar a 23 de Outubro de 1973, com 6 turmas, como

secção da Escola Preparatória Padre Francisco Soares de Torres Vedras. Atualmente tem a
designação de Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Freiria.

A escola-sede é constituída dois edifícios, um mais recente (Edifício 2) e um mais antigo
(Edifício 1), que integram na totalidade 42 salas de aula.

Na EB 23 de Freiria lecionam 82 professores dos quais, 29 pertencem ao 2.º ciclo, 48 ao
terceiro e cinco à educação especial, contando ainda com 2 psicólogos.

Na EB 23 de Freiria, frequentam o ensino, cerca de 684 alunos que se distribuem por 32
turmas. Destes, 268 frequentam o 2.º ciclo e 416, o 3.º ciclo, sendo que destes últimos, 73
estão inscritos nos 4 cursos CEF existentes na Escola.

Os alunos desta escola são provenientes de aldeias e casais dispersos, socialmente isolados
e com deficiente rede de transportes públicos;

O estabelecimento de ensino está, portanto, inserido num meio profundamente rural, cuja
população, constituída, de um modo geral, por gente com um nível socioeconómico
heterogéneo, com baixa escolaridade sobretudo nas famílias mais desfavorecidas que têm
reduzidas expectativas em relação à Escola. Deste modo, os jovens são pouco estimulados a
empenharem-se na sua educação, o que se traduz, em muitos casos, em insucesso e/ou
abandono escolar.
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Figura 3. E.B. 2, 3 de Freiria, Edificio1, Freiria, em
2011. Fonte: própria.

Figura 4. E.B. 2, 3 de Freiria, Edificio2, Freiria, em
2011. Fonte: própria.

Figura 5. E.B. 2, 3 de Freiria, Edificio1, Pinturas
reproduzidas por alunos (1996), em 2001. Fonte:
própria.

1. 3 Caracterização da turma
A turma frequenta o 9.º ano do Ensino Básico, é constituída por 28 anos com média de

idades de 13,8 anos. Cerca de cinco alunos preferem a disciplina de Educação Visual, três
consideram que educação visual é a que menos gostam e dois confessaram que sentem mais
dificuldades há referida disciplina.

2. O projeto
2.1. Objetivos
O presente projeto foi desenvolvido no âmbito das aulas de uma colega – Raquel Ideia,

que teve a amabilidade de me facultar fotografias da unidade desenvolvida.
O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento curricular de uma unidade

didática que os alunos nunca haviam abordado e experienciado. O objetivo prendia-se com o
desenho de estruturas modulares a partir uma forma natural.
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Além do trabalho desenvolvido pelos alunos apresenta-se no próximo capítulo, uma
sugestão de continuidade à unidade didática – a criação de um painel tridimensional
executado com recurso a técnica mista e composto pelas estruturas modulares desenhadas
pelos alunos. Uma vez que o projeto representa uma sugestão de trabalho à unidade didática
desenvolvida pela docente, apresentam-se apenas, algumas simulações do mesmo.

2. 1 Metodologia
A partir de uma avaliação diagnóstica, verificou-se que o conteúdo módulo-padrão nunca

tinha sido abordado pela turma e dada a sua importância foi proposto à mesma a criação de
estruturas modulares a partir uma forma/estrutura natural.

Aceite a proposta, foi sugerido, através de um enunciado, as fases de trabalho pelas quais
os alunos se deveriam orientar.

O início deste trabalho pautou-se pela apresentação de diapositivos, disponibilização de
textos de apoio, livros e manuais.

A primeira fase do trabalho correspondeu à “pesquisa e análise de estruturas modulares”,
elaborada em grupos, formados pelos alunos e coordenados pela docente.

A segunda fase do trabalho correspondeu ao registo gráfico de uma forma/estrutura
natural, os alunos escolheram livremente. O suporte deveria ser no mínimo em formato A3 e as
técnicas de representação ficaram ao critério de cada aluno.

2.2 Planificação
A planificação da unidade didática desenvolvida, apresenta-se na página seguinte:

Quadro 1. Planificação de Unidade Didática “Criação/desenho de Estruturas Modulares”

Conteúdos Competências
específicas Atividades

Gestão
Letiva

1 bloco
=90m

Agrupa
mento Estratégias Recursos Avaliação Dissemi-

nação

COMUNICAÇÃO - Diálogo
participativo.
- Análise e
comentário
de diapositivos.
- Leitura e análise
de fichas de
apoio.

1 1/2

Turma

-
Exposição
oral e
diálogo.
-Projeção
de
diapositiv
os.
-

Esclarecim
ento de
dúvidas.
-Propor e
orientar o
trabalho.
-Fornecer
fichas de
apoio.
-
Organizar
grupos e
coordenar
o
trabalho.
-

Acompanh
ar
individual
mente o
trabalho
do aluno.

-
Retroprojet
or
Quadros
- Fichas de
apoio
- Papel
- Materiais
riscadores
- Régua
- Esquadro
- Fichas de
autoavalia
ção

Diagnóstica
Formativa
Autoavaliação
Heterovaliação

Exposiçã
o na
sala de
aula
após a
conclusã
o da
unidade
didática
para
discussã
o de
resultad
os.

- Elementos
visuais
na
comunicação

- Fazer o
levantamento
gráfico com
diferentes
materiais
riscadores

REPRESENTAÇÃO DO ESPAÇO
- Pesquisa e

análise
de estruturas
modulares.

1 1/2 Grupo

- Sobreposi-
ção
- Dimensão
- Cor
- Claro-
escuro
- Gradação
de nitidez

- Representar o
espaço utilizado,
isoladamente ou
de modo
integrado, as
sobreposições,
variações de
dimensão, de cor
e de claro-escuro
ou as gradações
de nitidez.

- Registos
gráficos
de formas naturais
através da análise
do:
- volume;
- textura;
- luz/sombra;
- cor;
- forma/fundo;
- estrutura.

- Seleção do
módulo
nos registos
gráficos
elaborados.

- Estudos de cor

- Estudo do
módulo e
aplicação as
diferentes
organizações
formais.

- Montagem da
exposição na sala
de aula.

3

1/2

1

3

1

1

Individ
ual

Turma

Individ
ual/
/turm
a

A COR – LUZ NO AMBIENTE

-Compreender os
efeitos da cor na
perceção do
mundo envolvente.

ESTRUTURA/FORMA/FUNÇÃO

- Estruturas
naturais e
criadas pelo
homem.
- Ritmo de
crescimento.
- Módulo-

- Compreender a
estrutura não
apenas como
suporte de uma
forma mas,
também, como
princípio
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Conteúdos Competências
específicas Atividades

Gestão
Letiva

1 bloco
=90m

Agrupa
mento Estratégias Recursos Avaliação Dissemi-

nação

padrão. organizador dos
elementos que a
constituem.
- Relacionar a
forma e a função
dos objetos com a
sua estrutura.
- Representar a
geometria das
formas naturais e
o seu ritmo de
crescimento.
Realizar estruturas
modulares
(padrões), de
suporte e visuais.
- Aplicar regras
de organização
formal.

- Autoavaliação
- Heteroavaliação -Orientar

a
montagem
da
exposição.
-
Favorecer
fichas
autoavalia
ção.
-Diálogo
participati
vo auto e
hetera
avaliativo

PERCEÇÃO VISUAL DA FORMA

- Qualidades
formais
- Qualidades
geométricas
- Qualidades
Expressivas

- Compreender
que a perceção
visual das formas
envolve a
interação da luz-
cor, das linhas, da
textura, do
volume, da
superfície, etc.

TOT
AL

121/2

2.3 Desenvolvimento da unidade didática
A unidade didática desenvolvida envolveu cinco fases:

FASE 1: Pesquisa e análise de estruturas modulares, em grupo.
FASE 2: Registo gráfico de uma forma/estrutura natural, escolhida

livremente pelos alunos. Esta fase corresponde a trabalho individual e
deve atender aos seguintes aspetos: expressividade, forma/fundo, cor,
relação luz/sombra.

Nesta fase os alunos realizam os seguintes registos gráficos:
- Representação analítica da forma/estrutura/textura;
- Representação de pormenores;
- Representação de formas geometrizadas,

FASE 3: Seleção do módulo, partindo do ponto anterior.
FASE 4: Estudos de cor.
FASE 5: Organização do módulo atendendo às regras de organização formal:

- Translação;
- Alternância;
- Simetria;
- Assimetria;
- Rotação.

2.3.1 Desenho de estruturas modulares bidimensionais
Após a primeira fase do processo, realizada em grupos, os alunos procederam ao registo

gráfico das formas escolhidas e atendendo aos critérios enunciados pela docente e às
representações solicitadas. Cada aluno escolheu livremente uma técnica de representação
gráfica, em suporte papel de formato A3.

O processo de desenho/criação das estruturas modulares envolveu a representação a
grafite, a cor, a forma geometrizada e um pormenor e apresenta-se documentado
seguidamente.
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FASE 2: Registo gráfico

Figura 6. - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho do
Tiago. Registo gráfico - búzio, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 7 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho do
Tiago. Registo gráfico - búzio, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 9 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Raquel. Registo gráfico - noz, 2012;
altura da imagem: 3,23 cm, comp.: 5,08 cm.
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Figura 10 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Raquel. Registo gráfico - noz, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 11 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Fátima. Registo gráfico – búzio, 2012;
altura da imagem: 3,5cm.

Figura 12 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Fátima. Registo gráfico - búzio, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm..
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Figura 13 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Filipa. Registo gráfico - espiga, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 14 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Filipa. Registo gráfico - espiga, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 15 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Carolina. Registo gráfico - folha, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.

Figura 16 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Carolina. Registo gráfico - folha, 2012;
altura da imagem: 3,5 cm.
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Figura 17 - Fotografia de Raquel Ideia. O trabalho da
Nélia. Registo gráfico - malagueta, 2012;
altura da imagem: 5 cm.

FASE 3: Seleção do módulo

Figura 18 - Seleção do módulo dos pelos alunos, 2012. Fonte: própria – montagem a partir da digitalização dos
trabalhos dos alunos.
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FASE 4: Estudos de Cor

Figura 19 - Fotografia de Raquel Ideia. Estudo de cor -
espiga, 2012; altura da imagem: 5 cm.

Figura 20 - Fotografia de Raquel Ideia. Estudo de cor -
espiga, 2012; altura da imagem: 5 cm.
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Figura 21 - Fotografia de Raquel Ideia. Estudo de cor -
búzio, 2012; altura da imagem: 5 cm.

FASE 5: Organização formal do padrão

Figura 22 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo1 (búzio) e
organização formal do padrão (simetría), 2012; altura da
imagem: 6 cm.

Figura 23 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo1I (búzio) e
organização formal do padrão (translação), 2012; altura da
imagem: 6 cm.
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Figura 24 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo (noz) e
organização formal do padrão (simetria), 2012; altura da
imagem: 6 cm.

Figura 25 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulos (búzio II) e
organização formal do padrão (assimetria na horizontal e
alternância na vertical), 2012; altura da imagem: 6 cm.

Figura 26 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo I (espiga) e
organização formal do padrão (rotação), 2012;
altura da imagem: 6 cm.
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Figura 27 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulos II (espiga)
e organização formal do padrão (assimetria), 2012; altura da
imagem: 6 cm.

Figura 28 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo (folha) e
organização formal do padrão (translação e simetria), 2012;
altura da imagem: 6 cm.

Figura 29 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo (malagueta)
e organização formal do padrão (simetria), 2012;
altura da imagem: 6 cm.
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Figura 30 - Fotografia de Raquel Ideia. Módulo (malagueta)
e organização formal do padrão (translação), 2012;
altura da imagem: 6 cm.

2.4 Avaliação
Ao nível normativo a avaliação é definida como “um elemento integrante e regulador da

prática educativa” (Despacho Normativo n.º 1/2005) e constitui um processo organizado de
recolha de informações que permitem acompanhar, regular e verificar a aprendizagem.
Avaliar aprendizagens implica indiscutivelmente avaliar competências, uma vez que ambos os
conceitos - aprender e competência, são indissociáveis. Neste sentido, a avaliação deve
assentar em princípios consistentes entre as práticas avaliativas e as aprendizagens
pretendidas; diversificação dos instrumentos e intervenientes no processo; “primazia da
avaliação formativa” e total transparência e rigor (Despacho Normativo n.º 1/2005).

No âmbito da avaliação desta unidade didática, foram utilizadas a avaliação diagnóstica,
a avaliação formativa, autoavaliação (preenchimento de ficha) e heteroavaliação (assente no
diálogo participativo).

No que se refere à avaliação da unidade didática, esta foi pensada não apenas para
incidir no produto final, mas sobretudo na evolução do processo criativo, na medida em que
naturalmente alguns alunos têm maiores facilidades no desenho e outros nem por isso, sem no
entanto, o seu trabalho deixar de ser menos expressivo ou de atender à metodologia e ao
processo corretos. É importante que o aluno compreenda o processo e toda a metodologia de
trabalho necessários até alcançar o produto final.

A avaliação diagnóstica realizada no início do ano permitiu à docente verificar determinar
a situação atual das aprendizagens dos alunos, o que lhe serviu de referente à organização e
gestão do processo de desenvolvimento curricular. Neste sentido, a docente verificou que
conteúdo “módulo-padrão” não tinha sido abordado pelos alunos, apesar de este ser
abordado habitualmente no 7.º ano. Dada a sua importância decidiu abordá-lo nas aulas.

A avaliação formativa, aliás salientada ao nível normativo como vimos anteriormente,
reveste-se de um caráter regulador quer para o aluno, quer para o professor, na medida em
que através das várias modalidades formativas, esta prática favorece a regulação quer da
aprendizagem pelo aluno, quer das estratégias do professor, contribuindo em grande medida
para a aprendizagem significativa. Ao mesmo tempo que o professor avalia o aluno, avalia
também as suas práticas, permitindo-lhe reorganizar e reorientar as suas estratégias em
função das aprendizagens/competências pretendidas.

Importa salientar que a avaliação formativa desempenha um papel fundamental no
desenvolvimento e consecução das aprendizagens dos alunos, de modo que o professor deve
orientar a sua estratégia no sentido de explorar as potencialidades desta prática avaliativa,
pois “além da eventual função certificativa, [constitui sobretudo] mais uma forma ao dispor do
professor para fornecer feedback ao aluno, (…) integrando (…) um juízo sumativo, mas
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igualmente indicadores de confiança nas capacidades (…) do aluno (…) entre outros”
(Zabalza, 1995, citado em ME, 2001:3)1

Importa ainda, no âmbito deste trabalho, distinguir os conceitos de avaliação normativa e
avaliação criterial, que têm como base referentes distintos. A primeira visa essencialmente
classificar e procurar “separar o trigo do joio”, distinguindo os que aprenderam e os que não
aprenderam (IIE, 1994: 1), a segunda permite definir critérios que se ajustem às
aprendizagens a realizar e procura observar e analisar os processos individuais de
aprendizagem. A avaliação normativa tem como referência o grupo e compara o
desempenho do aluno com o desempenho médio – a norma. A avaliação criterial assenta na
avaliação do aluno com base em “critérios, sendo apreciadas as aprendizagens efetivamente
realizadas pelo aluno em relação às finalidades consideradas e aos objetivos orientadores
da ação” (IIE, 1994:2). Os resultados obtidos na avaliação normativa servem para
hierarquizar, classificar e selecionar; no caso da avaliação criterial, permitem reorganizar as
condições de aprendizagem no sentido da consecução das aprendizagens pretendidas.
Sobressai portanto, que a avaliação criterial parece estar de certo modo integrada na
avaliação formativa. Dada a importância que se reveste a avaliação no desenvolvimento
curricular, as práticas avaliativas devem assegurar uma adequação da lógica classificativa às
necessidades da avaliação das aprendizagens do aluno (ME, 2001).

No que se refere à avaliação “formativa criterial” e de acordo com o Currículo Nacional do
Ensino Básico e o domínio das competências específicas que se articulam com os três eixos
estruturantes – fruição-contemplação, produção-criação, reflexão-interpretação.

De modo a alcançar os 100% de sucesso, os critérios de sucesso do quadro 3, devem ser
selecionados e aplicados adequadamente a cada uma das fases de trabalho, para que o
aluno alcance o sucesso.

Quadro 2. Grelha de observação direta das diferentes fases de trabalho

Fases de trabalho Microfases de trabalho Critérios de avaliação
Fase 1
Pesquisa e análise de

estruturas modulares.

- Pesquisa
-Organiza e analisa e crítica

opiniões fundamentadamente

Pesquisa
Expressão gráfica e

cromática
Representação dos

aspetos formais e
expressivos
Domínio dos instrumentos

e técnicas
Capacidade de

selecionar técnicas
adequadas
Criatividade
Limpeza

Fase 2
O aluno deve realizar 4

representações, a lápis, a cor,
um pormenor e geometrizada:
- Representação analítica da

forma/estrutura/textura;
- Representação de

pormenores;
- Representação de formas

geometrizadas.

- Traçado da esquadria da
grelha de representação
- Representa adequadamente

os aspetos formais e
expressivos:

Representa a grafite
. forma;
. estrutura;
. textura;
. volume
. relação claro-escuro

- Representa a cor
. forma;
. estrutura;
. textura;
. volume
. relação claro-escuro

- Representação geométrica
- Representa um pormenor

Fase 3
-Seleção do módulo

- Seleciona o módulo em função
da figura observada e
representada.
- Representa isoladamente o

módulo
Fase 4
-Estudos de cor

- Realiza estudos de cor tendo
em conta a função da cor e os
seus efeitos visuais.

1 O número de página corresponde à localização física do documento fornecido pelo docente, uma vez que não contém numeração.
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Fase 5
- Organização do padrão

- Consegue traçar
rigorosamente a estrutura do
padrão

- Realiza estudos do módulo
na estrutura.
- Consegue aplicar diferentes

formas de organização formal.
. alternância
. simetria
. assimetria
. translação
. rotação

- Representa o padrão a cor
atendendo:

. Utilização correta dos
instrumentos

. Domínio correto da técnica
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Quadro 3. Critérios de avaliação

Domínio Parâmetros Critérios de sucesso
Cota

ção
parcial

Cotaç
ão

total

Instrumen
tos de

avaliação

Conhecimen
tos
SABER C

O
N

C
EI

TO
S

Conhecimen
tos

Compreensão e aquisição dos
conteúdos da disciplina e
utilização do vocabulário da
disciplina, aplicando-os
adequadamente a novas
situações.

- Compreende e adquirir os
conteúdos e utiliza vocabulário da
disciplina, aplicando-os de forma
excelente a novas situações.

- Compreende e adquirir os
conteúdos e utiliza vocabulário da
disciplina, aplicando-os de forma
bastante adequada a novas
situações.

- Compreende e adquirir os
conteúdos e utiliza vocabulário da
disciplina com alguma dificuldade
e não os aplica adequadamente
a novas situações.

- Não compreende nem e
adquire os conteúdos nem utiliza
vocabulário da disciplina e não
sabe aplicá-los adequadamente a
novas situações.

15

10

5

2,5
15

Grelhas
de
observação
direta das
diferentes
fases das
unidades de
trabalho

Fichas de
trabalho.

Fichas de
auto-
avaliação

Língua
Portuguesa

Domínio da Língua Portuguesa,
oral e escrita

- Revela correção linguística e
evidencia capacidade de
comunicação/expressão oral e
escrita

- Não revela correção linguística
e não evidencia capacidade de
comunicação/expressão oral e
escrita

5%

2%
5
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Domínio Parâmetros Critérios de sucesso
Cota

ção
parcial

Cotaç
ão

total

Instrumen
tos de

avaliação

Capacidade
s

SABER
FAZER

PE
R

EP
Ç

Ã
O

E 
R

EP
R

ES
EN

TA
Ç

Ã
O

 V
IS

U
A

L

Comunicaçã
o/

/Expressão

Capacidade de observação,
análise e resolução de problemas.

- Saber observar, diversifica
ideias e revela capacidade de
resolução de problemas.

- Saber observar, diversifica
ideias e revela alguma capacidade
de resolução de problemas

-Não sabe observar, não
diversifica ideias nem revela
capacidade de resolução de
problemas.

Capacidade de comunicação e
expressão visual

-Evidencia capacidade de
comunicação e expressão visual e
escolhe a linguagem mais
adequada a cada situação.

- Evidencia capacidade de
comunicação e expressão visual mas
nem sempre escolha a linguagem
mais adequada a cada situação.

- Não evidencia capacidade de
comunicação e expressão visual e
não sabe escolher a linguagem mais
adequada a cada situação.

Capacidade de representar de
forma clara e rigorosa a
representação plástica, geométrica
e perspéctica e dominar a visão
espacial.

-Representa e domina de forma
clara e rigorosa , as diversas
formas de representação e domina
a visão espacial.

-Representa e domina de com
alguma facilidade, as diversas
formas de representação e domina
com alguma facilidade a visão
espacial.

-Não representa nem domina, as
diversas formas de representação e
não revela facilidade no domínio
da visão espacial.

5

3

1,5

5

3

1,5

5

3

1,5

15

Técnicas e
instrumentos

Domínio dos processos,
métodos e instrumentos de
representação na realização das
atividades propostas

-Utiliza adequadamente
processos, métodos e instrumentos
de representação concretizando
adequadamente os trabalhos
propostos.

-Utiliza com alguma facilidade,
processos, métodos e instrumentos e
de representação procurando
concretizar os trabalhos propostos

- Não utiliza adequadamente
processos, métodos e instrumentos
de representação e não procura
realizar os trabalhos propostos

15

10

5
15
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Domínio Parâmetros Critérios de sucesso
Cota

ção
parcial

Cotaç
ão

total

Instrumen
tos de

avaliação

Perceção e
representação

do real

Capacidade de representar os
aspetos formais e expressivos

- Representa adequadamente os
aspetos formais e expressivos

- Representa com alguma
facilidade os aspetos formais e
expressivos

- Revela dificuldade na
representação dos aspetos formais
e expressivos

15

10

5
15

Atitudes
SABER SER

V
A

LO
R

ES
 E

 A
TI

TU
D

ES

Métodos
e de estudo
e trabalho

Organização
- Apresenta os trabalhos de

forma limpa e organizada e
apresenta os materiais necessários
à aula.

- Nem sempre apresenta os
trabalhos de forma limpa e
organizada e nem sempre tem os
materiais para a aula.

- Não apresenta os trabalhos de
forma limpa nem organizada e
nunca os materiais para a aula.

Participação e Empenho
- Participa e revela empenho e

interesse pelas atividades.
- Participa e revela algum

interesse e empenho pelas
atividades

- Não participa nem revela
interesse nem empenho pelas
atividades.

Respeito pelas normas de
higiene e segurança nos trabalhos
realizados

-Evidencia respeito pelas normas
de higiene e segurança nos
trabalhos realizados

- Não evidencia respeito pelas
normas de higiene e segurança nos
trabalhos realizados.

Respeito pelos colegas e
professores

- Evidencia respeito pelos
colegas e professores

- Não evidencia respeito pelos
colegas e professores

Autonomia
- Analisa e procura soluções

adequadas aos trabalhos
propostos.

- Analisa e procura soluções com
alguma facilidade que se adequam
algumas vezes aos trabalhos
propostos

- Não analisa nem procura
soluções que se adequem aos
trabalhos propostos.

3

2

1

3

2

1

3

1

3
1

3

2

1

15
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Domínio Parâmetros Critérios de sucesso
Cota

ção
parcial

Cotaç
ão

total

Instrumen
tos de

avaliação

Valores e
atitudes

Assiduidade e pontualidade
- Relação entre o número de

aulas dadas e o número de aulas
assistidas pelos alunos;

- Relação entre o número de
aulas dadas e o número de aulas
assistidas em que os alunos foram
pontuais;

-Relação entre aulas assistidas
pelo aluno, onde foram cumpridas,
adequadamente as regras
estabelecidas, no que diz respeito
ao comportamento, e as que
constam no Regulamento Interno do
Aluno.

20

A autoavaliação permite ao aluno fazer uma reflexão crítica do seu trabalho. Nesta
unidade de trabalho propõe-se a utilização da seguinte grelha (Quadro 4):
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Quadro 4. Ficha de auto-avaliação – Unidade de trabalho “ Criação de Estruturas Modulares

Esta ficha destina-se a recolher as opiniões dos alunos sobre o trabalho desenvolvido nesta
unidade. Depois de refletires um pouco deves responder com a maior sinceridade possível e
assinalar apenas uma opção para cada pergunta.

Das fases do trabalho a que mais te interessou foi... Muito
Médi
o

Po
uco

a pesquisa, em grupo, de estruturas modulares

o estudo e análise da forma/estrutura natural

a seleção do módulo

o padrão obtido por.....translação

alternância

simetria

assimetria

rotação

Considera o teu trabalho final, no que respeita ...
Não

Satisf.
Satis

faz
Bo

m

à aplicação dos conhecimentos adquiridos

ao domínio de técnicas e rigor

à expressividade e criatividade

à responsabilidade e empenho

ao relacionamento de ajuda com os colegas

à classificação global

Observações e sugestões :

3. Projeto para construção de um painel tridimensional concebido a partir de estruturas
modulares.

3.1 Simulação do projeto
Com o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos foi realizada uma simulação do

respetivo painel, formado pelos padrões modulares. A construção deste painel corresponderia
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a uma 6.ª Fase, designada de “Construção da estrutura modular tridimensional”, a qual não
foi alvo de planificação, constituindo apenas uma sugestão de trabalho futuro.

Perante os resultados dos módulos dos alunos, achei interessante a criação de um painel
tridimensional, formado não por azulejos, como habitualmente, mas sim, por módulos
construídos/modelados com recurso técnica mista. Os módulos seriam trabalhados
tridimensionalmente pelos alunos, com recurso a diversos materiais e texturas. O
desenvolvimento do painel assentaria num processo de exploração plástica tridimensional, de
forma a proporcionar ao aluno a experimentação de diversos processos de escultura – talhe,
modelação, colagem, etc. e ainda exploração plástica bidimensional, de forma a
proporcionar ao aluno a experimentação de diversas técnicas. Esta exploração deve ser
articulada com diversos meios e materiais, resultando numa composição plástica rica em
texturas e valores cromáticos.

Neste sentido, apresentam-se propostas de organização do futuro painel e uma simulação
do mesmo, no local a aplicar.

Figura 31 – Painel exemplo I, formato 260 cm x 200 cm,
2012. Fonte: própria

Figura 32 – Painel exemplo II, formato 260 cm x 200 cm,
2012. Fonte: própria
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Figura 33 – Painel exemplo III, formato 260 cm x 200 cm,
2012. Fonte: própria

Figura 34 – Alguns ensaios e testes. Talhe de um dos módulos em roofmate. Fonte: própria

Figura 35 – Simulação de aplicação do painel. formato
260 cm x 200 cm, 2012. Fonte: própria

Conclusão
Quando os trabalhos se elaboram a partir de uma avaliação diagnóstica e tentam ir ao

encontro das expectativas e necessidades dos alunos, tornam-se mais interessantes,
gratificantes e motivadoras para ambas as partes. Por isso, todos os conteúdos e práticas
devem ser discutidos com os alunos

É importante que durante as aulas se estabeleça uma relação de ajuda mútua entre alunos
e alunos/professor, com a finalidade de ultrapassar as dificuldades que vão surgindo e de
responder melhor aos objetivos a alcançar. Esta relação de entreajuda é favorecedora de um
clima de abertura, posição que é, essencialmente, promotora de bem-estar e
consequentemente causadora de maior predisposição para a sensibilidade, criatividade e
expressividade.
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Além disso é importante ensinar o aluno a procurar e encontrar o seu próprio método de
trabalho para que ele possa construir gradualmente a sua aprendizagem, a fim de promover
a sua autonomia e desenvolver assim a autoconfiança e satisfação nas tarefas elaboradas.

No que respeita à avaliação, a divisão da atividade em diversas fases valoriza um
processo mais acompanhado do aluno e do desenvolvimento da própria unidade de trabalho,
resultando em benefícios quer para o aluno, quer para o professor na medida em que este
seleciona os aspetos mais relevantes e onde o aluno possa atingir os 100% de sucesso,
valorizando por sua vez a avaliação formativa.

Por último, importa salientar que o currículo deve ser modificado e ajustado de modo a ir
ao encontro das necessidades dos alunos e de forma a atribuir-lhe um propósito. ●
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Exploração do livro e da leitura pela expressão plástica

Clara Botelho

Ao longo do ano lectivo de 2011/12 desenvolveu-se, através da Equipa da Biblioteca
Escolar (B.E.) da Escola Básica Integrada de Santo Onofre (Caldas da Rainha), um projecto de
Expressão Plástica como meio de exploração do livro e da leitura. Envolveu todas as 8 turmas
do 1º ciclo da Escola e dava continuidade a inúmeras actividades dispersas que se foram
desenvolvendo nos anos lectivos anteriores, com várias turmas desse mesmo ciclo de ensino.

No início do ano lectivo a equipa da B.E. participou no Conselho de Docentes que agrupa os
professores das turmas destinatárias, tendo sido explicado que a proposta visava o
desenvolvimento de um projecto por turma, sendo que a escolha dos temas, títulos e
actividades a desenvolver seria sempre articulada com a planificação do respectivo professor
titular. Tendo-se calendarizado a intervenção, cada turma desenvolveu tarefas ou sequências
de actividades com duração média entre 3 e 4 semanas (6 a 8 sessões). Os alunos
deslocaram-se na maior parte das vezes à Biblioteca Escolar, em grupos entre 10 e 12 que se
alternavam, enquanto os restantes ficavam na sala de aula.

Todo este projecto foi concebido e desenvolvido por mim, que, embora seja professora do
quadro do 3º ciclo (grupo de Artes Visuais), já desde 2003 que desenvolvo actividades
regulares de Expressão Plástica com os alunos do 1º ciclo, sendo este o terceiro ano lectivo em
que integro a equipa da B.E.

Novembro 2011 – 1ª actividade – Turma: 1º ano

Figura 1.
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Figura 2.

A turma estava em plena fase de adaptação ao novo ciclo escolar. Em conjunto com a
professora, decidiu-se realizar actividades em dois momentos, espaçados um do outro, pois os
tempos de realização deste grupo etário são normalmente curtos e a preferência pela
Expressão Plástica muito notória. Optou-se então por utilizar uma técnica semelhante ao que é
costume no Jardim de Infância, fazendo a leitura e exploração de contos e, posteriormente, o
tratamento plástico que estes sugerem.

Fiz então, na sala de aula e perante todo o grupo-turma, a leitura e exploração da fábula
de La Fontaine “O Velho, o Rapaz e o Burro”, escolhida por conter várias personagens (seres
humanos e animais) e referências importantes a diferentes espaços e deslocações no espaço,
com vista a incentivar nas produções plásticas a exploração desses elementos.

Intencionalmente, dei mais ênfase à exploração sonora – verbal e mostrei pouco as
ilustrações, de modo a evitar uma influência directa nos desenhos.

Na semana seguinte recebi, cada um em seu momento (sessões entre 60 e 90 minutos), os
dois grupos de alunos.

Tendo como suporte folhas inteiras de papel manteigueiro de gramagem elevada, as
crianças fizeram pintura livre com técnica mista (lápis de cera e aguada de têmpera). Os
produtos finais evidenciam algumas discrepâncias no estádio de desenvolvimento gráfico-
plástico dos alunos, como era espectável. Verificaram-se situações pontuais de “contaminação”
(crianças que nitidamente se influenciaram noutras na escolha dos tópicos e esquemas
desenhados) e ainda é notório em alguns casos o surgimento de letras e ditongos
caligrafados, na composição – não nos esqueçamos que o início da aprendizagem formal da
leitura estava no seu máximo.

Em todos os trabalhos resultantes é possível identificar elementos figurativos que constam da
narrativa. Os resultados estiveram em exposição na Biblioteca Escolar e foram muito visitados
e apreciados.
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Figura 3.

Figura 4.

Dezembro 2011 – 2ª actividade – Turma: 2ºA

Figura 5.
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Figura 6.

Há já dois anos lectivos que a B.E. promovia, antes da interrupção lectiva do Natal, a
leitura expressiva de contos alusivos, com projecção de ilustrações em power point. Combinou-
se então com a professora do 2ºA que a turma iria explorar um conto de época e ilustrá-lo,
para que, desta vez, fossem as produções plásticas dos alunos a animar a leitura. A escolha
recaiu no conto “O Natal das Bruxas”, inserido na obra “O Natal da Europa”, de Ana Maria
Magalhães e Isabel Alçada. Pretendia-se que fosse um conto com pouca mensagem religiosa,
numa perspectiva de respeito pela laicidade e integração multicultural.

A leitura e exploração do conto iniciou-se na aula de Língua Portuguesa, com a professora
titular. Fui também à sala de aula e aí fizeram o reconto da narrativa, para que,
grosseiramente, o dividíssemos em quatro partes. Escolhemos ainda, em conjunto, o vestuário
que caracterizava cada uma das três bruxas, de modo a que fosse respeitado nos trabalhos
de todos e assim garantisse a identificação das personagens.

Depois os meninos deslocaram-se à Biblioteca em quatro dias, divididos em dois grupos
(cada grupo veio duas vezes). Em cada sessão trabalhámos uma parte da narrativa, tendo
havido o cuidado de a reler e dividir tarefas na ilustração de cada momento ou elemento
significativo. Foram feitas pinturas com técnica mista (lápis de cor, aguada de têmpera e
colagem com papel de fantasia).
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Figura 7.

Figura 8.

Dos produtos finais fiz uma selecção sequenciada de modo que todos os trabalhos
estivessem, pelo menos em parte, presentes no produto final – o power point que foi
apresentado no último dia do 1º período, com leitura expressiva feita por mim e tendo por
público, além dos alunos ilustradores, as turmas do 1º ano e do 2ºA.
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Dezembro 2011 – 3ª actividade – Turma: 1º ano

Figura 9.

Tinha ficado prometido voltar a trabalhar com os meninos do 1º ano. Mas uma inundação
fechou a Escola quase duas semanas e tudo se atrasou. Foi então feita uma tarefa rápida de
recurso, que consistiu na leitura e exploração do conto “Quem dá prenda ao Pai Natal?”, de
Alexandre Honrado, com ilustrações de Raquel Pinheiro.

Como o texto referia uma árvore de Natal enfeitada com objectos reciclados e
personalizados, propus a realização de um pequeno trabalho colectivo: os alunos decoraram
círculos com triângulos inscritos dobrados, que depois foram utilizados na montagem de
icosaedros. Os três sólidos assim conseguidos funcionaram como decoração natalícia da B.E.

Escusado será dizer que todo o resto do ano lectivo fui sendo abordada por meninos da
turma do 1º ano perguntando quando voltavam a ir trabalhar à Biblioteca.

Janeiro 2012 – 4ª actividade – Turma: 4ºB

A Professora do 4ºB escolheu a narrativa, que pretendíamos explorar como sequência: o
conto ilustrado “Falha de Cálculo”, de Margarida Fonseca Santos e Inês do Carmo, centrado
num tema matemático. Antes da minha vinda, já a turma tinha feito a sua leitura e exploração
na aula de Língua Portuguesa.

A primeira tarefa que fizemos em conjunto, todos, na sala de aula, foi transformar a obra
em estudo numa narrativa visual de seis momentos. Cada aluno realizou uma espécie de BD
com outras tantas, vinhetas que serviu de base para, numa aula muito participada de
“negociação”, se definirem quais as seis propostas ou sínteses de propostas que melhor
narravam a acção. Ficaram ainda combinados os elementos que constariam de cada
momento, entre personagens e partes de cenário.



137

Figura10.

Figura 11.

Sorteados os momentos pelos vários grupos de três/quatro alunos (escolhidos pela
professora titular, de modo a serem equilibrados), passou-se à componente prática.

Com caixas de sapatos de dimensões semelhantes criaram-se pequenos nichos onde se
inseriram cenários, o que exigiu uma planificação prévia. Depois, as personagens e elementos
de cenário a inserir em primeiro plano foram realizados e montados.

O resultado final, quando as seis maquetas ficaram prontas, foi exposto na B.E.,
conjuntamente com as páginas digitalizadas do livro que as originou.
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Figura 12.

Fevereiro 2012 – 5ª actividade – Turma: 4ºA

No 4ºA a actividade iniciou exactamente como no 4ºB, mas o produto final viria a ser
diferente.

Os alunos e a sua professora começaram por fazer a leitura e interpretação do conto “As
andanças do Senhor Fortes”, de António Mota, tendo ainda esboçado na aula curricular a
sequência narrativa, desta vez em oito imagens.

Figura 13.

Como a proposta era realizar um livro com dobragens, onde estaria claramente em
evidência o conteúdo visual mais próximo do observador, estes conceitos foram trabalhados e
em conjunto se negociou a melhor forma de realizar cada momento, definindo o respectivo
cenário e quais os elementos a colocar em primeiro plano.

Depois os alunos, em grupos de dois ou três, realizaram duas pinturas para cada momento
da narrativa: uma integral, que serviu de fundo, e uma outra que veio a ser recortada, mais
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estreita, onde constavam os elementos em primeiro plano. Quando o livro foi finalmente
montado, foi grande o entusiasmo pela eficácia do resultado.

Figura 14.

Figura 15.

Março 2012 – 6ª actividade – Turma: 4ºC

A turma do 4ºC é um grupo especial, de 3º e 4º ano, com poucos alunos e atípica. Tem
alguns alunos com NEEs, entre os quais um com síndrome de Asperger e um grande disléxico,
além de vários com situações sociais precárias ou institucionalizados.

A professora titular tinha o desejo de realizar fantoches de dedo e foi daí que se partiu. A
obra que escolheu adequava-se à temática ambiental que estava em estudo: “O caso do
saco”, de Eric Many, uma fábula só com animais.

Como o grupo era pequeno e a tarefa muito específica, desloquei-me sempre à sala de
aula e trabalhei com todos e em conjunto com a professora. Após uma aula de organização
em que definimos e distribuímos personagens, vimos exemplos de diferentes tipos de
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“dedoches” e seleccionámos os materiais que era necessário trazer, optou-se pela confecção
em feltro.

Figura 16.

Figura 17.
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A entrega dos alunos às tarefas de realizar moldes, recortar e coser tecidos, colar
pormenores e auxiliar colegas quando terminavam o seu trabalho foi notória. Por fim, com
uma caixa de cartão de embalagem reciclada, realizou-se um pequeno teatrinho.

Figura 18.

Alguns dos elementos cénicos foram depois realizados pelos alunos com a professora titular,
que também preparou a dramatização. Por feliz acaso, em finais de Maio fui dar uma aula
de substituição ao 4ºC e aproveitámos para acabamentos e para fazer um ensaio.

Março / Abril 2012 – 7ª actividade - Turma – 2ºB

Figura 19.

O trabalho com os alunos do 2ºB fez-se a partir duma proposta do professor, que desejava
explorar como tema a Primavera. Num procedimento em tudo semelhante ao que tivemos com
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a turma do 2ºA (power point do Natal) partiu-se da leitura e exploração do poema-conto “A
menina do Pinhal”, de Matilde Rosa Araújo.

As tarefas que se seguiram foram igualmente sequenciadas como as do 2ºA e o produto
final foi apresentado na B.E. no penúltimo dia de aulas do ano, de novo às turmas do 2º (A e
B) e ao 1º ano.

Figura 20.

Figura 21.
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Maio 2012 – 8ª actividade – Turma: 3ºB

O professor desta turma desejou que eu desenvolvesse um trabalho a partir da obra
“Estranhões e bizarrocos”, de José Eduardo Agualusa, com ilustrações de Henrique Cayatte,
feita na aula de Língua Portuguesa. Deu-me “carta branca” e porque eu conhecia bem o
grupo (fui professora de AEC deles todo o ano) desejei uma actividade que lhes
desenvolvesse a criatividade plástica.

Comecei por apresentar uma sequência de fotografias e reproduções de diferentes tipos
de representação de criaturas estranhas e bizarras de diferentes povos, épocas e culturas.
Todos tinham, como traço comum, tratar-se de sínteses ou mestiçagens entre vários animais, ou
entre animais e humanos. Mostrei também exemplos de estranhas e bizarras criaturas patentes
em obras de pintura moderna e contemporânea. Isto na sala de aula, para toda a turma.

O trabalho desenvolveu-se posteriormente em duas fases, cada uma com a duração de
cerca de 90 minutos (sempre com meia turma de cada vez).

Na primeira sessão, realizaram criaturas “estranhonas e bizarrocas” bidimensionais, a partir
de recortes de representações de objectos. Duas regras: não se podia usar partes de corpos
humanos ou de animais e as primeiras peças a usar eram retiradas por sorteio, de um lote de
recortes preparado por mim.

Figura 22 e 23.

Na semana seguinte cada grupo teve a oportunidade de realizar uma tarefa semelhante,
mas tridimensional, realizando esculturas por assemblage, a partir de embalagens e objectos
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reciclados e usando grandes quantidades de fita-cola larga. Nesta fase, os alunos
trabalharam a pares.

Figura 24.

Todos estes trabalhos estiveram expostos na Biblioteca Escolar.

Junho 2012 – 9ª actividade – Turma: 3ºA

A professora do 3ºA pediu-me expressamente que fizesse um trabalho orientado para a
consolidação dos conceitos trabalhados pelos alunos em Estudo do Meio, sobre geo-
morfologia. Para tal, tinha já seleccionado e feito a leitura e exploração da obra “A lenda
das Sete Cidades”, de Joana Medeiros, Mariana Magalhães e Mariana Bradford. Optei pela
realização de uma maquete narrativa.

Comecei por ir à sala de aula e, em conjunto com toda a turma, fazer a observação
comentada de fotografias e mapas do local onde se passa a acção, na ilha de São Miguel.

Figura 25.

A partir daí, o trabalho foi colectivo e realizado em etapas, por grupos de cerca de sete
alunos que se foram revezando nas sessões: registo em papel de cenário dos contornos do
espaço e definição estrutural dos volumes principais (com embalagens de plástico e caixas);
definição de volumes secundários com embalagens de menor dimensão e jornal; revestimento
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com papier maché; pintura da base da maquete; modelação de elementos de cenário
(edifícios, elementos vegetais, personagens) em plasticina; montagem.

Todas as tarefas exigiram partilha de espaços e materiais, muita organização e
entreajuda. Todos participaram com empenho e foi muito evidente o orgulho pelo produto
final, que ficou em exposição em lugar nobre da B.E.

Figura 26.

Figura 27.

Em jeito de conclusão

A adesão das turmas foi entusiástica e os colegas do 1º ciclo com quem colaborei
manifestaram o seu apreço por esta iniciativa, que permitiu trabalhar os livros de forma
lúdica e com resultados estimulantes, nem sempre seguindo o esquema tradicional da mera
ilustração após a leitura de um texto.

Outras escolas do Agrupamento manifestaram o desejo de ter também acesso a um
projecto semelhante, mais difícil de implementar, porque a Escola Integrada tem no mesmo
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espaço os três ciclos e a Biblioteca, o que permite uma colaboração regular muito facilitada.
Mas não enjeito o desafio, no futuro.

Trabalhar com alunos do 1º ciclo exige ao professor de Artes Visuais, preparado para
etapas mais avançadas, que conheça bem as competências das crianças dos 6 aos 10 anos e
ainda que consiga, com algum esforço de adaptação e muita coordenação, encontrar as
motivações certas e fazer as pontes com o currículo e o trabalho do 1º ciclo.

Finalmente, o grande motor de tudo isto: ler livros está a cair em desuso e tudo o que se
puder fazer para motivar para a leitura, nas Bibliotecas Escolares, é um trabalho meritório. ●
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Partir à descoberta da obra de arte …
Juan Miró: Duas Personagens, 1935.

Clara Silva de Brito

Resumo: Após a aprovação em 2001 do novo regulamento para a educação artística no ensino básico
generalizou-se a vontade de experimentar novas práticas educativas explorando a obra de arte. A comunicação
que iremos apresentar descreve um projeto desenvolvido num Jardim de Infância, para o qual se estudou e
desconstruiu previamente uma obra de Juan Miró, seguindo-se a planificação de um conjunto sequencial de
atividades de expressão plástica que levasse as crianças à recriação da referida obra.

Palavras- Chave: Educação artística / Transposição didática / Planificação

Introdução

Esta comunicação descreve uma das várias experiências pedagógicas ocorridas no curso de
“Complemento de Formação em Expressões”, destinado a Educadoras de Infância, realizado
na Escola Superior de Educação de Santarém, entre 2000 e 2004.

A Unidade Curricular de onde procede este trabalho intitulava-se Didática da Expressão
Plástica e nela se procurou explorar e interpretar o documento recém- aprovado pelo
Ministério de Educação Competências essenciais para o Ensino Básico, relativamente às
orientações para a Educação Artística. O facto da Educação de Infância ter ficado de fora
deste regulamento, não impediu estas profissionais da educação, movidas por verdadeiro
interesse e curiosidade, de tentarem pôr em prática atividades onde a obra de arte estaria
implicada.

Sendo de natureza teórico-prática, esta Unidade Curricular pretendeu atingir três objetivos
fundamentais: (i) Analisar o documento emitido pelo Ministério da Educação e encontrar linhas
estratégicas para a atividade pedagógica; (ii) Contribuir para a preparação dos educadores
através de projetos in-vitro, e finalmente e já no campo da experimentação didática, (iii)
planificar e levar a cabo um projeto em expressão plástica in-vivo, ou seja na prática
profissional direta. O ponto de vista pelo qual iremos analisar esta experiência pedagógica é
o da Transposição Didática - da obra de arte -.

O projeto de expressão plástica intitulado -PARTIR À DESCOBERTA DE UMA OBRA DE
ARTE… Juan Miró: Duas Personagens – desenvolveu-se em dois grupos distintos, um com
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crianças com 4 e 5 anos e outro com crianças da pré-primária, com 5 e 6 anos. Em comum,
estes grupos tiveram a mesma planificação, tendo esta sido organizada através duma
estrutura sequencial ou por etapas, designadamente – Preparação; Motivação; Exploração; e
Conclusão.

A Preparação foi tarefa do educador, ocorrendo previamente ao trabalho com as
crianças, as etapas seguintes foram realizadas diretamente pelos principais atores do
espaço educativo. O objetivo desta comunicação é destacar a importância para as tarefas
da preparação e da motivação, que deverão ocorrer em qualquer nível de ensino.

PREPARAÇÃO
A preparação da atividade de ensino –aprendizagem, tarefa fundamental do processo

educativo, é segundo o conceito de Transposição Didática (Verret, 1975; Chevallard, 1985),
a primeira atapa onde ocorre a transformação ou recontextualização (Marandino, 2004), do
Saber no “saber a ser ensinado”. Procurando compreender este processo no contexto escolar
Verret considera os fatores temporais específicos e outros exteriores à escola, tais como -
legislação, decisões curriculares, programas e manuais escolares - prosseguindo com a
operacionalização dos mesmos em situação de sala de aula. Também Phillipe Perrenoud,
ignorando a tese de Verret, utilizou em 1984 a expressão “transposição pragmática” no
sentido de operar a distinção entre o currículo formal e o currículo real. Perrenout argumentou
que o currículo formal ainda, que passando por operações de recorte, codificação e
adaptações, corresponde a uma imagem da cultura oficial que se traduz nas grandes
finalidades do sistema educativo, enquanto que ao currículo real correspondem o conjunto de
experiências, tarefas e atividades que pretendem provocar a aprendizagem. Perrenout e
Chevallard consideram a particularidade das disciplinas ditas práticas, onde o processo de
transposição não contempla apenas os saberes, mas também o processo como eles hão-de ser
transmitidos, colocando em pé de igualdade o “saber” e o “saber fazer”.

A preparação duma atividade de ensino-aprendizagem desenvolvida através da
planificação didática ficará então entre o currículo formal e o currículo real, sendo por isso e
sobretudo no caso da formação inicial de professores, uma espécie de ficção do ensino ou,
para usar uma metáfora da área das ciências, uma experiência in-vitro.

Figura 1. Orientações para a Educação Artística, segundo o doc. Competências essenciais para o Ensino Básico
(2001).

Tendo em conta estas considerações, o primeiro fator a contemplar na planificação do
nosso projeto foram as orientações programáticas para a educação artística (Figura1), tendo
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a sua interpretação conduzido à escolha de uma obra de arte como elemento detonador e de
mediação de todo o processo de ensino-aprendizagem.

A seleção por parte do professor duma obra específica representa à partida uma preferência
com uma dupla intenção. Por um lado corresponde a uma apreciação estética pessoal. Por outro
lado existe nessa escolha uma dimensão projetiva, uma vez que o educador analisa as
potencialidades da obra para efeitos de transposição didática e consequente planificação do
processo de ensino-aprendizagem. Na obra em questão, “Duas personagens” de Juan Miró,
destacaram-se caraterísticas como o primitivismo e a espontaneidade do desenho das figuras, a
forte presença matérica e a textura da superfície numa representação pictórica dominada pelo
informalismo.

Alguns aspetos a ter em conta na transposição didática da obra de arte:
1º Interrogar a obra: o que é que ela nos diz? Que pretendeu o seu autor? Em que contexto foi

produzida? Nesta primeira abordagem há que confiar na nossa sensibilidade para encontrar
significados, complementada com pesquisa de informação relativamente aos modos de produção,
meios de expressão, conceitos da linguagem visual, biografia do artista.

1º.1. Em que medida é que esta obra poderá desencadear uma atividade de ensino-
aprendizagem?

O professor interrogar-se-á acerca dos conteúdos/saberes/operações implicadas e de quais os
processos/meios de expressão que a obra sugere.

2º Como apresentar a obra às crianças? Esta pergunta indica que estamos a iniciar o processo de
transposição didática, onde serão pensadas as estratégias de motivação a utilizar, onde se
procurará identificar os conceitos e decidir relativamente à linguagem com que deverão ser
transmitidos.

2º.1. Além desses requisitos o educador terá ainda que equacionar as condições de que necessita
para desencadear o processo de ensino-aprendizagem, nomeadamente os recursos, espaço físico,
tempo e duração das atividades.

Em suma, o professor deverá ter o domínio de competências tais como:
 Capacidade para organizar a atividade, não só em termos de conteúdos

(saberes e procedimentos), mas também relativamente à utilização de recursos e
adequação dos espaços, organização temporal das atividades e gestão do grupo.

 Saber em que momento se apresentará a atividade, o que se espera dela e
como poderá decorrer, fazendo uma antevisão de todo o processo;

 Refletir acerca da linguagem a utilizar de modo a ir introduzindo de forma
progressiva os conceitos da linguagem visual e plástica;

 Pensar em atividades que permitam a cada criança expressar o melhor de si
mesma, refletirem e apreciarem as suas produções e as dos seus colegas;

 Provocar o interesse e a fruição da obra de arte a partir da observação e da
experiência direta.

MOTIVAÇÃO
No nosso sistema educativo, tanto a motivação como o “interesse” dos alunos têm sido,

desde finais dos anos sessenta, os princípios básicos para a promoção do sucesso educativo.
Contudo não tem sido dada importância à motivação e interesse do professor pelo tema,
assunto ou situação de ensino-aprendizagem e em que medida tal aspeto poderá influenciar
o referido processo. No contexto da formação de professores este é um aspeto incontornável
e prioritário, nesse sentido e recriando Kieran Egan (1992, 1994), introduzimos a planificação
narrativa. Este autor acredita que se os enunciados e conteúdos a transmitir forem
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apresentados narrativamente, comportando estratégias da antiga arte da retórica como o
humor, a metáfora, o suspense e a imaginação, conseguir-se-á captar facilmente o interesse
dos alunos pelas matérias a aprender.

Ao planificar, o professor desdobra-se entre uma teoria e uma prática que se vê obrigado
a reunir durante a narrativa ficcional de um acontecimento letivo. Ele coloca-se
simultaneamente no papel do professor e do aluno, pensando a transposição desse
acontecimento para os alunos de modo a torná-lo pertinente e significativo (Edgar Morin,
2000). Após este exercício de ordenação do pensamento, passará então a um planeamento
organizado (Quadros 1 e 2), onde articulará entre os itens da planificação convencional (e.g.:
objetivos, conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação), aqueles que considerar pertinentes
para a clarificação das suas intenções.

Uma vez definida a metodologia, o professor começa a preparar a estratégia de
motivação das crianças, no que será o momento de arranque do processo de ensino-
aprendizagem. Neste projeto, o procedimento escolhido para a transposição didática da
obra de arte foi o reconto de uma história ao longo da qual se foram realizando as
atividades de expressão plástica. O objeto de suporte à narrativa foi um baú, entendido
como elemento de mistério e surpresa, do qual sairiam a imagem da obra de Miró, e os
materiais que as crianças iriam explorar passo a passo.

Quadro 1. Planificação geral do projeto de expressão plástica
“À descoberta de uma obra de arte “Duas personagens, Juan Miró. 1935”.

ATIVIDADES CONCEITOS
PREPARAÇÃO

Seleção de uma obra de arte e sua reprodução para
papel (formato A4 e A2).
Análise e desconstrução da obra de arte.
Estudo da obra e biografia do autor e da transposição
didática destas informações.
Procura duma estratégia de motivação
Planificação da atividade de expressão plástica.

Transposição Didática.
Juan Miró: vida e obra
A narrativa como estratégia de motivação.

MOTIVAÇÃO
Observação e interpretação da obra
Reconto de uma narrativa para atiçar a curiosidade e
introduzir a experimentação de materiais e de técnicas
de expressão.

Contextualização da obra e do artista
Fruição, análise e contemplação da obra de arte
Elementos da linguagem visual
Narrativa sugestiva

EXPLORAÇÃO
De acordo com a lógica da narrativa, procede-se a
uma sucessiva exploração de materiais e técnicas de
expressão plástica. Trabalho individual.

Materiais, cor, textura, recorte, colagem,
desenho e pintura.

CONCLUSÃO
Somatório das experiências ocorridas na etapa
anterior: realização duma obra final inspirada na de
Juan Miró. Trabalho coletivo.

Recriação.
Reconstrução da obra de Juan Miró.
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EXPLORAÇÃO
Na fase do projeto, as professoras já sabem o que vai suceder, no que depende da sua

ação. Só não podem é prever os resultados, porque estes dependem inteiramente da livre
expressão das crianças. As atividades planeadas pretenderam responder às finalidades
programáticas de acordo com as Orientação Programáticas para o Ensino Pré-escolar
(M.E.1992) e os Domínios e os Sub-domínios do Triângulo Didático referido na Figura 1,
tendo-se dado prioridade às experiências de natureza sensorial e estética, mediante o
exercício individual e o trabalho colaborativo.

 Domínio (s) – Apropriação das linguagens elementares das artes e
desenvolvimento da capacidade de expressão e comunicação

Sub-Domínio: Fruição, Análise e Contemplação
. A criança descreve o que vê em diferentes formas visuais (e.g. obra de arte, objetos,

natureza) através do contacto com diferentes modalidades expressivas (neste caso, pintura ou
sua reprodução).

Quadro 2. Planificação sequencial das atividades de expressão plástica
Atividade 1: Mostrar a imagem
. Conhecer a vida e a obra de Juan Miró;
. Ler e interpretar a imagem;
.Comunicar e exprimir-se verbalmente;
.Compreender os materiais e as técnicas utilizadas na pintura de Miró.

Atividade 2: Criar texturas. .Desenvolver o sentido do tato;
.Observar a plasticidade dos materiais. Criar texturas com gesso e papel.

Atividade 3: Experimentar as tintas
.Explorar diferentes técnicas e utensílios de pintura (sopro, salpico, esponja)
. Descobrir, identificar e nomear as cores

Atividade 4: Desenho
.Conhecer e explorar diversos materiais para o desenho
.Controlar o traço e o espaço;
.Criar figuras

Atividade 5: Materiais inesperados (purpurina, graxa, betume).
.Construir a superfície pictórica. Escurecimento geral da pintura. Reforço visual das texturas.

Atividade 6: Materiais inesperados (areia, pregos, cordas e fios)
.Colagem e reforço material da superfície

Atividade 7: Recorte e colagem
. Criação da segunda figura da obra.

. A criança identifica alguns elementos da Comunicação Visual (e.g.:cor, textura, linhas,
matéria) na observação de formas visuais (da obra de arte) e utiliza-os nas suas composições
plásticas.

. A criança emite juízos sobre os seus trabalhos e sobre as formas visuais indicando alguns
critérios da sua avaliação.

 Domínio(s): Desenvolvimento da criatividade e da capacidade de expressão e
comunicação

Sub-Domínio (s): Experimentação e criação; Fruição, análise e contemplação
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. A criança representa através de vários meios de expressão (pintura, desenho, colagem,
etc.).

. A criança produz composições plásticas a partir de temas reais ou imaginados, utilizando
os elementos da comunicação visual em conjunto e isoladamente.

. A criança explora de forma progressivamente autónoma diferentes materiais e meios de
expressão para recriar a obra de arte.

CONCLUSÃO
Ao elaborarem este projeto, as professoras tiveram como principal finalidade possibilitar às

crianças a exploração e descoberta de diferentes materiais e instrumentos, no que a
expressão plástica permite utilizar, enquanto meio de representação e de comunicação. O
facto de tomarem como ponto de partida uma obra de arte, ainda que através duma
reprodução, permitiu colocar as crianças no “papel” de artistas. Para tal, analisou-se e
desconstruiu-se a pintura de Juan Miró tendo-se levantado camada por camada, aquelas que
julgaram terem sido as etapas do processo de construção da obra pelo próprio artista na
realização desse trabalho. Esta tarefa deu origem às principais etapas do projeto de
expressão plástica, consolidado através duma cuidadosa planificação sequencial e estratégia
de motivação.

Para finalizar, acrescentamos que em 2010, o Ministério de Educação publica o documento
“Metas de Aprendizagem” onde coloca a educação de infância no plano da educação
artística, nos mesmos termos que fizera em 2001 com a publicação das competências essenciais
para o ensino básico, capítulo “Educação Artística: Área das Expressões”. ●
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A partir de um cubo: reflexão sobre o insucesso de uma unidade de
trabalho, 9º ano, Educação Visual

Cristiana Esteves

Resumo: Pretende-se realizar uma reflexão sobre uma unidade de trabalho desenvolvida na disciplina de Educação
Visual – 9ºano. A unidade de trabalho teve como objetivo final a construção de um objeto tridimensional, tendo
como matéria prima um cubo de 20 cm de aresta. Não tendo os trabalhos finais respondido às espectativas
apresentam-se quais as possíveis razões que levaram ao insucesso.
Palavras-chave: educação visual, conceção, insucesso, reflexão.

Title: From a cube: reflection on the failure of a teaching unit, 9th grade, Visual Education.
Abstract: It is intended to make a reflection on a teaching unit developed in a 9th grade class of Visual Education. The
main goal of this teaching unit was the production of a tri-dimensional object from a cube with 20 cm of edge. Not
having the final work gone according our expectations, we suggest some reasons for the failure.
Keywords: visual education, conception, failure, reflection.

Introdução: Objetivos e Contexto
A reflexão que expusemos neste simpósio teve como base o desenvolvimento de uma

unidade de trabalho cujos resultados finais não foram os esperados. Deseja-se partilhar a
experiência e apresentar algumas considerações sobre a mesma, com vista a detetar as
fragilidades do exercício e reestrutura-lo para o sucesso.

Analisaremos assim a prática “como o espaço curricular especialmente desenhado para se
aprender a construir o pensamento prático do professor em todas as suas dimensões” (Perez
Gomes, 1987:25 citado por Marcelo, 1999:46), procurando entender o erro como uma
conjuntura válida, que examinada nos permite construir o nosso conhecimento. Conhecimento
esse que faz com que nosso papel vá para além do campo da execução, da mera
transmissão de conteúdos e esteja mais ligado à decisão e à organização. Assim sendo, o
sucesso do programa oficial, entendido como o conjunto de diretrizes estabelecidas pelo
ministério da educação, está muito mais dependente do modo como o professor orienta e
organiza realmente o processo de ensino e das atividades que propõe aos seus alunos, do
que dos conteúdos a lecionar. O professor deve procurar as estratégias de ensino mais
adequadas, tendo sempre presente conceitos como “diferenciação, adequação e flexibilização”
de forma a orientar eficazmente o percurso de aprendizagem dos seus alunos (Abrantes,
2000).

Assim sendo no capítulo 1, “Apresentação da Unidade de Trabalho”, iremos descrever o
que fizemos e informar sobre como o fizemos, no capítulo 2, “Fragilidades da Unidade de
Trabalho”, iremos confrontar o que pensamos hoje sobre o modo como atuamos na altura da
implementação da unidade de trabalho e por fim no Capítulo 3, Work in Progress, propomos
um novo modo de reconstruir a unidade de trabalho.

Esta reflexão surgiu de uma dinâmica estabelecida entre nós e nossa colega de mestrado
Sónia Teixeira, que apresentou também o seu trabalho neste simpósio com o mesmo subtítulo.
Pretendemos estabelecer, entre duas propostas de trabalho com resultados insatisfatórios,
pontos de contacto e de diferença. Foi para isso necessário, de ambas, uma postura franca
perante o nosso próprio trabalho, postura essa que não é, na nossa opinião, prática corrente
entre professores. O professor mais depressa se preocupa em esconder o erro do que a
expô-lo. Tal atitude acaba por ser contraproducente e inviabiliza o seu crescimento
profissional. Se pelo contrário o professor procurar ajuda entre os seus pares, encontrará de
certeza opiniões e soluções que o poderão ajudar a melhorar a sua prática.
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1. Apresentação da Unidade de Trabalho
1.1 Planificação e enunciado proposto
A unidade de trabalho apresentada foi desenvolvida no âmbito da disciplina de Educação

Visual, numa turma do 9º ano (idades entre os 14-16 anos), num colégio (ensino cooperativo)
com 2.º ciclo, 3.º ciclo e Secundário, na Área Metropolitana de Lisboa. Lecionamos no colégio
um único período, 3º período do ano letivo de 2009/2010, e fomos a terceira professora de
Educação Visual que a turma tivera no mesmo ano letivo. Foi também a nossa primeira
experiência como professora de Educação Visual.

Planificou-se a unidade de trabalho em grupo disciplinar, em parceria com os outros três
professores de Educação Visual do colégio. Havia já uma planificação, a longo prazo,
realizada no início do ano. Durante as férias da Páscoa foi elaborada, também com a minha
colaboração, uma planificação mais detalhada do exercício que iria ocupar todo o 3º
período.

Na planificação ficou estabelecido que as primeiras seis aulas do período eram para
explanação dos conteúdos relacionados com a representação do espaço, nomeadamente
como desenhar as vistas de um objeto utilizando o método europeu, como sistematizar
geometricamente uma perspetiva de observação de forma livre e rigorosa e como
representar axonometricamente um objeto simples. Só depois se apresentava o trabalho
entregando, aos alunos, o enunciado onde todas as fases do trabalho estavam especificadas
de forma detalhada. A unidade de trabalho pretendia assim incrementar os conteúdos
referentes ao desenho técnico a par do desenvolvimento de uma atitude criativa perante um
referencial neutro e comum a todos os alunos.

A planificação da unidade de trabalho realizada encontra-se , de seguida, no Quadro 1.
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Quadro 1. Planificação da unidade de trabalho realizada

UNIDADE DE TRABALHO:
A PARTIR DE UM CUBO…

Educação Visual 9ºano 3º Período

FINALIDADES CONTEÚDOS ATIVIDADES RECURSOS BLOCOS

Desenvolver a
perceção

Desenvolver a
criatividade

REPRESENTAÇÃO DO
ESPAÇO:

- Vistas (cubo
envolvente, sistema
europeu)

- Perspectiva de
observação (livre e
rigorosa)

- Axonometrias

Grupo I:
Processo de Design
a. Estudos e esboços;
b. Representação da solução
escolhida, segundo o Método
Europeu,
c. Representação da solução
escolhida, em Axonometria
Cavaleira ou Isométrica;
d. Representação da solução
escolhida, em Perspectiva
Cónica Frontal ou Oblíqua
(opcional- para alunos mais
adiantados no projeto).

Papel Cavalinho
A3;

Lápis 2B, HB e 2H;

Lápis de cor;

Régua;

Esquadro de 60º ;

Borracha;

Compasso.

1º ao 10º

Grupo II: Construção do
objeto

Materiais à
escolha do aluno;

X-acto;

Cola.

11º ao 15º

O enunciado da unidade de trabalho assentava numa metodologia projetual e dividia a
unidade de trabalho em dois grupos. O grupo I referia-se à conceção e projeto de um objeto
tridimensional e englobava uma fase de estudos e esboços, a escolha de uma solução e
representação geométrica da mesma. Seguidamente o grupo II abrangia a construção
tridimensional desse mesmo objeto.

No grupo I era proposto aos alunos que tendo como ponto de partida um cubo de 20 cm
de aresta criassem um objeto tridimensional que deveria corresponder a uma das três
seguintes opções de trabalho: cubo subtraído, cubo lúdico ou obra de arte.

Na opção “cubo subtraído” o objeto final deveria resultar de uma atitude de subtração do
cubo. Ao cubo deveria ser retirada uma porção do seu volume, destruindo a sua forma inicial,
criando novos objetos tridimensionais. O objetivo final é que as duas partes (o objeto final e a
porção retirada), quando encaixadas, formassem novamente um cubo. Na opção “cubo
lúdico” este deveria resultar da transformação do cubo num labirinto possível de ser
percorrido por um berlinde. Para isso era necessário criar e projetar sistemas labirínticos, de
forma a serem percorridos/habitados por um berlinde. Na opção “obra de arte” pretendia-
se que o cubo fosse utilizado como elemento de inspiração, ponto de partida para um novo
imaginário artístico, explorando as capacidades criativas e expressivas através de diferentes
processos, linguagens e matérias plásticas. Esta opção estava aberta a ações de
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multiplicação, adição, sobreposição e justaposição de formas ao volume principal, tal como
idealizado nos exemplos das figuras 1,2 e 3.

Figura 1, 2 e 3. Exemplos dados no enunciado: cubo subtraído, cubo lúdico e obra de arte. Fonte: própria.

Os alunos após terem escolhido uma das opções de trabalho deveriam desenvolver a
conceção e projeto do seu objeto apresentando as seguintes peças: estudos e esboços;
representação da solução escolhida, segundo o método europeu; representação da solução
escolhida, em axonometria cavaleira ou isométrica; representação da solução escolhida, em
perspetiva cónica frontal ou oblíqua (opcional).

Na fase dos estudos e esboços pedia-se ao aluno que elaborasse várias propostas de
trabalho, tendo sempre o cubo como elemento principal da composição. O enunciado não
apresentava porém nenhum objetivo específico para o resultado final pretendido.

Na fase seguinte, a representação utilizando o método europeu, era exigido que o aluno
representasse o objeto tridimensional no mínimo por três projeções ortogonais (vista de frente,
vista superior e vista lateral). As projeções deveriam ser devidamente cotadas.

Para além das representações axonométricas incluiu-se ainda, como opcional, uma
representação cónica do objeto para assegurar trabalho a algum aluno que respondesse
rapidamente ao enunciado.

Em todas as representações deveria ser utilizada uma escala de redução de 1:2.
Definiu-se ainda no enunciado que as representações gráficas do modelo tridimensional

deveriam ser realizadas em folhas de desenho A3 utilizando grafites de durezas apropriadas
ao tipo de trabalho em questão. Aconselhou-se o uso de uma grafite HB ou B na fase dos
estudos e esboços e uma grafite H nas fases correspondentes às representações geométricas.

Concluída a fase de projeto os alunos passariam ao grupo II do enunciado: a construção do
objeto. O enunciado propunha que o objeto deveria ser construído em “K-Line” mas poderiam
ser introduzidos outros materiais, tais como: espelho, metal, esferovite, acrílico, etc. O objeto
poderia também ser pintado. Realçou-se também que se deveria fazer corresponder, o mais
possível, o objeto construído com o objeto projetado.

Todos estes pormenores estavam explanados no enunciado.
Depois do enunciado ter sido lido e debatido em aula, foi apresentado aos alunos, a título

de motivação, alguns exemplos de objetos artísticos com inspiração cúbica.

1.2 Elementos e processos de avaliação
No enunciado não constava nada sobre os elementos de avaliação, mas subentendia-se que

os alunos deveriam entregar todas as representações efetuadas do objeto mais os esboços
iniciais, assim como, o objeto construído. Estes elementos foram entregues na penúltima aula.
Na última aula realizou-se com os alunos a sua autoavaliação e apresentou-se as nossas
propostas de avaliação.
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Em relação à avaliação, existia uma grelha definida em departamento que afetava aos
trabalhos práticos 85%, ao comportamento 10%, à participação 2% e ao material 3%, da
avaliação final. Os trabalhos práticos eram avaliados apenas como produto final tendo sido
definido em departamento que em 100%, 20% seria para a classificação da fase de estudos
e esboços, 40% para a classificação da representação rigorosa do objeto e 40% para a
construção do objeto final. Não foram para além disto definidos os critérios de avaliação da
unidade de trabalho. Acabou-se por analisar os trabalhos colocando-os numa escala de um a
cinco usando apenas a intuição e as expectativas pessoais.

1.3 Desenvolvimento do trabalho
De início enfrentaram-se algumas questões comportamentais em sala de aula. Os alunos

eram muito agitados e barulhentos, o que perturbava também as aulas das outras turmas,
uma vez que estávamos lado a lado com aulas de Português, História, etc., e era obrigatório
ter a porta aberta.

As primeiras aulas, dado o seu cariz mais expositivo, foram bastante difíceis porque a
turma não estava habituada a este tipo de aula no âmbito da disciplina de Educação Visual.
Depois de apresentado o enunciado do exercício os alunos motivaram-se e começaram a
trabalhar. No decorrer do grupo I do enunciado apercebemo-nos que a grande dificuldade
deles era muito mais no processo de conceção do que na representação. Os alunos eram
também pouco concentrados e reflexivos. Participavam e trabalhavam mas sem refletirem
profundamente sobre o que estavam a fazer. Diziam muitas vezes: “ Mas fica bem assim,
professora!” Ou “ Mas eu gosto! Combina, fica bem!”.

As condições físicas da sala também não ajudaram a um normal desenvolvimento do
trabalho. O Colégio possuía boas instalações, nomeadamente salas próprias para as
disciplinas de expressões. Estas não eram no entanto suficientes para o elevado número de
turmas, o que levou a que esta turma, em particular, efetuasse as aulas de Educação Visual na
sala residente onde também são lecionadas as restantes disciplinas. As salas eram pequenas
assim como as secretárias, havendo pouco espaço para circular entre estas, o que dificultava
a nossa movimentação para orientar os trabalhos e promovia a desconcentração dos alunos.
Também não existia água dentro da sala de aula o que fazia com que os alunos, que
quisessem usar materiais diluídos em água, estivessem sempre a entrar e sair da sala. Para
além disso, como nos tínhamos arrastado um pouco no tempo com o grupo I e como a sala
oferecia poucas condições para efetuar a construção do objeto, os alunos acabaram por
realizar a maior parte da construção em casa o que impediu um verdadeiro e operativo
acompanhamento dos trabalhos da nossa parte.

1.4 Resultados obtidos
Por fim os resultados obtidos não foram ao encontro da experiência visual e intelectual que

gostaríamos de ter provocado. Perguntámos no final aos alunos porque é que optaram por
esta solução? Porque é que abriram ou sobrepuseram o cubo? Porque é que pintaram de
amarelo ou vermelho o objeto? Qual foi a sua intenção? Mas os alunos não conseguiram
responder. A maioria dos alunos procurou soluções fáceis e estereotipadas. Em vez de objetos
artísticos, os alunos produziram objetos manuais (ver por exemplo as figuras 4 e 5).

As manualidades, como o seu próprio nome indica, aparecem-nos como um autêntico passatempo em que
se realizam coisas com as mãos, pelo que os únicos processos que se desenvolvem na execução das ditas
coisas são aqueles focados na produção, deixando de lado a análise.
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Estas coisas têm de cumprir uma premissa fundamental: têm de ser belas, apetecíveis ser bonitas, ser
ornamentais, decorar. (Acaso, 2009: 90)

Os alunos não conseguiram ir para além do “giro”, do “decorativo”. Limitaram-se a
produzir “coisas”, objetos sem história, sem vida própria, vazios de significado. Como é que
deixamos isto acontecer? Porque è que estes resultados são tão ocos? Será só culpa da
teimosia e da falta de compromisso dos alunos? Eis as questões com que nos debatemos.

Figura 4 e 5. Exemplos de trabalhos de alunos. Fonte: própria.

2. Fragilidades da Unidade de Trabalho
Da reflexão que temos vindo a realizar sobre esta unidade de trabalho, concluímos que o

insucesso desta prende-se principalmente por uma não definição dos objetivos principais. O
enunciado estabelecia muitas regras e era bastante metódico na explanação do processo que
se queria que os alunos percorressem, no entanto descreveu-se esse processo sem definir a
onde se queria chegar. Não se explicou à partida aos alunos o que se pretendia com o
produto final. Deram-se dados para o processo técnico e analítico do exercício mas não para
o processo intelectual.

Existiram também fatores relacionados com as condições físicas da sala e com fatores
comportamentais específicos daquela turma ou mesmo daquela faixa etária, que colocaram
também uma barreira natural a um desenvolvimento mais favorável do exercício.

Aliás, a faixa etária é extremamente importante num exercício deste tipo. Realizar um
exercício concetual com crianças ou com adolescentes é completamente diferente. Os
adolescentes têm já uma bagagem cultural própria. Trazem com eles várias marcas do seu
percurso escolar, vícios visuais resultado das imagens com que são bombardeados
diariamente às quais as crianças ainda não foram tão expostas. O professor deverá ter
consciência disto e trabalhar no sentido de despertar a visão dos seus alunos adolescentes,
sublinhando que “Olhar” não é o mesmo que “Ver”. “As catividades de currículo podem ser
definidas para chamar a atenção de tais questões, catividades que refinam a perceção em
cada um dos campos que ensinamos. Isto vai requerer mais catividades que abrandem a
perceção do que a acelerem” (Eisner,2008:10).

O 9ºano em particular é especialmente delicado com estas questões. Os alunos acabaram
de entrar na adolescência, têm interesses muito diversificados, muitas certezas e inseguranças
e pouca capacidade de abrandarem. Não houve neste exercício a preocupação com estes
pressupostos. Partiu-se do princípio que os alunos viam o mundo da mesma maneira que nós,
professores e isso foi completamente errado. Este foi com certeza o primeiro passo para o
insucesso.

Houve ainda o peso de nós não conhecermos a turma nem eles a nós, mais o facto do
trabalho se ter desenvolvido durante o 3º período que é um período mais complicado, uma
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vez que já se avista o final do ano letivo. È curioso verificar que a unidade de trabalho
desenvolvida pela colega Sónia Teixeira também teve o mesmo enquadramento temporal. O
que nos leva a pensar que no futuro devemos ter mais atenção e tentar adequar as unidades
de trabalho propostas ao período em questão, tendo sempre presente que a motivação, a
atenção, a rapidez de produção etc. vai variando ao longo do ano létivo.

A questão que devemos colocar em primeiro lugar é se este projeto era à partida o mais
indicado para se realizar neste contexto. Esta é a primeira preocupação que qualquer
professor deverá ter antes de lançar um projeto. As escolas são todas diferentes. De escola
para escola mudam tanto os alunos como as condições de trabalho. Portanto o professor
deverá ajustar os exercícios à sua realidade atual ou mesmo verificar se são exequíveis
naquele contexto específico.

Hoje vemos que quando planificámos esta unidade de trabalho o objetivo principal foi o de
realizar um exercício conceptual onde se aplicasse os conteúdos da representação do espaço.
A quando a elaboração de um projeto, os conteúdos devem ser convocados por oportunidade
e não convocados à priori, como foi o caso. Deu-se assim muita importância ao processo
conceptual apenas pela vertente analítica e sequencial e esquecemo-nos da vertente intuitiva
e simultânea.

A unidade de trabalho foi montada com o objetivo de desenvolver a perceção dos aspetos
formais mas esquecemo-nos da importância vital da perceção dos aspetos expressivos e
fisionómicos dos objetos (ministério da Educação,1991). Houve realmente uma preocupação
em fazer os alunos passar por um “processo de design”, enunciando um problema, propondo
diversas fases de investigação, realização e testagem, mas não houve qualquer referência
durante o desenvolvimento do trabalho ao facto de que o objeto deveria também nascer da
materialização de sentimentos e emoções, deveria contar uma história.

Verificamos também alguns pressupostos errados na construção do enunciado. Este define
uma série de regras para a conceção do objeto mas estas regras são dúbias e oferecem ao
mesmo tempo pressupostos muito fechados e abertos.

De qualquer maneira detetamos que um enunciado ou um guião de trabalho é sempre uma
ferramenta fundamental que auxilia o aluno a ter uma visão global das tarefas do projeto e
ao mesmo tempo funciona para o professor como documento oficial daquilo que foi pedido
ao aluno. Comparando com o caso da colega Sónia Teixeira, o facto desta não ter construído
um enunciado formal acabou por trazer ao de cima muitas questões sobre o que era ou não
para entregar e em que moldes, permitindo que os alunos invocassem que não sabiam de
determinados procedimentos e exigências (como se verá em mais detalhe na comunicação da
palestrante).

As primeiras duas opções, “cubo subtraído” e “cubo lúdico”, parecem-me hoje ser
imposições um pouco forçadas que não acrescentam nenhum valor didático ao exercício. A
terceira opção, criar uma “obra de arte” parece pelo contrário anunciar o sumo que o
exercício poderia ter produzir. No entanto isso acabou por não acontecer. Acredito hoje que
a grande falha foi o facto de não termos fornecido aos alunos dados ou meios para que os
alunos apreendessem o que é uma obra de arte. Foi dito que nesta opção o cubo deveria ser
“ponto de partida para um novo imaginário artístico” e que “esta opção está aberta a ações
de multiplicação, adição, sobreposição e justaposição de formas ao volume principal”.
Imaginário artístico? O que é isso? Pode-se recorrer as diferentes ações? Para quê? Qual é o
objetivo final desta opção? Para piorar colocou-se no enunciado, como figurativo da opção, a
fig.3 (capítulo anterior).
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Por outro lado há que ter cuidado com a forma como se expõem exemplos. Tanto nós como
a colega Sónia Teixeira expusemos os exemplos sem explicar a história dos mesmos. O que no
meu caso levou a uma maior focagem nos elementos visuais dos trabalhos do que no conteúdo
dos mesmos e no caso dela a uma incompreensão do termo “Inovação/Evolução” (como se
verá em mais detalhe na comunicação da palestrante). Assim sendo, os objetos foram expostos
desligados da sua história. Os alunos agarraram-se aos exemplos apresentados apenas pelo
seu valor formal não associando ao mesmo qualquer tipo de conteúdo expressivo. Os
exemplos podem assim ter o poder de motivar ou pelo contrário de amordaçar a mente dos
alunos a imagens pré-concebidas, impedindo-nos de explorar novos caminhos da imaginação.

Sem objetivos para alcançar e agarrados aos exemplos propostos por nós, os alunos
bloquearam e conceberam objetos que, a maior parte das vezes, não passam de uma
amálgama de formas geométricas enfeitadas (ver por exemplo as figuras 6,7 e 8).

Figura 6, 7 e 8. Exemplos de trabalhos de alunos. Fonte: própria.

Não temos dúvida que sendo a definição e transmissão dos objetivos do exercício papel do
professor, os grandes culpados do insucesso da unidade de trabalho fomos nós. Sentimos
claramente que a nossa orientação não tocou nas questões que poderiam colocar este
exercício num outro nível didático e construtivo para os alunos e isso deve-se também ao facto
de, naquela altura, não termos ainda bem presente o que era importante para nós, enquanto
professores, transmitir aos nossos alunos.

A avaliação foi também uma das grandes fragilidades da unidade de trabalho. Não foram
estabelecidos, no momento da planificação, critérios de avaliação para cada trabalho, nem
foram estabelecidos com os alunos metas a atingir. Os alunos nunca ao longo do processo
entenderam qual o propósito do exercício assim como as aquisições que era suposto terem
adquirido.

A definição clara dos critérios de avaliação promove o rigor na avaliação, uma vez que o
professor sabe exatamente quais as capacidades/competências e ou conceitos que está a avaliar,
e os alunos sabem o que é esperado do seu desempenho (Ministério da Educação, 2001:3).

Existia uma grelha geral que contabilizava a percentagem de cada trabalho em favor de
uma nota final mas não se estabeleceu quais os critérios de avaliação. Para além de que se
atribuiu uma percentagem quatro vezes maior à representação gráfica e à construção do
objeto final do que ao desenvolvimento de estudos e esboços. “O produto final produzido
pelo aluno não deverá ter um valor autónomo face ao processo que o originou.” (Ministério da
Educação, 2001:5).
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Ficou também por definir que metas queríamos que os alunos atingissem. Por esta razão a
avaliação foi muito mais normativa que criterial. Na avaliação dos trabalhos foi tido em conta
o grupo e a colocação dos trabalhos numa escala de acordo com o desempenho médio da
turma. Este tipo de avaliação invalida que todos atinjam o sucesso. De modo que a avaliação
é sempre mais justa e promotora de sucesso se forem estabelecidos no início do exercício
critérios que foquem nas finalidades concretas do exercício e nos objetivos que devem
orientar a prestação do aluno.

3. Work in Progress
3.1 Nova planificação e enunciado
Depois de detetados os pontos fracos da unidade de trabalho, e assumindo uma perspetiva

reflexiva perante a profissão, achamos pertinente repensar a unidade de trabalho com vista
a potenciar o sucesso. Para isso é necessário encontrar mecanismos que permitam controlar as
fragilidades da unidade de trabalho e tornem o exercício bem-sucedido.

É essencial, com este novo projeto, ultrapassar a racionalidade técnica que caracteriza a
primeira proposta de trabalho. O que será formalizado é uma opção entre muitas possíveis,
uma vez que "o ensino como arte contraria o sentido receituário, preconizado pela
normatividade didática, chamando a atenção para a intuição e criatividade e reforçando o
sentido pragmático, pois cada professor configura um estilo único e pessoal de ensino”
(Pacheco, 2001:50). É no entanto a que para nós, neste momento, faz mais sentido.

Antes de construir qualquer exercício é essencial que estabeleçamos que tipo de
experiência, enquanto docentes, queremos proporcionar aos nossos alunos e quais são os
propósitos fundamentais do exercício. Queremos desenvolver a perceção? A sensibilidade
estética? A criatividade? A capacidade de expressão? A capacidade de utilizar meios de
expressão visual? O sentido crítico? A capacidade de comunicação? O sentido social? A
capacidade de intervenção? Ou tudo ao mesmo tempo. Definir objetivos e metas é
fundamental no início da construção de qualquer unidade de trabalho. O objetivo desta nova
proposta será combinar no mesmo exercício mecanismo de exploração analítica mas também
intuitiva.

Em primeiro lugar começaríamos por mudar o nome da unidade de trabalho de “A partir
de um cubo” para “Para além de um cubo” o que enuncia logo à partida um projeto
construído sobre pressupostos diferentes.

Relativamente à planificação a nossa primeira proposta seria a de dividir a unidade de
trabalho em três grupos, segmentando assim os objetivos do projeto em três partes : grupo I-
investigação e apresentação de exemplos; grupo II- processo de design e grupo III-
construção do objeto. Esta divisão em grupos ajuda os alunos a concentrarem-se nas tarefas
especificas de cada parte evitando a dispersão e impondo-lhes entregas faseadas que
promovem a decisão e uma melhor gestão do tempo.

Optaríamos por direcionar a unidade de trabalho apenas para a construção da obra de
arte. No entanto propomos uma nova abordagem inicial ao exercício. Começaríamos não por
explanar os conteúdos referentes à representação do espaço e depois apresentar o
enunciado do exercício mas pelo contrário apresentaríamos primeiro o enunciado, depois o
conceito de obra de arte e só depois é que iríamos aos conteúdos da representação do
espaço. Tentaríamos assim, antes de fornecer os conteúdos mais técnicos, sensibilizar os alunos
para o conteúdo primordial de uma obra de arte - comunicar, falar pelo artista - através de
exemplos de obras de arte diversas, que não remetessem para a forma cúbica. Deste modo
focaria os objetivos do exercício no facto de que o objeto final deveria remeter para uma
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interpretação da realidade, dos sonhos, dos sentimentos e das vivências do aluno. Estes
exemplos poderiam ser expostos aos alunos em aula mas seria mais eficaz se os alunos fossem
levados a vivenciar uma relação direta com uma obra de arte, visitando um museu ou uma
exposição temporária patente na altura de iniciação do exercício.

Depois seria sugerido ao aluno que este efetuasse a sua própria pesquisa, indo
autonomamente procurar exemplos de obras de arte onde se pudesse visionar o cubo como
ponto de partida. Pretende-se, nesta nova proposta, que os alunos selecionem alguns dos
exemplos encontrados e os partilhem com a turma assim como as suas próprias interpretações
dos exemplos escolhidos. Esperamos que deste modo eles se relacionem com os exemplos de
um modo mais profundo e que os vejam para além do resultado formal.

Só depois desta abordagem ao conteúdo do objeto é que passávamos à explanação dos
métodos de representação que serão essenciais para a fase de projeto. Pretende-se com este
percurso que os alunos percebam de ante mão qual a utilidade dos conhecimentos técnicos no
momento em que são explicados. Deste modo os conteúdos passam a fazer parte do projeto
global e não surgem como apêndices à unidade de trabalho. Pensa-se que desta forma os
alunos estarão mais concentrados na absorção destes referentes que são essenciais para eles
conseguirem passar para o papel as ideias que, em princípio, já fervilham dentre deles.

Iniciando o exercício em si, é essencial que os alunos efetuem o projeto e a construção do
objeto em sala de aula e que debatam com o professor todas as opções escolhidas. Da parte
do professor, este deve orientar os alunos em busca de um significado para o seu processo
conceptual, reforçando sempre a necessidade do objeto contar uma história.

Outra introdução essencial é a de exigir aos alunos uma memória descritiva do objeto onde
estará sintetizado o percurso conceptual do aluno, as razões das suas escolhas e a mensagem
do objeto final construído. Apresenta-se em seguida, no quadro 2 e 3, uma possível
planificação para esta nova proposta.
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Quadro 2. Planificação da unidade de trabalho proposta

UNIDADE DE TRABALHO:
PARA ALÉM DE UM CUBO… Educação Visual 9ºano

FINALIDADES: CONTEÚDOS OBJECTIVOS
AQUISIÇÕES

O aluno deve ser
capaz de:

Desenvolver a
sensibilidade
estética

Desenvolver a
capacidade de
comunicação

COMUNICAÇÃO
VISUAL

Desenvolver capacidade de pesquisa e
seleção da informação de modo consciente
e crítico.

Ser sensível à influência das relações
formais na qualidade visual do
envolvimento.

Compreender os estereótipos como
elementos facilitadores, mas também
empobrecedores da comunicação.

Adequar as
obras escolhidas
aos propósitos do
exercício.

Desenvolver a
perceção

PERCEPÇÃO VISUAL
DA FORMA

Compreender que a perceção visual das
formas envolve a interação da luz-cor, das
linhas, da textura, do volume, da
superfície, etc.

Considerar os
condicionantes na
resolução do
problema
proposto.

Diversificar de
ideias
alternativas.

Comunicar
visualmente as
suas ideias de
forma eficaz.

Desenvolver a
perceção

REPRESENTAÇÃO DO
ESPAÇO:

Axonometrias

Conhecer vários sistemas de representação
axonométrica.

Representar um objeto em perspetiva
cavaleira ou isométrica.

Representar de
forma rigorosa e
clara usando
vários tipos de
métodos de
representação.

Desenvolver a
criatividade

Desenvolver
capacidade de
expressão

Desenvolver o
espirito crítico

REPRESENTAÇÃO do
EU e do MUNDO que

me rodeia

Materializar sentimentos, emoções ou
críticas sociais e ambientais num objeto
tridimensional.

Utilizar intencionalmente as interações dos
elementos visuais para enriquecimento da
expressão de modo a contar um história
através do objeto concebido.

Compreender a influência dos fatores
estéticos, funcionais, físicos, económicos e
sociais, na determinação das formas dos
objetos.

Fundamentar a
sua escolha.

Fundamentar a
apreciação
verbal de
produtos finais.

Relacionar o
melhor possível a
sua intenção com
o produto final.
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Quadro 3. Planificação da unidade de trabalho proposta (continuação)

UNIDADE DE TRABALHO: PARA ALÉM DE UM CUBO… Educação Visual 9ºano

ATIVIDADES ESTRATÉGIAS RECURSOS BLOCOS AVALIAÇÃO

Grupo I:
Investigação e
apresentação de
exemplos de uma
obra de arte
realizada a partir de
um cubo.

Apresentação, pelo professor,
de vários exemplos de obras
de arte (de inspiração não
cúbica) com o objetivo de
sensibilizar os alunos para o
conceito. Os alunos deverão
também realizar uma pesquisa
autónoma onde investiguem
obras de arte com inspiração
cúbica. Escolhem dois e
partilham com a turma assim
como a sua interpetação sobre
a mensagem da obra.

Projetor
multimédia;

Computador;

Internet;

BE_CRE.

1º- Exposição
professor

2º- Pesquisa
dos alunos

3º-
Apresentação
dos alunos

Adequação das
obras escolhidas
aos propósitos do
exercício.

Grupo II:
Processo de Design
a. Estudos e esboços;
b. Representação da
solução escolhida, em
axonometria

Depois de explanados os
conteúdos referentes à
representação do espaço, os
alunos deverão começar a
realizar estudos e esboços
onde explorarão as suas
ideias, tendo sempre presente
que o objeto deverá ter como
ponto de partida um cubo. O
objetivo é que através de um
processo de design os alunos
sejam capazes de conceber
um objeto que tenha uma
mensagem, que conte uma
história. O aluno deverá no
fim do processo relatar a sua
experiência numa memória
descritiva, o que o ajudará a
refletir sobre o seu objeto final
e no trajeto que efetuou para
o alcançar.

Papel
Cavalinho
A3;

Lápis 2B, HB
e 2H;

Lápis de cor;

Régua;

Esquadro de
60º;

Borracha;

Compasso.

4º ao 6º -
Fase a

7º ao 10º-
Fase b+c+d

TPC-
Fase e

Consideração dos
condicionantes na
resolução do
problema
proposto

Diversidade de
ideias alternativas

Eficácia na
comunicação
visual das ideias

Fundamentação
da escolha

Fundamentação
na apreciação
verbal dos seus
produtos finais

Rigor e clareza
nos métodos de
representação
utilizados

Grupo III. Construção
do objeto

Depois de efetuado o projeto
dá-se início à construção do
objeto. O objeto poderá ser
construído em “K-Line” mas
poderão ser introduzidos
outros materiais, tais como:
espelho, metal, esferovite,
acrílico, etc.. O processo de
construção deve ser
acompanhado na totalidade
pelo professor. Deve fazer-se
corresponder, o mais possível,
o objeto construído com o
objeto projetado.

Materiais à
escolha do
aluno;

X-acto;

Cola.

11º ao15º Relação
intenção/produto
final

Rigor e
adequação
das técnicas e
materiais de
construção
utilizados

3.2 Novos elementos e processos de avaliação
Nesta nova proposta os parâmetros de avaliação foram usados para estruturar a unidade

de trabalho, pensados em simultâneo com a definição de objetivos. A unidade de trabalho foi
assim reestruturada do fim para o princípio com base nas aquisições que projetamos para os
alunos.

Se compararmos as tabelas, verificamos que os critérios de desempenho definidos para a
avaliação (Quadro 3) representam a concretização das metas estabelecidas (Quadro 2).
Deste modo, utilizando estes parâmetros será possível realizar uma avaliação criterial.

É também importante que haja entregas sistemáticas do trabalho, não só para agilizar o
processo de conceção e obrigar os alunos a fazer escolhas, mas também para que possamos
avaliar formativamente os trabalhos fora do contexto de aula trazendo na aula seguinte
novas sugestões e propostas de desenvolvimento do trabalho.
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A avaliação deve identificar dificuldades e sugerir formas de ajudar os alunos: tem como
principais funções a compreensão e o melhoramento da prática educativa; Deve enfatizar
controlo e o progresso individuais (identificação dos pontos forte e das necessidades dos alunos e
consequente adaptação do ensino por parte do professor) constituindo o feed-back constante
fornecido aos alunos, uns dos seus factores-chaves (Ministério, 2001:1)

Também como ferramenta de avaliação formativa e apoio no desenvolvimento dos
trabalhos talvez seja útil a realização de uma “Lista de avaliação do desempenho de tarefas”
como a apresentada em seguida, no quadro 4, para todas as tarefas do exercício.

LISTA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE TAREFAS

TAREFA: Realização de estudos e esboços

Critérios de desempenho Pont.
Item

Pont. do
aluno

Pont. do
professor

Consideração dos condicionantes na resolução
do problema proposto

Diversidade de ideias alternativas

Eficácia na comunicação visual das ideias

Os alunos e os professores deveram colocar o número de estrelas que acharem adequado,
entre uma e três estrelas. Deste modo o aluno terá um sistema que o permite trabalhar
autonomamente e terá de imediato perceção daquilo que deve melhorar para aumentar a
qualidade do trabalho. Para o professor a lista funciona como meio de informar os seus
alunos das fragilidades e potencialidades do seu trabalho e que fatores devem desenvolver
para se superarem a si próprios. O aluno e o professor deverão trabalhar com o objetivo de
alcançar três estrelas em todos os itens.

Conclusão
O percurso de reflexão efetuado foi extremamente esclarecedor sobre quais os elementos

que devemos manobrar na reestruturação desta unidade de trabalho. O confronto com outro
percurso de insucesso permitiu-nos não só aprender com os nossos próprios erros mas também
com os erros da colega. Acreditamos que questionarmos sempre o nosso trabalho e a nossa
postura profissional é uma atitude bastante positiva que certamente nos tornará melhores
professores fazendo parte da própria responsabilidade profissional.

Esta reflexão é também fruto de uma procura nossa sobre que tipo de professor queremos
ser, quais as experiências que queremos proporcionar, que reações queremos provocar?

As decisões que fazemos sobre tais questões têm muito a ver com os tipos de mentes que nós
desenvolvemos nas escolas. As mentes, ao contrário dos cérebros, não são inatas; as mentes são também
uma forma de realização cultural. Os tipos de mentes que nós desenvolvemos são profundamente
influenciados pelas oportunidades de aprender que a escola fornece (Eisner,2008:14).

Nem sempre é fácil encontrar resposta a estas perguntas. “É mais fácil visualizar o tipo de
ensino que se recusa do que o tipo de ensino que se procura” (Marcelo,1999:46).

De uma coisa temos a certeza, esta unidade de trabalho, tal como foi colocada em prática,
ofereceu muito pouco aos alunos. Temos a convicção que este não foi um exercício memorável,

Quadro 4. Exemplo de uma tarefa descrita numa lista de avaliação de desempenho.
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porque não mexeu com eles, não os inquietou. Estes simplesmente cumpriram uma série de
regras e normas apresentadas à partida e não deram nada de si aos trabalhos.

O processo criativo deve-se apoiar em aprendizagens várias, que representam os
conteúdos da disciplina, como a aquisição de uma “linguagem visual”, o domínio das técnicas,
mas esses conteúdos devem servir a expressão e não bloqueá-la. O desenho técnico rigoroso
e a normalização devem ser um desafio à expressão (Programa de Educação Visual, 1991).
Um cubo pode ser um sólido geométrico numa aula de Matemática mas numa aula de
Educação Visual tem que ser muito mais que isso.

Este exercício de reflexão sobre o trabalho efetuado deve fazer parte do dia-a-dia do
professor. Este deve construir em si próprio estruturas que trabalhem o seu próprio trabalho
pois só assim será um profissional comprometido com a sua prática, capaz de analisar os seus
próprios erros e evoluir. Se o professor evolui formará alunos mais próximo da excelência e
contribuirá para a construção de uma sociedade mais evoluída. ●
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Sabotagem e colaboração, desenho 12.º ano

Diogo Leôncio

Resumo: A unidade pensada destina-se a ser desenvolvida no âmbito da disciplina de Desenho no 12.º ano de
escolaridade. Partindo de um exercício de dinâmica de grupal, o que se pretende é desenvolver um trabalho de
grupo em desenho. Com recurso a um desenho à vista de um gesso previamente feito por um colega, o aluno terá
de intervir neste através de colagens, corrigindo, acrescentando, subtraindo. No final compararam-se os
resultados e abre-se campo para outros tipos de intervenções desta ordem (como desenhos em conjunto ou
“cadavre-exquis”).
Palavras-chave: Sabotagem; Colaboração; Desenho.

Title: Sabotage and collaboration, drawing 12. Grade
Abstract: The unit thought is intended to be developed within the discipline of the Drawing for the 12º school year.
Moving forward from an exercise in group dynamics, the aim is to develop a group work in drawing. With resource
to an on-site drawing of a cast previously made by a colleague, the student will have to intervene on this through
collages, correcting, adding, subtracting. At the end results are compared and opened field to other types of
interventions of this order (as drawings or in combination "cadavre-exquis").
Keywords: Sabotage; Collaboration; Drawing.

Introdução
Os exercícios que se apresentaram de seguida compõem uma unidade programática que

tem em vista o desenvolvimento de competências sociais ligadas ao trabalho em colaboração,
assim como competências técnicas associadas à prática do desenho.

1.1. Exercícios
A unidade programática pensada parte de uma ideia retirada de uma dinâmica de grupo.

Nessa dinâmica de nome “sabotagem” o que se pretende levar a cabo é um exercício de
hipótese, análise e reflexão. Partindo da permissa “como poderei sabotar o grupo”,
apresentam-se alguns exemplos. O professor poderá começar este jogo indicando ele próprio
o que poderia fazer para sabotar o grupo, por exemplo: “posso sabotar o grupo não
comunicando, não dando orientações sobre o trabalho, não introduzindo sequer o mesmo”, ou
“posso sabotar o grupo não ouvindo o que têm para me dizer”. Neste momento a conversa é
aberta à turma e cada um poderá livremente expressar como pensa que poderia sabotar o
grupo e o trabalho. Em termos de previsão e exemplo, podem surgir respostas como “posso
sabotar porque estou cansado e não quero trabalhar”, “posso sabotar porque não gosto dos
colegas”, “posso sabotar porque prefiro ficar à conversa” ou mesmo “posso sabotar porque o
trabalho não me interessa”. Este jogo pode constituir um bom exercício de diagnóstico para o
professor e para a turma. Claro que este tipo de abertura e diálogo terá de ser fomentado
previamente caso contrário o risco de os alunos se sentirem intimidados poderá ser grande.
Assim o professor poderá fazer várias aproximações de diálogo de forma a não sabotar ele
próprio esta atividade.

Aqui a avaliação que se faz é reguladora, serve para que se estabeleça um ponto da
situação em relação ao clima de turma mais até do que em relação a matérias ou conteúdos.
Contudo, este tipo de balanço é útil e necessário para o desenvolvimento posterior de toda a
atividade.

Destas considerações mais gerais acerca da sabotagem da turma e da aula, parte-se, com
orientação do professor, para um tipo de sabotagem mais específica, coloca-se o cenário de
os alunos poderem intervir em desenhos de colegas e pergunta--se “como posso sabotar o
desenho de um colega e o meu próprio?”. Aqui o professor poderá ouvir os alunos que por
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alguma razão não tenham ainda falado muito, aumentando o leque de participantes, de
forma a que todos possam ser ouvidos.

Após este primeiro momento parte-se para o exercício de desenho. O professor deverá
começar por explicar em que consiste o trabalho. Pede-se aos alunos que escolham um
desenho anatómico de um gesso que tenham feito anteriormente. Aqui pode tentar estimular-
se o espirito crítico e pedir que escolham um desenho que tenha fragilidades e que portanto
considerem que pode ser melhorado, ou o professor pode ser ele próprio a escolher o
desenho (direta ou indiretamente, isto é dizendo qual o desenho ou direcionando para o
desenho que considera mais adequado ao exercício).

Tendo como modelo a mesma figura de gesso que surge representada no desenho do
colega, o aluno terá de intervir no mesmo. Esta intervenção pode ser realizada de várias
formas e cabe ao professor introduzir qual ou quais deveram ser utilizadas. Podem ser
utilizados por exemplo o desenho direto sobre o primeiro desenho, o recorte ou a colagem.
Pode mesmo ser pensado um trabalho em várias fases e com vários desenhos, veja-se o
quadro (Quadro 1):

Quadro 1. Primeiro Exercício

Pode também ser equacionado um exercício de intervenção em várias fases sobre o mesmo
desenho como no quadro (Quadro 2):
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Quadro 2. Segundo Exercício

Depois de elaborados os desenhos destes dois primeiros exercícios, é fundamental que se
promova e estimule o diálogo entre os alunos que vise que se pense acerca do que se acabou
de realizar, por isso é importante que toda a turma seja envolvida num exercício de diálogo e
comparação entre desenhos para que se possam retirar conclusões.

Figura 1. Exemplo de colagem feita a partindo de um desenho, 2006. Fonte: própria.

Como terceiro exercício pode ser ainda equacionado um desenho colaborativo. Pode pedir-
se aos alunos que em grupos elaborem um cadavre-exquis. Estes desenhos podem partir de
premissas mais ou menos específicas dadas pelo professor, isto é podem ser de tema
completamente livre ou o professor pode mesmo restringir o que se desenha. Pode por
exemplo manter-se o desenho à vista de gessos ou não. Como exemplo veja-se a figura 2
com o resultado de um exercício destes completamente livre.
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Figura 2. Exemplo de desenho feito por várias pessoas em colaboração, 2007. Fonte: própria.

1.2. Avaliação
Em termos de avaliação, esta deve ser uma constante ao longo de todo o processo.

Devendo no início proceder-se a um diagnóstico de forma a obter informações acerca da
situação em que a turma se encontra, quer a nível técnico das questões ligadas ao desenho,
quer a nível de competências sociais que propiciem a colaboração. O professor deve estar
presente durante o processo dando indicações e procedendo com os alunos a tomada de
conclusões acerca do cumprimento dos objetivos. O processor deve auxiliar também na
identificação de problemas a ultrapassar. E por fim deve ser promovida a comparação entre
trabalhos, mas uma comparação saudável e que não gere competição desnecessária entre a
turma, para que se tirem conclusões acerca do trabalho elaborado.

O exercício é superado com sucesso se as intervenções dos alunos forem produtivas.
No que respeita à classificação, esta, caso não necessária, não deve ser utilizada.

1.3. Número de aulas
Este exercício pressupõe uma aula zero, isto é uma aula prévia em que o primeiro desenho

seja elaborado pelo aluno. Este pode ser ou não informado neste momento de que o desenho
se destinará a sofrer intervenções posteriores.

Numa primeira aula dar-se-á a dinâmica de grupo assim como a elaboração de um ou dois
desenhos. Pode dedicar-se mais uma aula a esta fase se for necessário.

Segue-se uma aula com a construção de um desenho em várias etapas e por vários alunos.
No final o desenho feito em colaboração.

Conclusão
Através do desenho e explorando capacidades técnicas dos alunos pretende-se com o

exercício apresentado promover a colaboração e cooperação. Assim este exercício surge
como potenciador de desenvolvimento nos alunos destas valências. Apesar de não ter partido
do Programa Nacional de desenho de 12.º ano, este exercício não deixa de abranger as
principais áreas temáticas do mesmo. ●
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Ensaio sobre a cegueira: Olhar para dentro de… | Proposta de
Unidade de Trabalho para a Disciplina de Desenho A, 11º ano

Elisa Paulino

Resumo: Esta proposta baseia-se na ideia de que a perceção não advém apenas da visão, mas também dos
restantes sentidos. O projeto integral incluiu desenhos a partir de todos os 5 sentidos, em exercícios estruturados
para cada tipo de exploração. A unidade a apresentar no simpósio inclui a fase final do projeto, o culminar de
todos os estudos: a criação de um autorretrato que pudesse ser fruído por outros sentidos além da visão, que
representasse o que não é visível, transposto para o espaço físico, numa exposição para uma comunidade
escolar particular, que inclui bastantes alunos invisuais.
Palavras chave: desenhos, perceção, sentidos, autorretrato, espaço.

Title: Blindness: Look inside ... | Proposed Unit of Work for Drawing 11th grade
Abstract: This proposal is based on the idea that perception derives not only from vision but also the other senses. The
comprehensive project included designs from all five senses in structured exercises for each type of operation. The unit
presented is the final phase of the project, the culmination of all the studies: the creation of a self portrait that could
be brought to fruition by other senses than sight, to represent what is not visible, transposed to physical space, an
exposure to a particular school community, which includes plenty of blind students.
Keywords: drawings, perception, senses, self-portrait, space.

Introdução
Este projeto foi realizado na disciplina de Desenho A, 11º ano, no primeiro ano em que

lecionei Artes Visuais no ensino Secundário, na Escola Secundária Maria Amália Vaz de
Carvalho, Lisboa, durante o ano letivo 2009-2010. Foi a minha primeira experiência
profissional como professora neste contexto (ensino formal) e constituiu um verdadeiro
exercício de Introdução à Prática Profissional (Quadro 1).

O tema central deste projeto é o autorretrato, que neste caso parte do desenhar mediante
vários tipos de perceção, além da mais comummente associada ao desenho: a visual. O
objetivo do trabalho proposto liga-se às motivações que lhe deram origem: o fato de
existirem, naquela realidade escolar específica, bastantes alunos invisuais e a curiosidade
quanto à possibilidade da sua relação com obras de arte e da fruição das mesmas. Pediu-se
aos alunos que realizassem autorretratos que pudessem ser percecionados não só através da
visão, mas também por outros sentidos.

1. Enquadramento do Projeto
A Unidade apresentada pertence ao primeiro programa a partir do Programa que criei

para a disciplina de Desenho A (Ramos, 2002). Acreditei que deveria trabalhar com os alunos
segundo uma metodologia de projeto e para tal tentei formular eu própria um projeto que
pudesse ter interesse para aqueles alunos, na realidade específica em que se inseriam. Os
encontros pelos corredores da escola, com vários jovens invisuais que ali circulavam, suscitaram
o meu interesse e resolvi seguir o instinto de formular algo que os pudesse incluir. O projeto
que culminaria na Unidade que agora apresento baseou-se, então, num Ensaio Sobre a
Cegueira.

Numa primeira Unidade, intitulada Perceção Visual e mundo envolvente, trabalhou-se o
sentido da Visão, através do desenho do visível. Depois criaram-se composições a partir
desses desenhos, que foram reproduzidas em Interpretações do Visível, em que a cor e outros
materiais além do carvão e grafite (inicialmente utilizados) estavam presentes.

A segunda Unidade Didática, o Ensaio Sobre a Cegueira propriamente dito, incluiu a
exploração, no desenho, das perceções advindas dos outros quatro sentidos, abordando-se o
meio ambiente como fonte de estímulos e o papel do cérebro na construção de perceções.
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Foram realizados diferentes processos de análise, através das propriedades de cada sentido,
originando cada propriedade linhas, formas, cores.

Explorando o sentido do Tato, foram feitos retratos dos colegas, percebendo-se através da
prática as diferenças entre esses desenhos e os que foram feitos à vista e a partir da
reprodução de fotografias dos mesmos colegas (Figuras 1 e 2).

Para experimentar o desenho a partir do Olfato, elaboraram-se desenhos de flores e
frutos, com manchas de cor, associando as cores aos cheiros. Mais uma vez, além destas
experiências os alunos fizeram desenhos à vista e, posteriormente composições com a
sobreposição desses desenhos e das manchas de cores associadas aos cheiros.
Experimentaram ainda reproduzir um paladar através de cores e texturas desenhadas.

A Audição serviu de base para trabalhar ritmo, linha, mancha e gesto. Os alunos
desenharam usando a expressividade da linha e da cor, ao ritmo de diferentes músicas. A
música e o ouvir serviram ainda de base a um exercício de desenho e ilustração a partir de
músicas e letras. Cada aluno concebeu o design de um álbum (CD), num projeto com as
diferentes fases do trabalho e uma maquete ‘alternativa’ para um álbum.

A terceira e última Unidade deste projeto intitulou-se Olhar para dentro de…. É a Unidade
que apresento como Matéria Prima, mas o seu sentido construiu-se ao longo de todo o longo
percurso que acabo de descrever. Infelizmente foram poucos os registos fotográficos
realizados nestas fases, mas seria interessante apresentá-los.

2. Unidade Didática Olhar para dentro de…
Usando os elementos estruturais da linguagem plástica, quis-se que se criasse, a partir do

olhar para dentro de cada um dos alunos, uma intervenção no espaço cá fora. Cada aluno
deveria criar através do desenho algo que fosse visível, a partir do invisível, tirando partido
das experiências feitas ao longo do ano, sintetizando abordagens, para representar um eu,
autodescobrindo-se no seu próprio corpo, nos objetos exteriores que lhe estivessem
associados, etc.. Depois, cada aluno escolheria um entre os vários sentidos além da visão para
usar na representação da sua individualidade.

Foi pedido aos alunos que representassem o seu Eu no Espaço, com uma escultura/
instalação, transpondo a interpretação pessoal feita em desenhos bidimensionais para uma
peça que requeria a imaginação de um espaço. Os conteúdos programáticos trabalhados
foram: Visão, Materiais, Procedimentos, Sintaxe (Ramos, 2002:1-2). Os materiais, as técnicas e
os suportes utilizados foram os escolhidos pelos alunos, tendo em conta os seus estudos e o
trabalho em conjunto com a professora.

O enunciado desta exploração dos cinco sentidos para a expressão do eu foi apresentado
em aula a par de uma exibição de imagens de trabalhos de artistas contemporâneos
(essencialmente instalações), em que os alunos podiam ver como cada outro sentido teria que
ser ativado para percecionar aquelas obras de arte. Essas imagens foram usadas com o
intuito de sugestionar e estimular os alunos para a exploração de dimensões que
habitualmente não eram incluídas nos seus trabalhos de desenho.

As várias fases propostas para este trabalho incluíam um Olhar para dentro, com registos
gráficos e escritos que refletissem pensamentos/ preocupações/ características pessoais;
desenhos/ ilustrações a partir dos textos recolhidos e uma pesquisa de imagens que
ilustrassem os mesmos (Figuras 3 a 9). Seguia-se um Mostrar de dentro, um processo de
materialização de ideias em desenhos de vários formatos e técnicas à escolha, estudos de cor,
estudos de composição e depois a escolha de técnicas e materiais, em função da comunicação
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através de pelo menos dois dos cinco sentidos (visão + audição/ paladar/ tato/ olfato)
(Figuras 10 a 20).

Seguiu-se a construção do Eu no espaço, a construção das peças bi ou tridimensionais que
foi acompanhada pela professora.

Terminados os trabalhos (o que coincidiu com o final do ano letivo), fez-se uma Exposição
Coletiva (Figuras 21 a 22 e 25 a 33).

3. Respostas aos exercícios propostos
Os resultados dos exercícios foram, como desejado, bastante diversificados. Todos

refletiram o nível de empenho dedicado pelos alunos à concretização dos trabalhos, muitos
concluíram e expuseram os seus autorretratos, outros ficaram pelo projeto e (infelizmente) não
o chegaram a concretizar fisicamente, outros ainda quiseram passar imediatamente à prática
e conseguiram resultados mais ou menos bons. No fundo, todos estes resultados foram
autorretratos. Nas figuras vemos alguns desses resultados, uns captados em exposição, outros
na sala onde foram elaborados.

A exposição foi montada com a ajuda dos alunos numa zona de corredores da escola e era
apresentada ao público através de um texto explicativo do seu âmbito, que acompanhava a
exposição e aparecia também em braille (tradução e impressão facultados pelos alunos do
Gabinete de Ensino Especial da escola, que está equipado para o efeito) (Figuras 23 e 24).

4. Avaliação
A avaliação foi considerada na conceção da Unidade tendo em vista uma exploração para

o sucesso, na medida em que não foi apenas o resultado do trabalho propriamente dito que
serviu como elemento de avaliação.

As fases descritas eram essenciais para a concretização do trabalho final e permitiram uma
avaliação criterial, em que se teve em conta todo o percurso de construção de ideias e de
aplicação dos conteúdos programáticos acompanhada pela professora. Embora a avaliação
fosse sujeita a critérios normativos definidos coletivamente com os professores do grupo,
materializada numa escala numérica, não deixou de proporcionar uma valorização da
aprendizagem individual de cada aluno.

Conclusão
O que pretendi, ainda que intuitivamente naquela data, com este projeto, foi uma

adaptação do currículo para a disciplina de Desenho A, de acordo com o que entendo ser o
meu “modelo” de professor. Este projeto é expressão do que, pessoalmente, entendo como a
nossa missão enquanto professores: a ágil articulação dos conteúdos programáticos definidos
para todos, mas adaptados a uma realidade específica, a uma escola particular, e tendo em
conta o universo pessoal de cada aluno, acompanhando-o no seu crescimento pessoal. Além
de se ter em conta cada universo particular, este é exatamente o que se pretende trabalhar e
ajudar a desenvolver: um autoconhecimento produtivo e uma descoberta de novas maneiras
de olhar. Olhar para aprender a partir do que se vê e se sente (e é exterior a nós); olhar
para o que está dentro de nós.

Penso que este é um projeto a repetir noutras circunstâncias, com outros desenvolvimentos.
Descobri que não é necessário existir uma comunidade de invisuais a quem dar estes
trabalhos, pois o essencial aconteceu no processo de descoberta de cada um dos alunos, todos
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eles com o sentido da visão apurado. Afinal, todos pensamos que vemos bem, mas podemos
não ver o essencial.

O modelo de professor que desejo seguir é o que permite aos alunos ver o essencial,
acompanhando-os na descoberta do desenho, da técnica, da matéria e também do imaterial.●
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Figuras e Quadros

Figura 1. Retrato a partir do tato, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 2. Retrato a partir do tato, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 3. Olhar para dentro: registos escritos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 4. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 5. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 6. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 7. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 8. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 9. Olhar para dentro: registos gráficos da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 10. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 11. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 12. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 13. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 14. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 15. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 16. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 17. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 18. Mostrar de dentro: memoria descritiva da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 19. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.
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Figura 20. Mostrar de dentro: estudo da aluna Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: Luísa Nobre.

Figura 21. Eu no espaço: Autorretrato de Luísa Nobre, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 22. Eu no espaço: Autorretrato de Luísa Nobre em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 23. Texto de apresentação da exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 24. Texto de apresentação da exposição em braille , Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 25. Autorretratos em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 26. Eu no espaço: Autorretrato de João Narciso em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 27. Eu no espaço: Autorretrato de Maria Franco, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 28. Eu no espaço: Autorretrato de Francisca Coutinho, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 29. Eu no espaço: Autorretrato de Francisca Coutinho em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 30. Eu no espaço: Autorretrato de Catarina Macedo, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 31. Eu no espaço: Autorretrato de Catarina Macedo em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Figura 32. Eu no espaço: Autorretrato de Mafalda Patrício em exposição, Lisboa (2010). Fonte: própria.

Figura 33. Eu no espaço: Autorretrato de Mariana Taborda, Lisboa (2010). Fonte: própria.
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Metamorfose: da representação bidimensional à representação
tridimensional

Elsa Lopes

Resumo: Educação Visual é uma disciplina importantíssima para a educação global do aluno, no sentido em que é
tida como uma escrita visual de uma linguagem muito própria das artes plásticas. Esta disciplina proporciona ao
aluno formas únicas e insubstituíveis de abordar e organizar o mundo. Assim sendo, através desta comunicação,
pretende-se dar a conhecer um projeto de trabalho no campo da Comunicação Visual e Elementos da Forma, mais
precisamente de composições bi e tridimensionais, em que se pretende dar a compreender a geometria plana e no
espaço.
Palavras chave: Comunicação Visual, Forma, geometria, plano, espaço.

Title: METAMORPHOSIS: From bidimensional representation to tridimensional representation.
Abstract: Visual Education is an important discipline for the student's overall education, in the sense that is regarded
as a very visual writing language of art itself. This course provides students with unique and irreplaceable ways to
approach and organize the world. Thus, through this communication, we intend to make known a work project in the
field of Visual Communications and Elements of Form, more precisely two and three dimensional compositions, which
aims to understand the plane geometry and space.

Introdução
O tema Metamorfose: Da representação bidimensional à representação tridimensional reflete

bem, mesmo que metaforicamente, a grande finalidade do projeto que é, no contexto da
disciplina de Educação Visual, desenvolver nos alunos a elasticidade mental quanto à
capacidade de visualização espacial e a sua representação no plano, a compreensão das
formas geométricas como princípio organizador da forma, tal como, o desenvolvimento da sua
cultura estética, dando como exemplo, o trabalho realizado pelo designer e arquiteto
Marcello Morandini que, com sucesso, transforma composições bidimensionais em composições
tridimensionais.

Mesmo não tendo realizado efetivamente este projeto, sendo portanto considerado como
uma proposta de trabalho, o mesmo foi pensado especificamente para uma determinada
turma do oitavo ano da Escola Pedro Jacques de Magalhães, da qual fui docente no ano
letivo de 2011/2012, tendo em conta, como tal, todo o contexto escolar envolvente.

A escola em questão sofreu uma reestruturação dos seus espaços físicos em 2010, sendo
que, presentemente a reconstrução ainda não se encontra concluída. Consequentemente, a
turma em questão comentou durante o ano, que os espaços do recinto escolar eram frios, com
pouca vegetação e sem lugares de convívio, e que igualmente, a sala de convívio que acolhe
também o bar da escola é pequena demais. São, no seu todo, caraterísticas que, mesmo que
exageradas por parte dos alunos, refletem os seus pensamentos sobre a sua escola, que
penso serem interessantes para o docente explorar e desenvolver nos alunos capacidades
critica e social, para além das de domínio cognitivo ou psicomotor. Foi o que aconteceu na
planificação desta proposta. Estava então definida a meta essencial, realizar uma
composição tridimensional a aplicar no recinto escolar, com ou sem uma função utilitária mas
que cumprisse uma função social de fomentar interação entre os vários elementos da
comunidade escolar.

1.Da representação bidimensional à representação tridimensional
A problemática abordada nesta proposta de trabalho, quanto à representação de objetos

tridimensionais no plano bidimensional acarreta, em certa ordem, um conjunto de dificuldades
que acompanham o aluno desde bastante cedo, sendo portanto necessário estabelecer uma
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proximidade entre o conhecimento abstrato e o conhecimento concreto, para que a
aprendizagem se realize de forma significativa. A título de exemplo, pode-se referir o
confronto primeiro, de representar a realidade visível, ou especificamente, um conjunto de
objetos de variadas dimensões, num suporte plano, com limitações físicas. Trata-se de uma
transferência de informação, recorrente da memória de curto e longo prazo, referente à
realidade a representar, que um aluno com doze ou treze anos impacientemente tenta colocar
no suporte. Isto, relacionando sistematicamente, a uma escala de redução, as várias dimensões
dos objetos.

Segundo Arnheim (1998), a tridimensionalidade pode ser representada apenas de forma
indireta numa superfície plana. É nesta manipulação dos objetos, com efeitos de sobreposição,
de distorção (tamanhos, configurações, distâncias e ângulos) de perspetiva, que se
fundamenta o projeto. Salientando a importância do conhecimento das formas geométricas
planas como princípio organizador da forma e da perspetiva axonométrica como
representação rápida do objeto fornecendo uma imagem de como este é observado no
espaço real.

Como referido anteriormente é fundamental ligar o novo conhecimento a experiências
concretas e ligadas ao contexto real do aluno, situando a aprendizagem na zona proximal, tal
como define Vygotsky.

Figura 1. Obra de Marcello Morandini, Desenho 503 - 2006, Itália (2006).
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Figura 2. Obra de Marcello Morandini, Escultura 503 - 2006, Itália (2006).

Vygotsky (1978) definiu esta distância como Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP):«[A
ZDP] situa-se entre o nível de desenvolvimento real da criança, tal como pode ser determinado a
partir da resolução independente de problemas, e o nível mais elevado de desenvolvimento
potencial, tal como é determinado pela resolução de problemas realizados com a ajuda de um
adulto ou em colaboração com pares mais competentes.» (Carvalho, 2001, pág.127, in Neves e
Carvalho,2006, pág.206)

No entanto, é dado a conhecer, neste projeto, o trabalho realizado pelo designer e
arquiteto Marcello Morandini, que através das suas obras torna possível visualizar toda uma
coerência formal das partes e do todo, baseada no uso de vários elementos iguais, advindos,
alguns deles de módulos bidimensionais, realizando desta forma, uma transição da
representação bidimensional das formas geométricas para a representação tridimensional das
mesmas no plano. Trabalhando a composição através do arranjo das partes, de forma
monocromática, procurando sempre uma coerência das partes e do todo (figura 1, 2, 3 e 4).
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Figuras 3 e 4. Obras de Marcello Morandini, Desenho e Escultura 561 - 2010, Itália (2010).

Contextualizando esta proposta de trabalho, é importante referir que teve em conta uma
turma do oitavo ano de escolaridade, da qual fui docente de Educação Tecnológica, em
2011/2012, na Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães. Esta escola sofreu uma
reestruturação em 2010, que por motivos externos ainda se encontra por concluir, de modo
que, possui espaços inacabados e pouco apelativos para os jovens alunos. Os espaços
exteriores do recinto escolar, abordados neste projeto são, por conseguinte, um exemplo
específico dessa situação. Tendo sido um assunto tratado pelos alunos no decorrer do ano
letivo, o que leva a concluir que é uma preocupação presente no quotidiano dos mesmos. Os
espaços foram por estes, caracterizados de espaços frios, com pouca vegetação, sem ambiente
de interação, no entanto de uma dimensão considerável, ao contrário da sala de convívio da
escola que possui um espaço bastante reduzido para o número de alunos que a frequenta.
Com base nos comportamentos; conhecimentos; capacidades; atitudes; hábitos e interesses que
permitam o desenvolvimento de um conjunto alargado e integrado de capacidades e
competências dos alunos, pretende-se que esta proposta vise a intervenção no espaço escolar
e a consequente responsabilização pelo mesmo, conjugando assim objetivos de âmbito social e
afetivo com os restantes objetivos de âmbito cognitivo e psicomotores do projeto. Penso ser
interessante para os alunos, a hipótese de materializar ideais, pensamentos, sentimentos, ou
mesmo simplesmente mensagens, com um sentido crítico sobre a realidade envolvente através
dessa intervenção. Como tal, a meta essencial desta proposta de trabalho seria realizar uma
composição tridimensional a aplicar no recinto escolar, com ou sem uma função utilitária, mas
que cumprisse uma função social de fomentar interação entre os vários elementos da
comunidade escolar.

Este projeto visa fomentar o conhecimento, a apreciação ou mesmo a conceção de obras
visuais, que por sua vez, requerem algumas noções básicas, como por exemplo, a
diferenciação entre uma composição artística bidimensional ou tridimensional.

No âmbito escolar, o conhecimento das caraterísticas de uma obra tridimensional permite
ao aluno discernir melhor termos, conceitos, a interlocução dos elementos visuais, técnicas, etc.
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Estes conhecimentos devem auxiliar os alunos, na realização de trabalhos artísticos mais
interessantes, desenvolvendo também, maiores capacidades na análise e crítica de obras
visuais.

Como conteúdos abordados, nesta proposta de trabalho, estão a Estrutura
(módulo/padrão; textura e proporção), a Representação no Espaço (Axonometrias,
composição gráfica e plástica) Escalas (redução, ampliação e real), forma (perceção visual da
forma, fatores da forma dos objetos, representação técnica dos objetos) (Quadro1, em anexo
I).

Esta proposta subdivide-se por atividades, que por sua vez, foram planeadas para serem
realizadas em vários locais, tais como: sala de aula; sala de computação e espaço exterior
da escola, onde seriam, neste último local, retiradas fotos do espaço eleito para intervenção.
Os meios utilizados para a realização das atividades são nomeadamente, material de
desenho (lápis de grafite; borracha; régua; esquadro; compasso; transferidor e folas
cavalinho); o software Google SketchUp e uma máquina fotográfica.

A metodologia e estratégias a aplicar, são essencialmente, baseadas na análise e discussão
de conceitos sobre as caraterísticas de representações a duas e três dimensões,
caracterizantes de uma obra tridimensional (comprimento, altura e volume), realizadas em
suporte plano. Tais análises, discussões e debates, através de trabalhos de grupo, preveem
sempre orientação por um guião dado; uma exemplificação, através de estruturas físicas que
se encontram no quotidiano dos alunos (arquitetura, esculturas) por forma a refletir no que se
pode fazer no e com o espaço; a presença, no quotidiano dos alunos, de imagens de obras
de artistas nacionais e internacionais que realizam representações bidimensionais e
tridimensionais, organizando e confrontando informação e ideias pertinentes, no sentido de
desenvolver técnicas de exploração gráfica e escrita e maximizar a clareza da comunicação
dos alunos; realizar experimentações de mudança de forma de um elemento tridimensional
compacto, provocando alterações como torções, deslocamento, estratificação, afilamento,
estiramento, e estando atento para cada possibilidade destas e fomentando sistematicamente
a utilização de instrumentos e técnicas de representação do desenho perspético.

As estratégias de ensino a implementar devem contudo favorecer o desenvolvimento da
comunicação visual, colaboração e participação de trabalhos colaborativos, não esquecendo
o feedback, como fator-chave, que deve ser fornecido constantemente ao aluno e tendo em
conta a planificação de estratégias apenas com carater de orientação, sabendo que a
situação dita as estratégias e como tal poderá ser necessário replanifica-las ao longo do
projeto.

Como dito anteriormente, esta proposta de trabalho subdivide-se em sete atividades
subsequentes, que por sua vez se subdividem em várias tarefas, todas elas identificadas e
orientadas por um guião. A primeira atividade, consiste na pesquisa de módulos/padrões
geométricos, onde o aluno deverá selecionar elementos geométricos para posterior
exploração (figura 5 e 6).
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Figura 5 e 6. Padrão, The Great Mosque of Kairouan, Eric Broug, China (2008)

Seguidamente, na segunda atividade deverá ser realizada, em suporte de papel, com
instrumentos de desenho rigoroso, a representação da composição geométrica bidimensional
escolhida (figura 7 e 8).

Figura 7. Segunda atividade, em 2012. Fonte: Própria.
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Figura 8. Segunda atividade, em 2012. Fonte: Própria.

Posteriormente, na terceira atividade, pretende-se o desenho da composição geométrica
em perspetiva axonométrica isométrica, também em formato papel e recorrendo a
instrumentos de desenho rigoroso (figura 9 e 10), para que, na quarta atividade seja
desenvolvida (em altura) a composição tridimensional (figura 11 e 12).

Figura 9 e 10. Terceira atividade, em 2012. Fonte: Própria.
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Figura 11 e 12. Quarta atividade, em 2012. Fonte: Própria.

Na quinta atividade, pretende-se a exploração da sua plasticidade, através da aplicação
ou desenho de texturas e tons monocromáticos (figura 13 e 14).

Figura 13 e 14. Quinta atividade, em 2012. Fonte: Própria.

A realização da sexta atividade, é feita no recinto exterior da escola, apropriando-se do
espaço para a intervenção através da sua composição geométrica (figura 15).
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Figura 15 - Sexta atividade. Foto do recinto exterior da escola, em 2012. Fonte: Própria.

A sétima atividade consiste em trabalhar através do software SketchUp a sua composição
tridimensional, aplicando materiais e posteriormente utilizando a foto escolhida do exterior da
escola (sexta tarefa), para realizar o enquadramento da composição geométrica, é impressa
em formato papel o processo de exploração realizado neste software (figura 16, 17, 18 e
19).

Figura 16 - Sétima atividade – Montagem da composição tridimensional sobre a foto escolhida, em 2012.
Fonte: Própria.
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Figura 17, 18 e 19 - Processo de modelação, desde a composição bidimensional à composição
tridimensional, no software Google SketchUp, em 2012. Fonte: Própria.

Por fim, a oitava atividade consiste na realização de uma memória descritiva sobre o
projeto, que fará inclusivamente parte do portefólio.

Quanto à avaliação destas atividades, as técnicas a aplicar tem em conta o desempenho,
por parte dos alunos, de tarefas ligadas ao mundo “real”, valorizando o seu desenvolvimento,
quanto às capacidades produtivas e reflexivas, promovidas no âmbito de projetos. Tive a
intenção de, compilar um conjunto diversificado de técnicas e instrumentos de avaliação, por
forma a que, se proporcionasse um equilíbrio entre avaliação formativa de desempenho (em
que se dá o desenvolvimento de capacidades tais como classificar, comparar, analisar e
avaliar) e testes, enquanto avaliação sumativa (em que se dá o desenvolvimento da
memorização, identificação e relação de conhecimentos).

Nesta proposta de trabalho, houve a preocupação de planificar tarefas diversificadas,
consideradas necessárias e significativas para os alunos (analisando e aprofundando
capacidades individuais de cada um)

Foi realizado uma compilação de aspetos importantes do desempenho do aluno, limitando o
número de critérios, de modo a que, fossem observados durante o desempenho do mesmo.
Teve-se em conta, também, a partilha com colegas professores, dos comportamentos
importantes observáveis nas tarefas a cumprir e posteriormente, a expressão desses mesmos
critérios de desempenho, em termos de comportamentos observáveis dos alunos, ou de
caraterísticas dos produtos a elaborar.

Os critérios de desempenho foram organizados pela ordem em que provavelmente devem
ser observados, não esquecendo que os mesmos devem ser dados a conhecer previamente aos
alunos. Foi, também, adotado o sistema de rubrica, em que se determina o nível de
proficiência que o aluno é capaz de desempenhar, nas tarefas a apresentar/evidenciar o
conhecimento de um conteúdo/conceito.

Foi pensada a explicitação, através de uma lista detalhada, dos níveis de qualidade do
desempenho observável. Consequentemente, através de rúbricas, pode definir-se os diferentes
níveis de proficiência de cada critério (Quadro 2).

Pretende-se, essencialmente, construir uma estrutura que suporte o trabalho independente
do aluno e o encoraje a ter atenção à qualidade do trabalho, tal como, permita ao professor
obter informação e fornece-la aos alunos sobre pontos fortes e fracos do trabalho
desenvolvido.



202

Foi, como tal, realizada uma planificação da avaliação, contextualizada e alinhada pelo
currículo, tendo em conta, a riqueza do essencial, promovendo o desenvolvimento global do
aluno através das aprendizagens efetuadas. Contudo, importa frisar ainda que, a condição
do aluno como um ser singular e procurar observar e analisar os processos individuais de
aprendizagem de cada um.

Quadro 2 - Critérios de avaliação das atividades

Áreas de avaliação Níveis de desempenho Pontua-
ção

Classificação

% % Aluno Profes-
sor

Co
nh

ec
im

en
to

 /
 C

om
pe

tê
nc

ia
s

Sa
be

r

Conheciment
os de :
Factos
Conceitos
Princípios
Língua
Portuguesa

O aluno sabe:
- Observar; analisar e criticar ____________________________

- Compreender e adquirir os conteúdos da disciplina e aplica-los
adequadamente a novas situações ____________________

- Revelar domínio da Língua Portuguesa, oral e escrita _______

10

3015

5

Sa
be

r F
az

er

Capacidades
de:
Observar
Diversificar
Representar

O aluno sabe:
- Ter capacidade de resolução de problemas.
Diversificar ideias e apresentar propostas alternativas. _______

- Compreender e representar diferentes Códigos de Expressão
Gráfica/Plástica, e escolher a linguagem mais adequada a cada
situação concreta. ____________________________________

- Compreender e dominar de forma clara e rigorosa a
representação Geométrica e Perspetica, e dominar a visão
espacial. ____________________________________________

9

5017

17

Utilizar adequadamente processos, métodos e instrumentos de
representação do desenho técnico. ______________________

7

At
itu

de
s e

 V
al

or
es

Sa
be

r S
er

Atitudes:
Empenho
Responsabili-
dade
Autonomia
Comporta-
mento

O aluno ter:
- Atenção, interesse e persistência na aprendizagem. ___
- Cumprimento das tarefas propostas; organização do caderno
diário, materiais necessários à aula, outros. ____
- Espírito crítico e de iniciativa: recurso às tecnologias de
informação. ____________________________________
- Comportamento; cumprimento das regras de convivência, de
cidadania e outras do Regulamento Interno da Escola.
________________________________

5
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5

5
Total 100 100

Conclusão
Esta proposta de trabalho, teve como princípio embrionário, a tentativa de resolver um

problema que persiste, transversalmente aos anos letivos do ensino básico e secundário, que é
essencialmente a falta de motivação dos alunos pela geometria e, efetivamente, o elevado
grau de dificuldade de visualização espacial e consequentemente a dificuldade da
representação da tridimensionalidade em suporte bidimensional. Penso que, ligar o
conhecimento novo a experiências do quotidiano, é realmente o melhor caminho para uma
aprendizagem significativa, que deve estar aliada a uma avaliação formativa baseada em
critérios e não na normalização.

Fomentar a capacidade crítica dos alunos e o seu envolvimento com a comunidade escolar,
como também, desenvolver o sentido de responsabilização, é um aspeto importante, o qual
não quis deixar de parte nesta proposta de trabalho. Relativamente às competências
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cognitivas e psicomotoras, acredito que, através da prática sistemática do desenho
geométrico, aliado a atividades aliciantes para os alunos e interligadas em contexto de
projeto se poderá, logo desde o início do terceiro ciclo, ajudar a colmatar as dificuldades que
se têm evidenciado. Concluindo, é com um carater investigativo que encaro esta proposta de
trabalho, antevendo avanços e retrocessos, mas essencialmente, com muita persistência e
perseverança em descobrir novas formas de abordar a geometria como um conteúdo aliciante
para os alunos. ●

[Artigo escrito na sequência de uma investigação (Neves, 2003) realizado em contexto de
sala de aula, numa escola de Ensino Básico em Lisboa, Portugal.]
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Anexo I
Planificação da Proposta de Trabalho Apresentada

Unidade didática
Metamorfose:
Da representação bidimensional
à representação tridimensional

Duração da unidade de trabalho:
20 tempos

Duração das
aulas:
2 tempos
(90min)

Nº
de
aula:

Objetos Pedagógicos Dur
açãoGerais Específicos

1
–

D
om

ín
io

 C
og

ni
tiv

o 
e 

Ps
ic

om
ot

or

Compreender a “geometria das
formas visuais”

1.1 - Compreender e representar o desenho
geométrico como um meio para representação rigorosa
das formas

1.2 - Compreender e representar a geometria como
princípios organizadores da forma

20
tempo
s

Avaliar as qualidades formais

Avaliar as interações dos “elementos
visuais”

Ser sensível à influência das relações
formais na qualidade visual do
envolvimento

Ser sensível ao valor estético de
diferentes formas de expressão visual

1.3 - Dominar a visão espacial, e o raciocínio abstrato,
de modo a perceber os objetos representado no
espaço

1.4 - Reconhecer a capacidade da geometria em
adquirir qualidades expressivas e estéticas

Utilizar intencionalmente as interações
dos elementos visuais para o
enriquecimento da expressão

Dominar técnicas expressivas

1.5 - Perceber os mecanismos da volumetria

1.6 - Compreender e saber aplicar o claro/ escuro a
nível da perceção da volumetria como meio para a
representação expressiva do volume.

1.7 - Representar a terceira dimensão no plano,
utilizando formas sistemáticas e formas expressivas

Adequar os meios à ideia que se
pretende materializar

1.8 - Compreender as relações do homem com o
espaço: proporção; escala, movimento, ergonomia,
antropometria

1.9 - Materializar o desenvolvimento de uma ideia
estabelecendo novas relações ou organizando em
novas bases

Empregar adequadamente o
vocabulário específico

1.10 - Saber interpretar as diferentes normas e
códigos do desenho técnico

2
-

D
om

ín
io

 a
fe

tiv
o

Relacionar as reações pessoais aos
acontecimentos e às qualidades do
mundo envolvente

2.1 - Emitir opiniões e discutir posições com base na
sensibilidade, na experiência e nos conhecimentos
adquiridos

2.2 - Assumir uma posição consciente e crítica em
relação aos meios de comunicação visual

Ter consciência do valor das
manifestações artísticas de culturas
diferentes (no espaço e no tempo)

2.3 - Ter em conta as opiniões dos outros quando
justificadas, numa amplitude de construção de consenso
como forma de aprendizagem em comum

2.4 - Cumprir normas democraticamente estabelecidas
para:
 Trabalho de grupo
 Gerir materiais e equipamentos coletivos
 Partilhar espaços de trabalho

2.5 - Empenhar-se conscientemente nos problemas de
grupo

2.6 - Avaliar o funcionamento do grupo de trabalho,
designadamente quanto à cooperação, rendimento e
sentido de responsabilidade

Assumir uma posição consciente e
crítica perante o envolvimento visual

2.7 - Interferir no envolvimento visual no sentido da
melhoria da qualidade de vida, designadamente nas
suas relações com a defesa do ambiente.

3
–

D
om

ín
io

 S
oc

ia
l Conhecer ambientes de trabalho

relacionados com atividades artísticas
3.1 - Tomar contato com valores, atitudes, problemas,
vocabulário específico, de profissionais e atividades
artísticas

3.2 - Compreender a importância da qualidade de
envolvimento
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Objetivos
Pedagógicos
Específicos

Conteúdo Indicações
metodológicas,
sugestões
didáticas e
técnicas

Material
de apoio

Dur
ação

Gerais Específicos
1
2
3

1.1
1.2

Estrutura
Módulo/padrão; textura e
proporção

Representar os
traçados
geométricos,
utilizando
corretamente os
materiais
essenciais e a
linguagem
específica da
geometria

Material
de desenho

(lápis de
grafite;
borracha;
régua;
esquadro;
compasso;
transferidor
e folhas
cavalinho
A3

20
tempo
s

(90
0
min.)

Incentivo à
criatividade

1.3
1.7
1.8
1.9
1.10

Representação do Espaço:
Axonometrias

Representação
nos vários
sistemas de
representação
axonométricaEspaço- composição gráfica e

plástica Utilização
rigorosa dos
instrumentos e as
técnicas de
representação
do desenho
prespético

Escalas – redução, ampliação, real

Aplicação de
claro/escuro -
grafite
Incentivo à
criatividade

1.4
1.5
1.6

Forma
Perceção visual da forma, fatores
da forma dos objetos,
representação técnica dos objetos

Criação de um
projeto tendo em
conta as
proporções
humanas
estudadas
Projeção e
organização,
com a
funcionalidade e
equilíbrio os
espaços
bidimensionais e
tridimensionais
Incentivo à
criatividade

•
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Projeto de Pintura Mural: Na minha escola encontro mundo.
Materiais e Tecnologias 2ºCEF2

Elsa Mota Pereira

Resumo: Este projeto resulta da realização de um Workshop de Cultura urbana/graffiti, que a docente
Catarina Araújo desenvolveu enquanto estratégia pedagógica para a unidade temática de técnicas de pintura,
no âmbito da disciplina de Materiais e Tecnologias. Enquanto artista convidada foi possível acompanhar o
quotidiano lectivo que envolveu a concepção e implementação desta ferramenta pedagógica particularmente
mobilizadora do envolvimento e motivação dos alunos na escola.
Palavras chave: motivação, ferramenta pedagógica, aprendizagem colaborativa, cultura visual.

Title: Mural Painting Project: In my school I find the world (2ºCEF2)
Abstract: This project results from a Urban Culture/Graffity workshop developed by the teacher Catarina Araújo as a
teaching strategy for students to gain practice in experimenting painting techniques, regarding the discipline of
Materials and technologies. As an invited artist it was possible to be a part of the whole process, and also to observe
how this pedagogical tool was able to motivate the students in school activities.
Keywords: motivation, pedagogical tool, collaborative learning, visual culture.

Introdução
Este trabalho lançou uma perspectiva dinâmica sobre um projeto desenvolvido na disciplina

de Materiais e Tecnologias, da componente de formação tecnológica, para alunos ouvintes e
não ouvintes, de um curso de educação e formação de assistente de maquetista. Resultou da
estratégia adoptada pela docente de modo a envolver todos os alunos num projecto coletivo
de turma. Pretendeu por um lado estimular a experimentação de diferentes técnicas de
pintura como forma de expressão e comunicação visual e por outro, que os alunos
desenvolvessem capacidades de relação interpessoal e de trabalho em equipa.

A realização de um Workshop sobre Cultura urbana/graffiti, foi a proposta feita aos
alunos, no sentido de trabalhar áreas temáticas que despertassem os seus diversos interesses,
orientando-os no desenvolvimento de competências técnicas e criativas na resolução de
problemas reais, de modo voluntário e cooperativo, conduzindo-os a responder aos propósitos
da disciplina de materiais e tecnologias.

1.
O desenvolvimento do projecto dividiu-se em três fases, e cada uma delas contemplou a

realização por parte dos educandos de uma ou mais tarefas por etapas, resolvendo passo a
passo os difierentes problemas formais e conceptuais.

Na 1º Fase procedeu-se à concepção de uma maqueta coletiva base do Mural: estudos
formais e cromáticos em grupo (4 sessões).

Numa 2ª Fase tratou-se de criar uma ilustração individual, para ser integrada no mural
final, e durante a qual se desenvolveram estudos formais e experiências de cor para posterior
integração na maquete final da pintura mural (5 sessões).

A 3º Fase consistiu na realização do Mural: em que o grupo da turma, convidados e outros
alunos da escola foram chamados a participar na pintura de recuperação da fachada do
pátio do CED (5 sessões).
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Figura 1. Apresentação do workshop em 2011. Fonte: própria., c. 4.7cm

Figura 2. Realização da 1ª e 2ª fase do projecto em regime de atelier em 2011. Fonte: própria, c. 6,8cm

Um projecto com estas características é extenso e complexo, por isso foi fundamental que o
professor dominasse todos os processos envolvidos de modo a expor com grande clareza o
enunciado, bem como a metodologia de trabalho a adoptar na consecução do mesmo. Todo o
processo foi muito acompanhado por nós e consistiu em explicar passo a passo no sentido de
orientar todas as tarefas em conjunto com os alunos, para que todos sentissem confiança,
vontade e apoio na realização das tarefas.

Figura 3. Realização da 3ª fase do projecto na fachada em 2011. Fotografia de Catarina Araújo c. 6,8cm
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Figura 4. Vista geral da 3ª fase do projecto na fachada em 2011. Fotografia de Catarina Araújo c. 5.1cm

Conclusão
O desenvolvimento deste projecto de pintura mural neste local adquiriu um significado

especial por diversos motivos: primeiro pela motivação intrínseca dos alunos. Fora dos
periodos lectivos, os alunos faziam questão de permanecer na escola para trabalharem neste
projecto. Segundo pela atualidade da temática e associação da cultura visual/cultura urbana
à animação/recuperação de fachadas que desde logo foi motivo de curiosidade por parte
dos educandos e comunidade escolar de um modo geral. Depois porque se direccionou o
ensino à exploração de técnicas de pintura, como meio facilitador de comunicação não
verbal. Funcionou como pólo facilitador de mudanças comportamentais nos educandos,
potenciando a motivação nos alunos, reforçando atitudes positivas, salientando capacidades,
fomentando a aprendizagem colaborativa, e a cooperação entre todos.

Por fim, este projeto tornou-se especial pelo facto de promover na escola um espaço onde
os educandos puderam exprimir a sua identidade e capacidade expressiva pessoal,
utilizando para o efeito um veículo de comunicação visual: a pintura mural. Mas sobretudo,
por intermédio desta estratégia, conseguiu-se dissipar a indiscipline e a violência neste grupo
e mobilizar os alunos para uma tarefa coletiva, onde todos colaboraram para atingir um
objetivo comum.●

Referências bibliográficas
No presente texto não foram referidas de forma explícita quaisquer referências bibliográficas.•
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Mural de Cérebros.
Criação colaborada entre professores de arte e alunos

dos sétimos e oitavos anos do ensino básico – Educação Visual

Felipe Aristimuño
Ana Pérez-Quiroga

Resumo: O “mural de Cérebros” é o resultado de um trabalho proposto pelos professores Felipe Aristimuño e Ana
Pérez-Quiroga na disciplina de Educação Visual do terceiro ciclo do Ensino Básico, no ano letivo 2011/2012. O
objetivo do trabalho foi construir um mural com a colaboração de todos os alunos dos sétimos e oitavos anos
para ser aplicado no saguão da escola. O tema “cérebros” foi escolhido em homenagem ao patrono da escola,
o neurologista António Damásio. O projeto foi concebido em várias etapas, passando pela pesquisa e
apropriação de imagens online, a intervenção criativa, até a finalização e impressão do mural.

Title: Mural of brains: Collaborative creation between students and arts teachers
Abstract: The “Mural made of brains” is the result of  a project suggested by teachers Felipe Aristimuño and Ana
Pérez-Quiroga on the subject of Visual Education in Secondary Schools during the academic year of 2011/2012.
The objective was to build a mural with the cooperation of students from the 7th and 8th level to be displayed in the
main hall of the school. The theme “brains” was chosen in homage to the patron of the school; the neurologist António
Damásio. The project was conceived on many levels, starting with research, gathering online images and creative
intervention of those images, and finishing with digital printing.
Keywords: meta-paper, conference, referencing.

Introdução
Penetrar no espaço físico da escola António Damásio é uma experiência visual muito

diferente da de entrar numa escola secundária comum (ou tradicional). A arquitetura em vidro
sobre blocos brancos assépticos, concebida pelo arquiteto Manuel Tainha, lembra pouco o
espaço tradicional de uma escola, aproximando-se mais das universidades super modernas,
como a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por exemplo. Como, então,
“aquecer” este espaço, tornando-o mais acolhedor e próximo da linguagem visual dos
adolescentes e suas famílias, sem ao mesmo tempo “vandalizar” a criação arquitetônica?

Tendo em mente essa problemática, trouxemos a ideia, juntamente com a direção da
escola, de fazer uma intervenção/viagem visual em forma de mural para ser instalado no
saguão principal. A nossa proposta foi a de utilizar, ao longo de várias etapas de criação
colaborada com os estudantes, tanto os materiais mais tradicionais da arte escolar, como os
papeis coloridos, tintas e lápis de cor, quanto a impressão digital em grande formato,
conectando o humano (comunidade escolar) ao gigante high-tec que é a escola que nos foi
dada.

1. Primeiro contato com a proposta do mural: Traçando o projeto a partir de um
posicionamento pedagógico.

Logo na primeira reunião que tivemos (os professores de arte Ana Pérez-Quiroga e Felipe
Aristimuño) percebemos que tínhamos em comum o posicionamento pedagógico,
fundamentando nossa práxis profissional nas teorias da cultura visual como referente para a
educação das artes visuais (Hernandéz, 2007: 43). Dentro desse posicionamento, entendemos
que existem sempre discursos visuais (na comunicação social, na história da arte, na
arquitetura), e o objetivo principal da educação artística é auxiliar os estudantes (e nós
mesmos) no sentido da percepção ou interpretação desses discursos (Acaso, 2009: 75).

Ainda na reunião, descobrimos que ambos somos, para além de educadores, criadores
visuais. Por isso resolvemos ser co-autores do mural junto com os estudantes. Decidimos que não
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haveria constrangimento algum nesta interação criativa entre professores e alunos, sendo o
resultado final uma obra realmente coletiva, muito mais que uma atividade ou exercício de
aula vulgar. A parte de medição do espaço da escola, planejamento dos módulos de
repetição e escolha de técnicas para a impressão digital seria feita por nós e apresentada
aos educandos. A parte de interação nas imagens pesquisadas na internet e escolha de cores
e técnicas gráficas, seria feita pelos estudantes. Também teríamos uma simulação no blog dos
alunos  (figura 1) para que eles conseguissem visualizar como ficaria o trabalho finalizado ao
longo do processo de desenvolvimento.

Figura 1. Simulação realizada pelos professores Felipe Aristimuño e Ana Pérez-Quiroga,
disponibilizada no blog «ed-visual8c.blogspot.com», 2012

2. Desenhando o currículo

2.1 Espaço e materiais
A Escola Secundária António Damásio está localizada no bairro Olivais, em Lisboa. Foi

inaugurada em setembro de 2011 e conta com um edifício inteiro dedicado às artes visuais,
dezenas de salas equipadas com computadores, internet e projetor multimídia. Além disso,
estão também disponíveis softwares gráficos comerciais, como Adobe Photoshop e InDesign.
Justamente por dispormos deste espaço e equipamentos, foi que projetamos o mural para ser
realizado de forma híbrida, em arte digital e manual.

2.2 Contexto humano
As três turmas nas quais iríamos realizar o projeto eram dos sétimos (uma turma) e oitávos

anos (duas turmas) do ensino básico. Os estudantes dessas turmas eram, na grande maioria,
adolescentes provenientes dos bairros sociais próximos da escola. O que caracterizava essas
turmas era o baixo rendimento escolar (repetência), a falta de competências para a interação
social em contexto de sala de aula e os conflitos. Por outro lado, notava-se uma grande
motivação criativa para as artes visuais e expressões.

Tendo em mente este contexto, pensamos em aproveitar a realização do mural para tentar
levantar questões relevantes para o grupo, como o trabalho em equipe, a representação do
humano sem identidade (órgãos) e a construção das identidades pela imagem. A obra
publicitária de Oliviero Toscani, onde são apresentadas as fotografias de um coração de um
negro, um branco e um asiático lado-a-lado (figura 2), pareceu-nos uma excelente fonte de
“discurso visual” para ser levado e debatido em sala de aula.
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Figura 2. fotomontagem de Oliviero Toscani.
United Colors of Beneton (early 1990).

2.3 Levantamento de questões iniciais
Para tornar o trabalho de busca e intervenção sobre as imagens mais significativo,

levantamos três questões iniciais que de fato não deveriam ser respondidas a priori pelos
educandos, mas acompanhadas por eles durante o fazer e, eventualmente, reformuladas após
termos o mural terminado. Isso porque entendemos, conforme Hernandez, que não existem
respostas  simples ou corretas em leitura de imagem, dado que não há uma lei que possa
garantir um significado verdadeiro. Para ler imagens (incluindo as que produzimos) será
necessário desenvolver um alfabetismo visual crítico e interpretativo baseado no debate e
afrontamento de leituras contrapostas, que serão tomadas como igualmente plausíveis desde
distintos pontos de vista (2007: 28).

As questões formuladas foram as seguintes:
- Por que e como vamos representar o cérebro pelas artes visuais?
- As imagens dos órgãos humanos são bonitas ou feias? Por quê?
- O que é mural?
A primeira questão é a que situa o fazer ao contexto e sua necessidade prática. Também

nesta questão está embutido o posicionamento pedagógico dos professores, na medida em
que dizemos “representar o cérebro pelas artes visuais”, isto quer dizer: escolher um conjunto
de elementos capazes de criar significação visual para produzirmos a ideia do cérebro e do
neurologista, que resultará numa maneira de ver o “António Damásio” desde o ponto de vista
dos atores da escola.

A segunda questão pode fazer uma viagem pela história da arte, do belo ao feio no
conceito de arte. O booling que existia nestas turmas contra os alunos homossexuais,
gordinhos, negros e mais pobres, poderia também ser abordado a partir desta questão.

A terceira questão, mesmo que aparentemente muito básica, acreditamos ter grande
importância como focalizadora do fazer ao longo das aulas. O mural era o objetivo que,
mesmo não existindo ainda, deveria ser imaginado e visualizado ao longo de todo o processo
criativo por todos os atores. O mural é uma imagem pensada para estar no espaço público e
o aluno exercitaria esta abstração, de imaginar-se diante desta obra finalizada e exposta
enquanto criava a mesma.

2.4 Tempo
Tendo em mente a dificuldade que os adolescentes tinham para manter a concentração

num mesmo trabalho por períodos longos, optamos por planejar três semanas para todo o



212

processo de realização e conclusão do mural. O tempo, entretanto, ficaria aberto na
exploração online via blog, conforme a motivação dos estudantes.

2.4 Avaliação
A avaliação seria realizada por autoavaliação e, após a exposição do mural,

heteroavaliação com debate.

3 Como foi o trabalho
As turmas receberam bem a proposta, perguntando muito acerca de como seria impresso o

mural. Como esperado, as imagens científicas dos cérebros causaram diferentes emoções nos
estudantes, da repulsa à curiosidade. A imagem projetada da simulação que fizemos, que
ficou disponível no blog da turma, ajudou muito na visualização do que seria o mosaico
completo.

Optamos por organizar o trabalho em grupos, facilitando a partilha de material e de
impressões pessoais na medida em que as intervenções eram feitas. A curiosidade sobre as
áreas do cérebro e a maneira como os neurôneos se comunicam surgiu em diversos momentos,
levando alguns alunos a pesquisarem na Wikipedia sobre o cérebro, utilizando para isso o
quadro interativo. As cores “reais” nas imagens ultrassonográficas também foram pesquisadas
e muitas vezes reproduzidas.

Solicitamos para cada estudante a realização de no mínimo três intervenções com técnicas
diferentes, motivando-os a permanecer o máximo de tempo possível sobre cada intervenção.
Quando necessário, intervimos também ou pedimos para que intervissem sobre o trabalho já
feito de outro colega, proporcionando interação social e  colaboração em vários níveis.

Após a conclusão das intervenções, procedemos a digitalização de todos os trabalhos e a
montagem do padrão para o mural no software Indesign. O trabalho finalizado em digital
pôde ser visualizado logo no blog, porém houve um intervalo maior de tempo (cerca de dois
meses) para termos o mesmo instalado na escola, visto que o trabalho de impressão em
grande formato foi realizado por uma empresa contratada pela escola, obedecendo os
padrões da equipe de arquitetos da empresa Parque Escolar. Acreditamos, entretanto, que
este intervalo tenha gerado uma surpresa muito interessante nos estudantes, visto que já não
esperavam mais ver o mural pronto.

O mural finalizado (figura 3) gerou grande felicidade em toda a comunidade escolar,
tanto para os professores, quanto para os funcionários e a direção. O mural é logo notado na
entrada da escola e muitos jovens o utilizam como fundo para fotografias de grupo. O
trabalho também foi publicado na segunda edição de 2012 da revista escolar.

Conclusão
Poucos trabalhos visuais feitos em contexto escolar conseguem sobreviver ao tempo.

Normalmente eles são feitos, expostos por algum tempo e logo destruídos. O mural de
cérebros foi um sobrevivente do ano 2011/2012 e pertence agora ao patrimônio da escola.
Este mural sobreviveu fisicamente, virtualmente e, esperamos, também como experiência
inesquecível na vida de todos os que participaram da sua construção.
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Figura 3. Mural de Cérebros, Escola Secundária António Damásio, 2012

Não seria possível que todos os trabalhos que realizamos como docentes ao longo do ano
passado sobrevivessem fisicamente (ou digitalmente) de forma significativa. Promover ao
menos um projeto com esse objetivo pode ser interessante e viável. Acreditamos que entender
a cultura visual como fio condutor no ensino de arte é, para além de pensar uma litracia
visual, também pensar a construção da História pela representação visual e a possibilidade
que todos nós temos de ser agentes dessa construção.

O Mural de Cérebro nasceu a partir de imagens na internet, virou papel, cola e lápis-
de-cor, renasceu em pixels e “morreu” novamente em papel adesivo na parede da escola.
Durante todo esse ciclo, estivemos conectados ao máximo com a tecnologia e com a linguagem
do mundo contemporâneo e aprendemos a ser construtores a partir desta narrativa.
Acreditamos que quando um trabalho de artes visuais consegue gerar este nível de significado
para os seus atores é que ele permanece... e permanecerá enquanto novos significados forem
passíveis de o serem atribuídos. ●
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O diário gráfico como estratégia de desenvolvimento de
competências de desenho

Filipa Burgo

Resumo: Este projeto foi desenvolvido com alunos do 12º ano, no âmbito da disciplina de Desenho A, durante 16
sessões que incluíram aulas temáticas, 3 visitas de estudo, uma masterclass, um workshop, e uma exposição final.
O objetivo foi melhorar as competências de observação e de registo gráfico, através da mediação de vários
exercícios e da experimentação de distintas técnicas expressivas em suporte de Diário Gráfico. Pretendeu-se
ainda motivar os alunos para uma prática regular do desenho e a descoberta de uma expressão gráfica
própria.
Palavras-chave: Diário Gráfico, Desenho, Criatividade

Introdução:

O presente projeto foi realizado no âmbito do estágio pedagógico do Mestrado de Ensino
de Artes Visuais da Universidade de Lisboa. Este consistiu na implementação de Diário Gráfico
em contexto de sala de aula, como ferramenta pedagógica para motivação e
aperfeiçoamento das competências gráficas e dos diferenciados métodos do desenho
relevantes para a disciplina de Desenho A. Visou ainda a aquisição de melhores aptidões
técnicas e estéticas de desenho, aliando criatividade e experimentação técnica na sua
elaboração, de modo a estimular os alunos ao hábito regular da prática do desenho. Deste
modo, o projeto teve como mote a realização de diversos registos gráficos, tendo como
suporte o Diário Gráfico, em aulas com temas variados, realizadas tanto no complexo escolar
como fora do mesmo.

Aqui será apresentada uma síntese do relatório da prática de ensino supervisionada,
dividida em três momentos. O primeiro é referente à metodologia, focando as questões base
para a planificação deste projeto, nomeadamente uma breve análise de uma realidade
educativa especifica (a escola e a turma), o problema de investigação, os objetivos desta
intervenção e as estratégias educativas utilizadas.

O segundo momento dirige-se à apresentação, análise e discussão de resultados. Aqui
estará contemplada a descrição das atividades assim como os métodos e técnicas de
avaliação e a apreciação dos dados recolhidos.

Por último, será feita uma reflexão conclusiva onde serão evidenciados os pontos fortes e
os constrangimentos deste projeto, aferida a pertinência das estratégias selecionadas, o
cumprimento dos objetivos propostos, assim como a eficácia da intervenção.

1. Breve Análise da Realidade Educativa

A Escola Secundária da Portela situa-se no concelho de Loures, e pertence ao Agrupamento
de Escolas da Portela e Moscavide, sendo sede de agrupamento. De carácter público, é a
única escola secundária da freguesia, possuindo também o 3º ciclo do ensino básico. Esta está
inserida num bairro residencial de classe média, com elevada densidade populacional.

O projeto foi desenvolvido para uma turma 12º ano do Curso Geral Científico-humanístico
de Artes Visuais, e em particular para a disciplina de Desenho A. A turma é composta por 27
alunos, com idades compreendidas entre os 17 e os 18 anos, sendo 70% do sexo feminino. Em
relação ao agregado familiar, a maioria (44.4%) é constituída por pais e irmãos, sendo o
nível médio de habilitações literárias dos pais o ensino secundário.
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2. Problema de Investigação e Objectivos da Intervenção

As diversas visitas à escola e conversas com a professora cooperante na preparação deste
projeto, permitiram aferir os problemas pertinentes para esta intervenção. Pela observação
das aulas, verificou-se que a turma possuía um ritmo de trabalho lento nos exercícios
propostos e revelava imaturidade na observação e registo. Dada esta conjuntura, tornou-se
necessário a implementação de um projeto para o desenvolvimento das competências de
observação e representação, que motivasse à prática frequente do desenho e à descoberta
de uma linguagem gráfica própria. Poderia a utilização regular do Diário Gráfico
aperfeiçoar as capacidades de observação e de desenho? Tendo esta interrogação como
ponto de partida, este projeto teve como objetivo melhorar as competências de observação e
de registo gráfico através da mediação de vários exercícios e da experimentação de
distintas técnicas expressivas em suporte de Diário Gráfico. Assim, o diverso conjunto de
exercícios propostos visou conduzir várias ações de modo a desenvolver modos próprios de
expressão e soluções originais na representação gráfica e promover o gosto e a prática do
desenho de uma forma continuada e autónoma.

É importante ressalvar que os alunos já estavam de algum modo familiarizados com o
conceito de Diário Gráfico, embora não o utilizassem de forma regular. Os seus anteriores
diários, iniciados no 10º ano, permaneciam na sua grande maioria inacabados. Estes eram
cadernos de argolas de tamanho A4, que dada a sua natureza frágil e pouco prática para
um registo deambulatório, eram normalmente esquecidos em casa. As folhas dos cadernos
revelavam poucos desenhos, embora muito premeditados. Era visível a apreensão dos alunos
em apresentar registos mais detalhados, recorrendo por vezes a fotografias ou imagens de
revistas, não apostando em soluções criativas ou na experimentação de técnicas diversas. O
antigo diário representava para os alunos, uma diminuta zona de conforto para desenhos
“bonitos” e dignos, no seu entender, de serem partilhados. A excessiva preocupação com a
qualidade dos registos traduziu-se numa escassa quantidade de desenhos. Digno de nota foi
também o facto dos Diários Gráficos serem na sua esmagadora maioria idênticos – em
tamanho, formato e marca – sem qualquer sinal de personalização, que os dotasse de alguma
exclusividade e individualidade.

Uma (re)introdução e (re)interpretação do conceito de Diário Gráfico parecia vital para
motivar os alunos a redescobrirem o gosto pelo desenho, e a encontrarem neste um espaço de
autodescoberta gráfica. Assim, para a realização deste projeto foi pedido aos alunos que
utilizassem um caderno de dimensão A5, de preferência sem argolas, que seria o seu novo
Diário Gráfico. Tal como a palavra diário indica, este pressupõe a criação de hábitos
regulares do desenho, numa prática constante, essencial para o desenvolvimento das
capacidades apuradas de representação e observação. O apelo a uma dimensão pessoal,
tão marcante na adolescência, reforçaria o elo com o Diário Gráfico, num processo de
descoberta pessoal e do mundo.

Deste modo, a presente intervenção pedagógica teve por base a metodologia de
investigação-ação. Esta, segundo Fróis, Marques e Gonçalves (2000: 205) “(...) baseia-se na
ideia de que uma ação deve ser sempre seguida por uma reflexão autocrítica objetiva e uma
avaliação de resultados”. Tal como o nome indica, este processo alia a teoria, (o conjunto de
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conhecimentos necessários A priori) e a ação (a prática num contexto particular), pressupondo
a planificação, ação, avaliação e teorização.

3. Estratégias Educativas

Com as teorias do Desenvolvimento Psicossocial Erikson (1972) e do Desenvolvimento
Cognitivo de Piaget (Sprinthall & Sprinthall, 1990), foi possível compreender melhor o
desenvolvimento do adolescente e atuar de modo a fomentar a sua evolução. Assim, o Diário
Gráfico potenciou o espaço para resolver a situação de desconforto criado pela questão da
identidade, através de um processo de autonomização gráfica e expressão pessoal, que
permitirá acolher a idade adulta de um modo decidido e consolidado.

As investigações de Bruner (1960) e de Lowenfeld (1970) foram preciosas para direcionar
as ações pedagógicas, equacionando os diversos fatores cognitivos e motivacionais. Embora a
expressão artística abarque uma dimensão muito apelativa aos jovens, pela promessa de um
processo rico em descobertas e pela sua liberdade criativa, o excessivo auto criticismo dos
jovens adolescentes nas suas capacidades de representação gráfica, é um fator preocupante
que facilmente os desmotiva na sua prática artística. Neste âmbito, foi necessário reforçar ao
longo do projeto a importância do treino para o desenho e sublinhar que o talento não é
inato, mas que pressupõe muito trabalho, uma observação atenta e disciplina pessoal. De um
modo mais particular, o reforço positivo foi sempre um trunfo ao serviço da motivação
extrínseca. Através de comentários construtivos, que valorizaram os pontos de força de cada
um, gradualmente intensificou-se a tomada de uma decisão consciente de melhorar as suas
competências no desenho, conquistando-se um maior envolvimento e autonomia. Esta
estratégia de motivação contínua foi muito relevante, conseguida pelo reforço positivo
constante e pela exploração da identidade gráfica de cada um e dos seus interesses
particulares. Em consequência, o enfâse foi dado ao processo e não obrigatoriamente ao
produto acabado, e à importância de uma construção faseada, de modo a que não se
suprimissem etapas, tão necessárias ao engrandecimento e sustentação da aprendizagem.
Assim, ao valorizar o processo em detrimento do produto final e as várias experiências para
a construção do desenho, os alunos atingiram resultados mais elaborados e ricos, tendo
explorado diversas alternativas e optando pela melhor solução.

Outra estratégia de apoio à implementação deste projeto, foi a agilização do pensamento
criativo, com recurso a várias técnicas especificas. Estas foram essenciais para a estimulação
das competências criativas, nomeadamente a fluência, flexibilidade, elaboração e
originalidade, (Guilford, 1956) que são fundamentais para um aluno de artes e para o pleno
desenvolvimento do indivíduo.

Destaca-se ainda a criação de situações diversificadas para o desenho, que permitiu que
os alunos encontrassem a expressão pessoal e desenvolvessem a sua criatividade em diversas
categorias. A experimentação enquanto estratégia, a nível da temática, da técnica e das
atividades – masterclass, workshop, visitas de estudo, peddy-paper, aulas de exterior e interior,
exposição final – permitiu amplificar o raio de ação educativa e enriquecer em muito o
processo de ensino-aprendizagem. Para tal, foi planificado um conjunto diverso de aulas,
regidas por uma temática diferente, que explorasse o Diário Gráfico nas suas múltiplas
vertentes. Cada aula foi composta por vários exercícios, que visaram a plena experimentação
temática e técnica. Para desenvolver o ritmo de trabalho dos alunos, foram também incluídos
exercícios cronometrados, de duração variável.
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Digna de nota como estratégia de ensino, foi também a criação de um blogue da turma,
que embora privado, assumiu-se como uma espaço de partilha de experiências e de
referências. Esta plataforma virtual de interação entre alunos e professor, serviu de apoio as
aulas e como registo das mesmas, mostrando as apresentações audiovisuais realizadas em
aula (PowerPoint), fotografias do desenvolvimento dos trabalhos, visitas de estudo e outras
informações úteis.

4. Apresentação das Atividades

O projeto contou com 16 aulas, de 90 e 135 minutos, e foi dividido em 4 fases. A primeira
fase, composta por duas sessões, dedicou-se à agilização do pensamento criativo, onde foi
introduzido o conceito de criatividade e os seus diversos aspectos– definição, componentes,
etapas, aptidões e técnicas – e aplicadas diversas técnicas para potenciar a criatividade, em
vários exercícios (listas de palavras, atributos, 40 usos, cenários futuristas, reconstrução de
frases entre outros). Nesta fase destaca-se ainda a realização de uma mapa mental sobre o
Diário Gráfico, que serviu de avaliação diagnóstica.

Numa segunda fase do projeto de intervenção, dedicada à introdução ao tema, recorreu-se à
participação em aula de uma figura de renome na área, o professor e artista plástico
Eduardo Salavisa, numa masterclass de enquadramento teórico (fig. 1 a 3). Posteriormente,
após uma síntese de conteúdos apresentados, os alunos começaram a personalizar a capa dos
seus novos Diários Gráficos (fig. 4 a 7).

A terceira fase deste projeto consagrou-se ao desenvolvimento de diversas aulas, com
temas de desenho diversificados, nomeadamente figura humana, elementos naturais,
ilustração, espaço, e técnicas mistas. Nesta fase realizaram-se ainda visitas de estudo ao
Museu Berardo, para a realização de uma oficina de Diário Gráfico em torno da coleção

Figura 1 a 3. Masterclass de Eduardo Salavisa: imagens da aula e exemplares de apoio, 2011. Fonte:
própria.

Figura 4 a 7. Exemplos de capas dos Diários Gráficos, 2012. Fonte: própria.
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permanente, à Feira de Arte Contemporânea de Lisboa e aos jardins da Fundação Calouste
Gulbenkian. Assim, pretendeu-se potenciar o uso do Diário Gráfico como uma versátil
ferramenta de desenho de observação, tanto na escola como fora da mesma.

O workshop no Museu Berardo propôs uma série de exercícios que se articularam com uma
seleção de obras da coleção permanente e permitiu aos alunos interagirem com formas
diferenciadas de trabalhar sobre o Diário Gráfico (fig. 8 a 11). Aqui, os alunos exploraram o
contorno, os espaços negativos, o peso, os volumes, entre outros elementos de interesse
gráfico.

A atividade seguinte, na sala de aula, dedicou-se ao estudo da figura humana, através de
exercícios cronometrados. Com recurso ao método da Lateralidade (Betty Edwards, 2001)
promoveu-se um aquecimento inicial para um conjunto de tarefas sequenciais de duração
variável – 30 segundos, 1 minutos, 5 minutos, etc. – cujo objetivo foi o retrato rápido e
espontâneo dos colegas (fig. 12 a 15).

A atividade subsequente foi uma visita de estudo à Feira de Arte Contemporânea,
realizada no âmbito das disciplinas de Desenho A e Oficina de Artes. De percurso livre, aqui
os alunos tiveram a oportunidade de explorar o espaço e de imortalizar nos seus Diários
Gráficos referências às mais recentes produções artísticas do mercado.

A aula posterior, dedicada aos elementos naturais e desenho científico, foi especialmente
relevante para explorar o Diário Gráfico na sua vertente de diário de campo, na
modalidade naturalista, no qual ficaram registados diversos elementos vegetais, sob um olhar
objetivo, lento, atento e dedicado (fig. 16 a 19). Nesta continuidade, a visita de estudo aos

Figura 8 a 11. Imagens do Workshop de Diário Gráfico no Museu Berardo, 2011. Fonte: própria.

Figura 20 a 23. Desenhos da visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian, 2011. Fonte: própria.

Figura 12 a 15. Desenhos da aula dedicada à figura humana, 2011. Fonte: própria.

Figura 16 a 19. Desenhos da aula dedicada aos elementos naturais, 2011. Fonte: própria.
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jardins da Fundação Calouste Gulbenkian, serviu de profícuo cenário para investigar a fauna
e a flora, fora dos limites habituais da escola (fig. 20 a 23).

Valorizando a modalidade arquitetónica, a aula de desenho de espaço focou as questões
da perspetiva, as escalas, linhas estruturantes e outros elementos de evocação rigorosa
tridimensional, num peddy-paper pela escola. Assim, todo o complexo escolar representou o
local de observação, e os alunos puderam escolher diversos espaços para resolver de modo
mais criativo os seus exercícios: representação de elemento arquitectónico junto a um elemento
natural, desenho de perspectiva com várias espessuras, pormenor de um espaço, entre outros
(fig. 24 a 27).

De carácter mais inventivo, descobrindo o Diário Gráfico como caderno de artista, a aula de
ilustração deu ênfase à imaginação e à metodologia projetual, incutindo a preocupação de
planear previamente, com pequenos esboços, os diversos passos necessários para a
concretização da ilustração de uma receita. Este foi o exercício favorito dos alunos, onde a
sua imaginação pode fluir em busca de soluções originais e criativas (fig. 28 a 31).

Por fim, a aula dedicada à experimentação de técnicas mistas, viria a reforçar a construção
de uma identidade artística pelo ensaio com novas matérias, de modo a descobrir o seu
potencial, dotando o desenho de maior riqueza e profundidade plástica. Aos alunos foi
pedido que elaborassem um desenho de contraste (a nível do material, tema ou cor), um
desenho de composição de planos distintos, um desenho de luz sombra com palito e tinta da
china, e por último um desenho-colagem e uma colagem-desenho (fig. 32 a 35).

A última fase do projeto incidiu na avaliação e divulgação de trabalhos. O primeiro
momento desta fase foi de avaliação das obras realizadas. Em conjunto com a professora
cooperante foram definidos os critérios de avaliação: criatividade (originalidade e
elaboração, 25%), execução gráfica (25%), exploração técnica (25%), empenhamento nas
tarefas propostas (15%), e autonomia na resolução de problemas (10%). O Diário Gráfico foi

Figura 24 a 27. Desenhos da aula dedicada à representação do espaço, 2011. Fonte: própria.

Figura 32 a 35. Desenhos da aula de experimentação de técnicas mistas, 2011. Fonte: própria.

Figura 28 a 31. Desenhos da aula dedicada à ilustração, 2011. Fonte: própria.
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o elemento indispensável, assim como as anotações que foram feitas ao longo do decorrer
das aulas. Os alunos entregaram ainda uma reflexão individual pedida antecipadamente,
onde expunham os constrangimentos sentidos, os exercícios mais marcantes e de que forma é
que as aulas promoveram alguma mudança no seu percurso gráfico. A avaliação foi feita
individualmente, juntamente com o parecer da professora cooperante. Deste modo, foi
efetuada uma reflexão geral, por análise comparativa, de todo o processo, incidindo nas
dificuldades e facilidades sentidas, na evolução gráfica de cada um e nos pontos de interesse.

Para aferição de resultados e sedimentação de conhecimentos, a aula seguinte foi
dedicada à realização de mapas mentais. A tarefa seguiu os moldes do mapa mental
diagnóstico: os alunos eram livres de escrever ou desenhar ações ou palavras, compondo a
folha A3 livremente, tendo um total de 30 minutos. No final da tarefa os alunos foram
confrontados com os dois mapas em simultâneo, de modo a que pudessem refletir sobre o seu
progresso pessoal ao longo do desenvolvimento do projeto.

Concluída a auto e heteroavaliação, procedeu-se à preparação da exposição final dos
trabalhos. Assim, dedicou-se uma aula para a seleção de trabalhos e outra para a montagem
da exposição. Aos alunos foi pedido que fizessem uma pré-seleção dos melhores desenhos do
Diário Gráfico das aulas realizadas, visitas de estudo, trabalhos de casa e registos livres, e
que fotografassem ainda 3 desenhos favoritos, incorporando o Diário Gráfico num espaço ou
situação que valorizasse e favorecesse a percepção do desenho. Deste modo, para a
exposição final, cada aluno teria cerca de 10 desenhos, significativos do seu percurso e
expressão pessoal e três fotografias, numa projeção em PowerPoint.

A exposição final teve como palco a Biblioteca e Centro de Recursos da escola. Para a
divulgação de trabalhos optou-se pela projeção do PowerPoint, em difusão contínua com uma
seleção dos trabalhos dos alunos, num espaço organizado propositadamente para o efeito
(fig. 36 e 37). Os Diários Gráficos, devidamente acompanhados pelas suas legendas,
estiveram expostos apenas no dia da inauguração, uma vez que a sua integridade física
ficaria ameaçada por um manuseamento excessivo e menos cuidadoso de alunos menos
responsáveis. Na inauguração, os alunos, em distintos grupos, conduziram os seus convidados,
enquadrando as suas obras e a dos colegas, com as aulas e visitas de estudo realizadas (fig.
38). Este momento representou o culminar de todo este projeto, a partilha de saberes e a
visualização de resultados, num convívio agradável e animado.

5. Avaliação de Resultados

Para avaliação do projeto foram analisadas as produções gráficas e trabalhos realizados
pelos alunos, designadamente os Diários Gráficos, os mapas mentais e a reflexão individual
dos alunos. Para avaliação diagnóstica de conhecimentos relativamente ao Diário Gráfico, na

Figura 36 a 38. Inauguração da exposição à comunidade escolar, 2012. Fonte: própria.
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preparação para introdução ao tema, utilizou-se o mapa mental, escrito e/ou desenhado. No
final do projeto realizou-se mais um mapa mental que serviu de termo de comparação e
registo da evolução dos alunos. A discussão dos resultados foi uma autoavaliação, num
debate oral. Outro elemento de autoavaliação solicitado foi a reflexão escrita individual,
onde ficaram expostas as dificuldades e facilidades gerais sentidas, os pontos de interesse e
a evolução ao longo do projeto.

Quanto aos Diários Gráficos, os critérios definidos foram criatividade (originalidade e
elaboração, 25%), execução gráfica (25%), exploração técnica (25%), empenhamento nas
tarefas propostas (15%) e autonomia na resolução de problemas (10%). É de realçar que os
exercícios que demonstraram melhores resultados foram aqueles que os alunos estavam
nitidamente mais motivados para a tarefa. O gosto pessoal, o desafio e a curiosidade foram
sem dúvida relevantes na construção de um processo de aprendizagem mais sólido, aliado à
personalidade e interesses de cada um. De modo mais descriminado, podemos concluir que os
melhores resultados foram obtidos nos exercícios de personalização da capa e ilustração de
uma receita. No reverso da medalha, situam-se os desenhos cronometrados de figura humana,
onde o fator tempo foi determinante nos resultados menos positivos.

Em síntese, a avaliação global da turma foi satisfatória: 41 % dos alunos obtiveram a
classificação de Satisfaz, 41% tiveram Bom e 18% alcançaram o Muito Bom, não havendo
registo de classificações negativas.

Noutro ponto, podemos concluir que, pela observação dos Diários Gráficos e das reflexões
pessoais, os alunos passaram a desenhar mais nos tempos livres e que experimentaram mais
materiais e novas técnicas, enriquecendo o seu registo gráfico.

Conclusão:

A criação de condições propícias ao ensino-aprendizagem é vital para o seu sucesso e
como tal devem ser desenvolvidas circunstâncias para os alunos aprenderem com alegria e
motivação na procura e descoberta de ideias visuais. Se a curiosidade é uma das
características inerentes aos jovens, cabe ao professor saber conduzir e gerir esse processo da
melhor forma. De acordo com Lowenfeld (1970), a Arte apela à criatividade e à expressão
pessoal, um território que na adolescência é necessário para a criação de uma identidade e
autoconceito saudáveis. Cabe então ao professor a tarefa de orientar a aprendizagem de
modo a promover o são desenvolvimento dos alunos. Para tal é indispensável o conhecimento
da realidade educativa e do espectro de distintos perfis que os seus alunos apresentam, de
modo a criar uma intervenção pedagógica eficaz no seu percurso escolar.

Para a planificação deste projeto, foi vital fazer um diagnóstico inicial, tendo em atenção
os Diários Gráficos anteriores, vigentes desde o 10º ano. O facto de serem os mesmos,
revelando um hábito de desenho pouco desenvolvido, aliado a um formato pouco prático
(caderno de argolas tamanho A4), parecia apontar algumas das razões para o insucesso do
seu uso. Estes eram utilizados muito restritamente, de modo exclusivo como suporte de
trabalhos de casa, incluindo apenas alguns desenhos livres. Estes últimos eram muito
premeditados, sendo essencialmente registos de cópia, de fotografias ou outras imagens.
Outro facto que se observou foi o carácter homogéneo dos mesmos: todos possuíam as
mesmas características, sendo impossível distingui-los sem ser pelas singelas assinaturas. Dada
esta conjuntura, foi imperativo definir que a intervenção teria como suporte um novo Diário
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Gráfico, de inferior dimensão, e que seria necessário encontrar um leque de estratégias que
motivassem os alunos para o desenho, de modo a melhorar as suas competências de
representação e observação.

Com os exercícios de agilização do pensamento criativo, no primeiro momento da
intervenção, potenciou-se uma atmosfera aberta fomentando o diálogo e o debate, de
maneira a que os alunos sentissem que o seu contributo era válido e precioso para toda a
turma. Tendo em conta as investigações desenvolvidas por Bruner (1960), estimulou-se o
pensamento divergente e fomentou-se a recetividade a novos e inconformados pontos de
vista, necessários para construir um pensamento crítico em relação aos conteúdos com que os
alunos se deparem. Estas medidas, apoiadas ainda na resolução de tarefas em grupo,
reforçaram o espírito de camaradagem, tão importante na sala de aula.

A utilização de técnicas específicas para a agilização do pensamento criativo propôs-se a
trabalhar a criatividade nas suas diversas aptidões, como a fluidez, flexibilidade, elaboração
e originalidade, de modo a preparar os alunos para a instabilidade que a realidade em
constante mudança oferece. Estas aptidões são transversais a vários contextos, e assim será
certamente mais fácil ao indivíduo criativo adaptar-se e ultrapassar obstáculos futuros,
reforçando-se o papel ativo dos jovens na construção de uma nova sociedade e da sua
própria identidade. A nível do desenho, este estímulo da criatividade permitiu abandonar
hábitos e alargar o campo de ação criativa, incorporando novas técnicas, cenários e temas,
que antes não seriam tidos em consideração. Esta agilização possibilitou assim a descoberta
de soluções mais criativas, registos mais elaborados e completos e novas perspetivas do
desenho.

Lançado o convite para uma aprendizagem participativa e integrativa – onde as ideias e
opiniões dos alunos são valorizadas – em vez de um ensino “assistido” – e onde a criatividade
se assume como elemento estrutural, será mais vantajoso quer para o aluno, quer para o
professor, tomar parte do processo ensino-aprendizagem.

Criadas as condições para a recetividade e partilha de outras perspectivas, preparou-se
terreno para a masterclass dada por Eduardo Salavisa. Esta foi fulcral num primeiro momento
deste projeto para cativar os alunos e renovar o seu interesse sobre o Diário Gráfico. Feita
uma apresentação das diversas dimensões e modalidades possíveis, assim como de diferentes
autores e as suas técnicas e temas preferidos, a turma teve a oportunidade de manusear raros
exemplares, admirando de perto as qualidades estéticas dos desenhos. Recorrendo a uma
figura de renome, foi possível os alunos contactarem diretamente com um exímio conhecedor
do universo do Diário Gráfico, cuja sensibilidade enquanto professor, representou uma
acrescida mais-valia ao alunos.

Após a masterclass e a aula seguinte, dedicada à introdução do conceito, assistiu-se a uma
verdadeira mudança de atitude, fundamental para a utilização plena e realizada do Diário
Gráfico. Feita uma sistematização de conteúdos apresentados na masterclass, para
consolidação da aprendizagem, os alunos foram desafiados a personalizar as capas dos seus
Diário Gráficos. Este primeiro passo significaria desde logo a criação de um laço afetivo, tão
importante para os jovens adolescentes, e um fator de motivação extra para vislumbrar no
Diário Gráfico um convite a exploração da sua própria identidade. Ao intervir na capa do
caderno, este passou automaticamente a ser uma extensão pessoal e o suporte da sua
expressão. Como relata um aluno: “Pessoalmente, achei o primeiro exercício (personalização da
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capa) dos mais interessantes, por apelar a nós mesmos, ou seja, o ato de procurar colocar o “eu”
na capa, foi sem dúvida algo que fez com que me aproximasse bastante do diário”.

Transposta esta etapa, que foi certamente um fator de sucesso desta intervenção, foi
possível começar a desenvolver uma série de exercícios de exploração do Diário Gráfico. Este
apresentou-se com um suporte que promoveu em si o desenvolvimento da expressão autónoma
da representação, tocando no entanto, outros géneros relevantes para aperfeiçoar as
competências dos alunos. Contudo, viveu ainda do seu carácter experimental e potencial, num
processo contínuo e orientado de autoaprendizagem gráfica.

Tendo em conta as diferentes modalidades do desenho e as vertentes variadas do Diário
Gráfico – como diário de campo, caderno de artista, diário de viagem e diário do quotidiano
– foi possível delinear um conjunto de aulas que permitisse a exploração destes vários
elementos. Os desafios lançados foram assim organizados de modo temático, reclamando um
registo desde o esquisso e esboço, passando ainda pelo desenho de contorno e de detalhe,
com graus de dificuldade variados e tempos distintos. A variedade de motivos permitiu apelar
aos interesses individuais e o contacto com vários métodos de trabalho e tipos de registos,
fortalecendo a sua busca artística individual. Nas suas reflexões uma aluna refere: “Em pouco
tempo e por culpa do meu Diário experimentei técnicas inimagináveis e materiais novos, que
despoletaram em mim a paixão pela aguarela, da qual não me consigo libertar quando me
dedico às páginas vazias do meu livro. Representei espaços que nunca achei capaz de retratar
com o mínimo de qualidade e libertei totalmente o meu traço, que até então era contido e
refreado pelo medo interior de expor os meus trabalhos”. Outra aluna refere: “gostei mesmo
muito do exercício da ilustração, identifiquei-me e ajudou-me a refletir sobre seguir isso
futuramente”. Estes são dois dos muitos exemplos de como a experimentação orientada no
Diário Gráfico foi relevante na construção de uma identidade pessoal e artística dos alunos.

O leque diversificado de experiências, a pluralidade de soluções e meios escolhidos – que
incluíram masterclass, workshop, visitas de estudo, aulas de interior e exterior e peddy-paper –
valorizaram em muito o processo de ensino-aprendizagem. Progressivamente, a perspetiva de
alguns alunos sobre o Diário Gráfico foi mudando: “Para mim, o Diário Gráfico não passava de
um simples livro, com a particularidade de podermos fazer desenhos. Aliás, durante estes dois
últimos anos nunca me consegui ligar ao Diário Gráfico, desenhava onde calhava. Sempre tomei
o diário como um sítio onde fazia desenhos bons e não experiências. Mas agora tenho uma
perspetiva diferente sobre o assunto. (...) Percebi que o diário serve para experimentarmos novos
métodos de desenhar, pintar, etc.”.

O culminar de todo o projeto ficou visível na exposição final, onde foram divulgados os
trabalhos realizados. Como menciona uma aluna: “No final percebemos o quão produtivos
foram, pois a exposição ficou fantástica”. Este momento representou uma valiosa partilha de
experiências entre os alunos, amigos, familiares e a comunidade escolar. Esta foi uma
estratégia muito importante para reforçar o apreço nas obras concretizadas, sedimentar os
conteúdos e apresentar a evolução de cada um. Este percurso também ficou gravado no
blogue privado da turma, que serviu de ferramenta de apoio didático, muito útil como suporte
de divulgação das apresentações realizadas, na organização de conteúdos, no registo das
aulas e como fonte de difusão das mais diversas iniciativas, artistas e obras que envolvem o
universo do desenho e do Diário Gráfico.
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Como qualquer projeto permeável ao contexto, esta intervenção contou ajustes de
planificação. O maior constrangimento foi o fator tempo, numa dimensão mais restrita,
relativa à concretização dos exercícios, e numa dimensão alargada referente à duração da
intervenção. No primeiro ponto, este careceu de um ajuste inicial, sendo à partida o
parâmetro mais complicado de gerir, pois constituía um dos problemas detetados A priori na
turma. A dificuldade que se verificou foi a potenciação de um ritmo de trabalho mais
acelerado versus um desenho final mais incompleto, que em geral desmotivava os alunos.
Deste modo, os tempos tiveram de ser readequados às suas capacidades, encontrando um
ponto de equilíbrio, que não comprometeu nenhum dos polos. Sucessivamente, o ritmo de
produção foi aumentando, sempre com o reforço de que o importante seria o processo e não
necessariamente o produto final.

Relativamente ao segundo ponto, é essencial realçar que com uma maior durabilidade da
intervenção, os resultados obtidos seriam ainda mais evidentes. Não obstante este facto,
verificou-se pela observação dos Diários Gráficos e pelas reflexões dos alunos, que estes
ficaram mais motivados e sensibilizados pela metodologia de trabalho, incorporando técnicas
mais ricas e novas expressões no seu grafismo. De modo a contornar o fator temporal, as
estratégias aplicadas foram fundamentais para o êxito do projeto, e um meio de manter os
alunos envolvidos, interessados, estimulados e curiosos em relação à sua própria
aprendizagem. Ao reconhecer o Diário Gráfico como um instrumento de expressão e de
contemplação – do mundo e de si próprio – os alunos encontraram um aliado recetivo às suas
inquietudes, e um poderoso instrumento para a construção da sua identidade, enquanto
indivíduos e enquanto artistas. Com a aposta na motivação para o desenvolvimento contínuo
dos Diários Gráficos dos alunos foi possível estes prolongarem a prática do desenho para
além do tempo letivo, aumentando o espectro de trabalho de representação gráfica e de
observação. Assim, os alunos ganharam um novo utensílio para uma maior autonomia na
construção do seu processo de ensino-aprendizagem do desenho. Como indicou uma aluna:
“No futuro, espero dedicar-me ainda mais ao meu Diário e fazê-lo crescer sempre um pouco
mais, cultivando sempre o gosto que descobri tarde, mas no tempo certo”.

Para uma investigação futura seria do maior interesse implementar este projeto com maior
durabilidade e averiguar a relação da melhoria das competências de observação e registo
gráfico a longo prazo. Quanto ao quadro teórico em torno do Diário Gráfico, a escassa
investigação existente careceria de certo de outros contributos que auxiliassem a sua
fundamentação. Digno de nota é também a exploração das novas tecnologias ao serviço do
desenho de observação, cujos resultados podem ser muito interessantes.

Compreender, selecionar e adequar estratégias foi fundamental para um ensino eficaz e
recompensador. Deste modo, com o conhecimento das diversas teorias do desenvolvimento
psicossocial e da cognição, e das perspetivas sobre a educação artística, foi certamente mais
simples e produtivo planificar, avaliar e mediar as distintas atividades pedagógicas. Ao
entender a complexa natureza do adolescente, o seu desenvolvimento cognitivo, as suas
fragilidades de ego e o seu conflito de identidade, foi possível empreender uma ação
educativa centrada no aluno, nas suas motivações e interesses, numa dimensão mais profunda
e informada. Com uma prática consciente, reflexiva e contextualizada, a Escola avizinha–se
como um polo de intervenção pedagógica fértil. Lançadas as sementes para o florescimento
da identidade, da expressão artística, da criatividade, do juízo crítico, e da motivação na
aprendizagem, certamente os alunos saberão ultrapassar todos os obstáculos com que se
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deparem no futuro. Assim, estes serão capazes de desenhar a sua própria história, e
embarcar nessa viagem que é a descoberta de si e do mundo. ●

Referências Bibliográficas

Aznar, Guy (2005) Idées 100 Techniques De Creativité Pour Le Produire Et Le Gérer. Paris: Éditions d’Organisation.
Bahia, Sara, MORAIS, Fátima (2008) Criatividade: Conceito, Necessidades e Intervenção. Braga: Psiquilibrios

Edições.
Bruner, J. (1960) The Process of Education. Cambridge. MA: Harvard University Press.
Edwards, Betty (2001) Drawing On The Right Side Of The Brain : A Brand New Edition Of The Classic Expanded

And Updated. London: Harper Collins Publishers.
Eisner, Elliot W. (2004) El Arte y La Creación de la Mente: l Papel de las Artes Visuales el la Transformación de la

Consciencia. Barcelona: Paídos.
Erikson, E. (1972). Adolescence et crise. Paris: Ed. Flammarion.
Fróis, João Pedro (2000) Educação Estética e Artística: Abordagens Transdisciplinares. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian.
Fustier, Michel e Bernadette (2001) Exercices Pratiques de Créativité à l’usage du Formateur. Paris: Édition

d’Organisation.
Guilford, J.P. (1956) The structure of Intellect. Psychological bulletin, 53.
Isaken, Scott G., Dorval, K. Brian, Treffinger, Donald J. (1998) Toolbox for Creative Problem Solving Basic Tools

and Resources. U.S.A.: CPSB Creatinve Problem Solving Group – Buffallo.
Lowenfeld, V. (1970) O Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Mestre Jou.
Molina, Juan José, Cabezas, Lins, Bordes, Juan (2003) El Manual de Dibujo Estratégias de su Enseñanza en el Siglo

XX. Madrid: Cátedra.
Projeto Educativo – Triénio 2008-2011. (2008) Escola Secundária da Portela, Loures
Perrela, Lynne, (2004) Artists Journals & Sketchbooks: Exploring and Creating Personal Pages. U.S.A: Quarry

Books.
Rothman, Julia (2011) Drawn in: a Peek Into the Inspiring Sketchbooks of 44 Fine Artistis, Illustrators, Graphic

Designers & Cartonists. U.S.A.: Quarry Books
Salavisa, Eduardo (2008) Diários de Viagem: desenhos do quotidiano. Lisboa: Quimera.
Salavisa, Eduardo (2003) O Diário de Viagem como Instrumento Didáctico, in Revista Imaginar nº41 de Dezembro

de 2003. Porto: A.P.E.C.V.
Sprinthall, N. e Sprinthall, R. (1993) Psicologia Educacional. Lisboa: McGraw-Hill. •



226

O sonho dos Simétricos – trabalho colaborativo entre alunos e
professor, uma experiência gratificante

Graça Leão

Resumo: Nesta comunicação procura-se apresentar uma experiencia particular de partilha de experiências e
expectativas de comunicação artística, entre professor e alunos do ensino secundário, décimo primeiro ano via de
ensino, do curso de Artes, na disciplina de Desenho. Partindo de uma proposta da professora, os alunos organizados
em grupos, desenvolveram um trabalho de projecto para construção de várias instalações no espaço da escola. A
proposta da professora parte de um conto musicado que a mesma tentava, em investigação própria, criar discursos
artísticos diversos tanto a nível da ilustração como no campo da vídeo instalação.
Palavras chave: ,conferência, instalação, trabalho colaborativo multidisciplinar.

Introdução

A vida não está por ordem alfabética como há quem julgue. Surge... ora aqui, ora ali, como muito bem entende, são
migalhas, o problema depois é juntá-las, é esse montinho de areia, e este grão que grão sustém? Por vezes, aquele
que está mesmo no cimo e parece sustentado por todo o montinho, é precisamente esse que mantém unidos todos os
outros, porque esse montinho não obedece às leis da física, retira o grão que aparentemente não sustentava nada e
esboroa-se tudo, a areia desliza, espalma-se e resta-te apenas traçar uns rabiscos com o dedo, contradanças,
caminhos que não levam a lado nenhum, e continuas à nora, insistes no vaivém, que é feito daquele abençoado grão
que mantinha tudo ligado... até que um dia o dedo resolve parar, farto de tanta garatuja, deixaste na areia um
traçado estranho, um desenho sem jeito nem lógica, e começas a desconfiar que o sentido de tudo aquilo eram as
garatujas.

−António Tabucchi, in 'Tristano Morre'

Fiz todo o meu curso superior a trabalhar, leccionando Educação visual e outras disciplinas
das Artes Visuais. A actividade profissional de educador foi, desde sempre, partilhada com as
várias produções artísticas onde fui sempre tentada a continuar a criar, quase por
necessidade. Um bichinho cá dentro que não deixou nunca de me fazer transpor para
suportes diversos, aquilo que a minha imaginação não deixava sossegar.

O gosto por muitas áreas das artes fez com que, provavelmente, tivesse tomado decisões
erradas quanto à minha formação. O gosto pela experimentação e a curiosidade constante,
pelo conhecimento alargado das várias expressões artísticas, fizeram com que me sentisse
atraída por muitas coisas e, dificilmente, conseguisse optar por uma única especialização.

O contacto com a obra do professor escultor, Eduardo Sérgio, que na época em que
frequentava a escola de Belas Artes, apresentou aí, provas de agregação à escola,
despertou-me, ainda mais, para uma multiplicidade das variantes articulações artísticas. O
convívio que fui mantendo com ele durante vários anos e a sua disponibilidade para me
incentivar à aprendizagem nas artes da música, vertente artística que apreciara até então,
apenas como mera espectadora, abriu ainda mais caminhos às minhas inquietações.

Mais de metade da minha vida tem sido dedicada ao ensino. Foi através dos meus alunos
que fui dando corpo a minha criatividade. Com eles, fui sonhando, estabelecendo prioridades
nas escolhas de percursos dentro da criação artística.

Quando fiz o meu mestrado descobri que tinha trabalhado mais de 15 anos sem ter
conhecimentos concretos sobre teorias de aprendizagem. Descobri, também, que o ensino
artístico tem características diferentes e que a componente experimental que proporciona
permite a transferência de conhecimentos de forma muito mais aliciante tanto na relação dos
alunos entre si como mesmo de aluno para professor. Pouco a pouco fui-me apercebendo que
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o meu saltitar de interesses entre as várias expressões artísticas abriu-me um leque muito mais
vasto de possibilidades para conseguir sucesso nas aprendizagens nos meus alunos. O
reconhecimento da experiência e diversidade de conhecimento que possuía, permitia-me uma
maior aproximação dos interesses ou vocações dos alunos, facilitando a relação e a
aprendizagem.

A prática de trabalho continuado que tenho mantido nos últimos sete anos, com turmas de
artes aonde se encontram, frequentemente, alunos com objectivos diferentes em relação às
suas escolhas futuras no prosseguimento de estudos artísticos, uns dentro do campo das Artes
Visuais, outros mais ligados à música, dança ou teatro, fizeram-me pensar, mais uma vez, em
tentar estender e ampliar os meus conhecimentos, tendo em conta tanto a minha experiência
profissional no ensino como o desejo de trabalhar com os meus alunos no sentido da produção
artística concreta.

Muitos desses meus alunos, querendo seguir um ramo artístico não directamente
relacionado com as Artes Visuais, confessaram-me, várias vezes, que a sua opção pela via de
ensino de artes visuais deveu-se, principalmente, ao seu interesse pela linguagem comum, às
múltiplas expressões artísticas. Outros, possuem, eles próprios aptidões diversas no campo das
artes. Dizem-me muitas vezes: - “ Eu vou seguir a música, mas gostava de continuar a desenhar
ou fazer fotografia. Tenho pena de deixar também isso que gosto de fazer”, ou “O teatro é
a minha vocação mas também gosto imenso de desenhar, não sei como poderei conciliar as
duas coisas.” Muitos apreciam o meu interesse pela sua actividade artística, fora da escola, ou
interesses pessoais para além das matérias escolares. Dizem-me que poucos professores
conhecem ou sabem falar desses interesses para além dos conteúdos que leccionam. Pedem-
me e apreciam que vá assistir aos seus concertos ou actuações públicas. Vêem na minha
desmultiplicação de conhecimentos uma mais valia, uma ajuda à sua motivação.

É sobre uma experiência particular com alunos de uma turma que segui do 10º ao 12º ano
com a Disciplina de Desenho que tento explicar essa relação estreita e gratificante que fui
conseguindo com a partilha da minha experiencia e as minhas inquietações com os desejos e
experiencias dos meus alunos, numa combinação que, quando se estabelece plenamente,
permite uma relação ensino/aprendizagem com resultados gratificantes para as duas partes.

A Arte, o Sonho, as palavras, a Razão e Memoria – quatro palavras – diversas
proposições

A ideia desta partilha surgiu a partir de diversas dificuldades. A dificuldade em estimular
o interesse de todos os alunos de uma turma numerosa, turbulenta, cheia de jovens curiosos e
comunicativos mas com personalidades muito diversas que estimulavam o investimento do
professor mas tornavam por vezes difícil a gestão diária das actividades.

O ritmo do trabalho artístico não é linear. Cada dia é um dia. Por vezes tudo parece fluir
facilmente, o desenho torna-se fácil e as ideias parecem não pararem. Outras vezes nada
parece correr bem e melancolia instala-se.

Era um pouco assim que esta turma funcionava! Os ritmos de trabalho eram inconstantes, a
motivação e os sentimentos imprevisíveis. As queixas dos outros professores eram muitas, pela
inconstância, pela irreverência, pela excessiva emocionalidade, mas minha relação com eles,
não sei bem porquê, foi sempre positiva.

Foi partindo de uma inquietação pessoal que o trabalho conjunto surgiu. O conto musicado
“O sonho dos Simétricos” que o escultor e artista multifacetado Eduardo Sérgio me tinha
enviado um dia num conjunto de gravações suas era um tema com que andava à volta há já



228

algum tempo, primeiro através da ilustração, que foi evoluído para uma animação e depois
para a fotografia que foi desembocar no vídeo e mais recentemente para uma possível
instalação.

O conto falava da Arte e do Sonho, questiona o conceito de Arte e a sua apropriação,
tanta coisa que podia servir de ponto de partida para o desenvolvimento de um trabalho de
projecto entre grupos de alunos.

O que é a arte, o sonho, a razão, a memória para cada um de nós? Como a podemos
transmitir a outros? Como podemos deixar marcado esse nosso sentir sobre essas palavras,
esses conceitos?

As propostas teriam de ser criadas para uma espaço específico e ter algo a ver com ele.
Para a escolha da palavra/conceito, foi dada prioridade ao aleatório. Para cada grupo de
alunos foi sorteada uma das cinco palavras, umas mais fáceis que as outras, de lhes dar
forma. O mais interessante da proposta, o mais interessante sempre, foi a diversidade das
explorações. Algumas das ideias transbordaram o espaço escolhido, outras, mais simples,
suspenderam pelas novas questões que levantavam, trazendo ao tema uma diversidade de
explorações quase infinita.

Mas, o mais importante de tudo, aquilo que julgo justificar esta comunicação, foi o
entusiasmo que a minha proposta criou nos alunos da turma, transportando o trabalho para
fora da sala de aula, para além do horário das aulas. Foi aquele entusiasmo, aquele
empenho em que se torna difícil deixar o trabalho de parte enquanto ele não se encontrar
acabado, que enriqueceu a minha experiência e a experiência dos alunos. O elo que se foi
crescendo ao longo dos três anos que acompanhei a turma e que marcou a minha vida como
professora e a memoria dos alunos que acompanhei. Uma prática da relação
ensino/aprendizagem que acontece, não sempre mas de vez em quanto sem que se consiga
arranjar explicação porquê.

Conclusão
Segundo John Dewey (1938), "O professor que desperta entusiasmo em seus alunos

conseguiu algo que nenhuma soma de métodos sistematizados, por mais correctos que sejam,
pode obter”... “A meta da vida não é a perfeição, mas o eterno processo de
aperfeiçoamento, amadurecimento, refinamento” e é quando esse entusiasmo acontece que as
verdadeira trocas se dão, a relação entre o ensino e a aprendizagem se vai tornando numa
continua troca, num enriquecimento mutuo que marca o momento da vida do estudante e do
seu mestre fazendo com que este se torne motor do aperfeiçoamento continuo e no
amadurecimento das relações com a aprendizagem.
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A PERSPETIVA LINEAR COMO RECURSO AO DESENHO DE PROJETO:
Um exemplo de Geometria Aplicada no 11º ano de Artes Visuais

Helena Ferreira

Resumo: Este artigo é o relatório resultante de uma intervenção realizada numa turma do 11º ano de
Artes Visuais, no âmbito da disciplina de Geometria Descritiva A. Esta atividade teve como objetivo o
desenvolvimento das capacidades criativas do aluno e da sua própria construção do saber na área do
desenho projectual, através da realização de um projeto que englobasse vários campos artísticos como
o design, as artes plásticas, a cenografia, a ilustração ou a arquitetura.

Palavras chave: Geometria Descritiva, Desenho, projeto, criatividade, áreas profissionais artísticas.

Abstract: This article is the report resulting from an intervention performed in a class of the eleventh grade
of Visual Arts within the discipline of Descriptive Geometry-A. This activity aimed to the development of
creative abilities of the student and their own construction of knowledge in the area of project design,
through a project that would include various artistic fields such as design, plastic arts, scenography,
illustration or architecture.

Keywords: Descriptive Geometry, Drawing, project, creativity, artistic professional fields.

Introdução
O trabalho que apresentámos no encontro “Matéria prima: Simpósio de Práticas das

Artes Visuais no Ensino Básico e Secundário” consistiu na mostra de resultados de um projeto
interdisciplinar, entre Geometria Descritiva e Desenho, proposto aos alunos de uma turma do
11º ano do Curso Científico-Humanístico de Artes Visuais, cuja faixa etária se situa entre os 16
e 17 anos. Este projeto foi o resultado do Estágio de Prática Profissional, desenvolvido
durante o ano letivo 2011/2012, na Escola Secundária Quinta do Marquês (Oeiras) e servirá
de base para o Relatório e defesa de Tese a ocorrer em 2013 na Faculdade Belas Artes da
Universidade de Lisboa, no âmbito do Mestrado em Ensino das Artes Visuais.

A formulação deste projeto surgiu após verificarmos algum desconhecimento sobre a
utilidade da geometria nas artes plásticas. Se, por um lado, verificámos o descontentamento
em relação à utilidade da disciplina por parte de alunos, que apesar de tudo podem até não
ter dificuldades na disciplina; por outro, verificámos também um impedimento à
aprendizagem daqueles alunos com maiores dificuldades, que por sua vez encaram a
Geometria Descritiva como uma disciplina meramente científica, de raciocínio abstrato, e
sobretudo direcionada para a Arquitetura e sem, ou com pouca, utilidade nas restantes áreas
artísticas.

Cremos que a falta de aplicação prática dos conteúdos da disciplina em questão,
poderá estar na origem da desmotivação por parte de alguns alunos. Por outro lado, a
diminuição do número de anos de 3 (três) para 2 (dois) e a consequente compactação de
conteúdos programáticos, sobretudo no 2º ano da disciplina, não contribuiu para a criação e
desenvolvimento de projetos, como aliás se encontra previsto no atual programa da disciplina.
A aduzir a este facto, a preocupação dos professores para com o cumprimento do programa,
bem como o aumento da pressão e preparação para os exames nacionais dificultam a
realização de tarefas de caráter prático que suscitem a autonomia dos alunos na sua própria
contrução de saber, que é aquilo que se pretende em qualquer nível e área de ensino.
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Perante este panorama, a questão que nos colocámos foi a seguinte: como poderemos
satisfazer as necessidades de aprendizagem dos alunos, solicitando um projeto artístico que
apele à criatividade, com base nos fundamentos da geometria, sem prejudicar o tempo
estipulado para lecionar todos os conteúdos programáticos e com uma taxa de sucesso
elevada ao nível qualitativo e quantitativo?

Para responder a esta preocupação procurámos integrar na nossa planificação anual a
realização de um projeto de desenho com recurso à perspetiva linear, no sentido de promover
o desenvolvimento de ‘habilidades espaciais’ através da articulação da geometria espacial e
do desenho como meio de expressão da tridimensionalidade.

A unidade de trabalho desenvolvida com os nossos alunos, permitiu-nos explorar os
conceitos básicos da perspetiva linear como meio para a representação do espaço real tal
como o vemos, segundo uma metodologia projetual orientada. Concluimos que o balanço final
do trabalho foi muito positivo e pudémos comprovar que, para além dos sistemas de
representação expressos por meio de traçados rigorosos e instrumentos específicos para o
efeito, a Geometria Descritiva pode promover a criatividade, através de processos de
representação aliados a uma lógica geométrica capaz de estimular as habilidades espaciais,
mentais e gráficas, do aluno. ●
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O Design Gráfico e a Geometria, 9º Ano
Hugo Santos

Resumo: A geometria e a sua relação com o design gráfico. O objectivo destas aulas foi, acima de tudo, criar nos
alunos a noção clara da relação que existe entre a geometria e a vida prática. A geometria, fora de contexto, tal
como qualquer outra área do saber, torna-se demasiado abstracta e o seu objectivo é considerado nulo. Aplicando a
geometria a aspectos práticos como a criação de um logótipo, torna-a apreensível, deixando de ser uma operação
desinteressante e passando a ter um propósito definido. A linguagem do design gráfico é bastante apelativa para os
jovens, talvez pela proximidade com o seu quotidiano. “A geometria pode ser interessante”.
Palavras-chave:Design Gráfico, Geometria, Apreensível, Propósito, Vida Prática.

Title: Graphic Design and Geometry, 9th grade
Abstratc: The geometry and its relationship to graphic design. The purpose of these lessons was, above all, to create
in students a clear sense of the relationship between geometry and practical living. The geometry, out of context, like
any other area of knowledge, it becomes too abstract and its purpose is missed. Applying geometry to practical
aspects such as the creation of a logo, makes it knowable, an operation no longer dull, starting to have a definite
purpose. The language of graphic design is very appealing to young people, perhaps by the proximity to their
everyday lives. " Geometry can be fun."
Keywords: Graphic Design, Geometry, Knowable, Purpose, Practical Living.

Introdução
A presenta acta reflecte a problemática abordada na apresentação do meu trabalho com

a Unidade Curricular intitulada “Geometria no Plano”, integrada na planificação curricular
realizada no ano 2010/11 na disicplina de Educação Visual no 9º ano de escolaridade,
alterada para pôr cobro a determinadas concepções erróneas acerca da Geometria e do seu
papel no dia-a-dia. Daí o título “O Design Gráfico e a Geometria, 9º Ano”.

Parti de uma concepção profissional que exige de nós, professores, uma prática baseada
na reflexão pedagógica, na necessidade de, para além de criar competências técnicas e
estéticas nos alunos, construir toda a nossa actividade baseada na motivação, nossa e dos
alunos. Antes de avançar, gostaria de defender a seguinte posição: a reflexão sobre a
actividade docente não deve ser um encargo particular do professor. Ela deve ser um
processo intersubjectivo, onde todos os intervenientes do sistema escolar podem e devem
intervir.

Temos como garantido que a atitude de reflexão ajuda o professor a diagnosticar a sua
forma de ensinar. A auto-reflexão é um pronúncio de mudança. Quem não reflecte sobre o
que faz acomoda-se, repete erros e não se mostra um bom profissional. Segundo Freire
(2001), a crítica é uma curiosidade epistemológica:

“A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao desvelamento de algo, como
pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como sinal de atenção que sugere
alerta faz parte integrante do fenómeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que
nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fizemos.”

Os mais diversos elementos educacionais colocam no centro das preocupações o aluno e o
processo de aprender. Para isso é necessário estar atento às novas necessidades de
aprendizagem e às suas diferentes formas, o significado do conhecimento no mundo actual, a
sua aplicabilidade e possibilidades de reconstrução; mudanças conceptuais e de acção no
trabalho docente, visto que o seu papel já não é apenas o de transmitir informações e pedir
ao aluno que as repita mecanicamente.

As duas grandes concepções das quais parti, e que reflectem a necessidade de modificar a
Planificação Anual, concepções essas manifestadas pelos alunos, detectadas durante a minha
prática profissional, foram: “A Geometria é uma seca! É chata!” e “O Design é fixe!”.
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Tendo em conta estas duas concepções e a necessidade de propor da forma mais
interessante possível a aprendizagem da geometria aos alunos, juntei a criação de logótipos
à elaboração das figuras geométricas. Tentei dessa forma unir duas áreas cujas concepções à
priori são diferentes, em polos de interesse opostos, para que ambas se tornassem
interligadas.

Metodologia

A metodologia usada neste projecto foi baseada no contacto com os alunos e os seus
interesses. A prática lectiva levou-me à constatação de existir a necessidade de modificar o
estatuto enfadonho e abstracto da geometria, por forma a torna-a mais interessante para os
alunos. As planificações anuais que existiam relativas a este ponto, nomeadamente a
“Geometria no Plano”, não contemplavam a possibilidade de retirar esta carga negativa
associada à mesma, não permitindo um interesse e motivação significativos por parte da
generalidade dos alunos.

Foi por isso elaborada uma nova planificação que contemplava a junção de uma outra
Unidade Curricular intitulada “O Design de Comunicação”. Esta junção permitia tornar óbvia a
ligação entre a Geometria e o Design Gráfico, permitindo momentos diferentes na
elaboração de pesquisas, criação de esboços, construção de figuras geométricas e criação de
logótipos.

Esta “nova” planificação continuava a ter como momentos decisivos a aprendizagem da
construção de figuras geométricas, mas as mesmas passavam a ter um propósito claramente
definido: a criação de um logótipo.

A planificação inicial contemplava:
 Explanação da matéria
 Execução de curvas cónicas;
 Execução do óvulo e da oval.
 Execução de arcos.
 Exercícios de sistematização de geometria no plano no caderno diário.

A estes itens foram adicionados:
 Pesquisa online de logótipos;
 Execução de esboços tendo em vista o logótipo pretendido;
 Criação do logótipo (a preto e branco) na Oval;
 Criação do logótipo (a preto e branco) no Óvulo.

Isto permitiu que a Avaliação fosse alargada, contemplando agora momentos até aí
inexistentes nesta Unidade Curricular tais como: Pesquisa

 Capacidade de pesquisa;
 Capacidade de síntese (linear e geométrica);
 Criatividade;
Juntando-se aos anteriormente definidos:
 Expressão gráfica correcta aos diferentes traçados;
 Uso correcto dos instrumentos rigorosos;
 Limpeza da folha.
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Na sala de aula privilegiei, a par da capacidade de execução das figuras geométricas, a
reflexão dos alunos sobre o processo gráfico, de procura de formas cada vez mais sintéticas,
possibilitando avaliar os resultados através de uma análise crítica. Este acompanhamento
constante permitiu a reformulação de algumas actividades e o desenvolvimento de
competências reflexivas nos alunos, criando neles uma autonomia maior, uma maior
sensibilidade estética e, acima de tudo, ao desenvolvimento do espírito crítico.

A “nova” planificação foi aplicada a todas as turmas de 9º Ano, tendo surtido o mesmo
efeito positivo em todas elas, não se notando nenhum acréscimo ou decréscimo de motivação
entre as mesmas, o que significa que é generalista.

Enquanto professores, devemos estar preparados para modificar comportamentos, atitudes
e, a par de uma reflexão aprofundada, modificar planificações e estratégias.

Rubem Alves, em "Conversa com Educadores", ilustra a necessidade de se procurar
constantemente o mais elevado grau de perfeição como educador:

O estudo da gramática não faz poetas. O estudo da harmonia não faz compositores. O estudo
da psicologia não faz pessoas equilibradas. O estudo das ‘ciências da educação' não faz
educadores. Educadores não podem ser produzidos. Educadores nascem. O que se pode fazer é
ajudá-los a nascer. Para isso eu falo e escrevo: para que eles tenham coragem de nascer. Quero
educar os educadores. E isso dá-me grande prazer porque não existe coisa mais importante que
educar. Pela educação o indivíduo torna-se mais apto para viver: aprende a pensar e a resolver
os problemas práticos da vida. Pela educação ele torna-se mais sensível e mais rico interiormente,
o que faz dele uma pessoa mais bonita, mais feliz e mais capaz de conviver com os outros. A
maioria dos problemas da sociedade resolver-se-iam se os indivíduos tivessem aprendido a
pensar. Por não saber pensar tomamos as decisões políticas que não deveríamos tomar.

Edgar Morin também aborda esta questão partindo do pressuposto que existe uma
“Incerteza do conhecimento”:

O conhecimento é, pois, uma aventura incerta que comporta em si mesma, permanentemente, o risco de
ilusão e de erro. Entretanto, é nas certezas doutrinárias, dogmáticas e intolerantes que se encontram as
piores ilusões; ao contrário, a consciência do carácter incerto do acto cognitivo constitui a oportunidade
de chegar ao conhecimento pertinente, o que pede exames, verificações e convergência dos indícios;
assim, nas palavras cruzadas, atinge-se a precisão para cada palavra na adequação ao mesmo tempo da
sua definição e da sua congruência com as outras palavras que contêm letras comuns; em seguida, a
concordância geral que se estabelece entre todas as palavras constitui a verificação de conjunto que
confirma a legitimidade das diferentes palavras inscritas. Mas a vida, diferentemente das palavras
cruzadas, compreende espaços sem definição, espaços com falsas definições e, sobretudo, a ausência de
um quadro geral fechado; é somente aí que se pode isolar um quadro e tratar os elementos classificáveis,
como no quadro de Mendeleiev, que se pode alcançar certezas. Uma vez mais repetimos: o conhecimento é
a navegação em um oceano de incertezas, entre arquipélagos de certezas.

Considerações finais

Considero importante a inclusão nas estratégias de actividades e instrumentos que permitam
que os alunos dominam as aprendizagens que são parte do percurso necessário à consecução
da(s) meta(s) definida(s). As estratégias de avaliação, na sua dimensão formativa e sumativa
deve visar, por um lado, apoiar os alunos no processo de aprendizagem e, por outro lado,
verificar se os resultados foram alcançados, de que modo (indicadores) e com que qualidade
(critérios).
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Como podemos construir estratégias? As estratégias podem ser de tipologia e natureza
diversas, não necessitando de se subordinar a uma abordagem didáctica única, rígida, a não
ser aquela que o currículo oficial determina, se for o caso. Por outro lado, devemos ter
presente que, com uma estratégia, não se alcança nem se esgota a consecução total da meta
em causa – trata-se apenas de exemplificar tipos de procedimentos didácticos que se
adequam à consecução da meta pretendida.

Como é óbvio, existe a possibilidade de organizar um percurso de aprendizagem com o
propósito de contribuir para mais do que uma meta ou, pelo contrário, assinalar percursos
diferentes para alcançar a mesma meta. Ao longo do processo de ensino, cada meta requer a
construção de numerosas estratégias e a sua articulação e até reorientação de acordo com os
contextos dos alunos e com vista à efectiva consecução da meta. A análise e decisão das
estratégias devem, em nosso entender, ser aplicadas pelos professores de forma autónoma na
organização do seu ensino.

Considero que o objectivo foi alcançado com sucesso, tendo em conta os resultados obtidos.

Apêndice: Comentários dos Alunos:
“(...) Gostei de fazer o auto-retrato no primeiro período e os logótipos.”
“(...) A parte dos logótipos também foi gira, apesar de não gostar muito de óvulos, ovais e

arcos, apesar de saber fazer.”
“(...) Gostei da matérias dos Óvulos e Ovais.”
“(...) Os trabalhos que gostei mais foram o retrato porque me fiquei a conhecer melhor e o

logótipo, pois criamos uma marca nossa através de um óvulo e de uma oval.” ●

Figuras 1 e 2. – Pesquisa de imagens – Logótipos da Apple, Adidas.
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Figuras 4 e 5. – Pesquisa de imagens – Logótipo da AC Milan e .Juventus Milan.

Figura 6 e 7. – Pesquisa de imagens – Logótipo Volkswagen.

Figura 8. e 9. Pesquisa de imagens – Logótipo da Renault.
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Figura 10. – Elaboração da Oval.

Figura 11. – Elaboração do Óvulo



237

Figura 13. – Criação dos esboços
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Figura 15. – Criação dos esboços

Figura 16. – Criação dos esboços
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Figura 17. e 18. – Criação dos logótipos

Figura 19. e 20. – Criação dos logótipos
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Figura 21. e 22. – Criação dos logótipos

Figura 23. e 24. – Criação dos logótipos
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O Livro de Artista: Um Meio de Exploração Criativa

Inês Almeida

Resumo: O presente artigo, elaborado no âmbito do Mestrado de Ensino das Artes Visuais no 3ºciclo e Secundário, é
referente à prática de ensino supervisionada desenvolvida na Escola Secundária da Portela, numa turma do 12ºano,
na disciplina de Desenho A. O objetivo desta reflexão acolhe o Livro de Artista como ferramenta pedagógica,
promotor do desenvolvimento de competências de imaginação e de criatividade.

Palavras-chave: Educação Artística, Livros de Artista, Criatividade, Imaginação

Abstract: This article, produced within the scope of the Masters degree in Art Education refers to the supervised
teaching internship carried out with a 12th grade class at Portela Secondary School. The main aim of this reflection
welcomes the Artist’s Book as a pedagogic tool, enabling the development of imagination and creativity skills.

Keywords: Arts Education, Artist’s Books, Creativity, Imagination

Introdução

Após um registo aprofundado da turma e da escola, denotámos que as capacidades
imaginativas e criativas dos alunos se encontravam enfraquecidas. Consequentemente era
necessário desenvolver aptidões de criatividade nos estudantes, essenciais a uma turma de
currículo artístico, dado a arte ser um veículo apropriado ao desenvolvimento da sensibilidade
estética e da individualidade.

1. Definições do Livro de Artista

O Livro de Artista é um tema alvo de várias discussões e diversas definições, podendo
mesmo afirmar-se que não existe uma resposta consensual. O conceito como hoje o
entendemos aparece já na segunda metade do século XX estando portanto ainda tudo em
aberto quanto ao seu encapsulamento categórico.

Para Drucker (2004), uma das maiores referências nesta área, “a definição de Livro de
Artista ora é muito vaga - um livro feito por um artista ou demasiado especifica - não pode
ser uma edição limitada” (Drucker, 2004, p:14). A partir da abordagem de Drucker
questiona-se: o que significa fazer um livro de Artista? De acordo com Niffenergger
(Wasserman, 2007) fazer um livro é criar uma forma física para ideias. O mesmo sublinha
ainda que o livro tem sido o corpo dos pensamentos humanos desde sempre, logo, quando um
artista faz um livro pouco comum encontra-se a brincar com este corpo ideológico. Pode-se
considerar que um Livro de Artista é um livro criado como uma obra de arte original que casa
os meios formais da sua realização e produção, com os conteúdos temáticos e estéticos neles
inerentes.

2. O Livro de Artista como ferramenta pedagógica

Sendo uma temática em crescente desenvolvimento e rica no que concerne à criatividade, o
Livro de Artista é hoje alvo de programas curriculares em várias escolas de artes em todo o
mundo. Mesmo neste ponto de evolução, o Livro de Artista é uma forma evolucionária de
manifestação artística, transversal a todo o espectro da criação, que possibilita a diversidade,
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a publicação tecnológica, a captação de imagens e o seu processamento, o uso de
equipamento eletrónico, assim como a publicação na internet. (Bodman, 2005)

O Livro de Artista pode integrar qualquer forma e ser criado a partir de qualquer
material. Um livro pode incorporar antigas e novas tecnologias e pode expressar uma
imensidão de ideias. Efetivamente, um livro de artista é tão único como o aluno que o
confeciona. Cada trabalho é original e combina elementos do livro em diferentes formas com
elementos artísticos. A forma, o material, o conteúdo de qualquer livro de artista é inter-
relacionado e juntos compõem o significado.

3. Projeto Pedagógico

O Livro de artista pode ser uma ferramenta pedagógica que desenvolve competências de
imaginação e criatividade, levando a uma pesquisa temática e à utilização de materiais não
convencionais? Esta foi a questão de partida que orientou todo o desenvolvimento da unidade
didática lecionada.

A exploração criativa através do Livro de Artista foi a problemática escolhida para o
projeto, uma vez que, a turma foi conhecida através de aulas assistidas no ano anterior e
todo o contexto educativo envolvente. Após os primeiros contactos com a turma, denotámos
que as competências criativas e imaginativas reveladas pelos alunos eram frágeis. Tal
refletia-se essencialmente nos momentos em que foi dada a oportunidade de realizar
desenhos livres, vindo à tona temáticas de desenhos animados, entre outros de aparência
fortemente infantil, revelador da insuficiência quer imaginativa, quer criativa.

Deste modo, escolheu-se o Livro de Artista como meio para desbloquear essas mesmas
faculdades. Esta proposta integra o Livro de Artista como ferramenta basilar ao
desenvolvimento da criatividade e da imaginação, promovendo, igualmente, o gosto pela
arte contemporânea. As primeiras aulas foram dedicadas à agilização do pensamento
criativo, como meio para desenvolver aptidões criativas e criar soluções inovadoras. Durante
toda a prática pedagógica o nosso objetivo fulcral foi estimular a criatividade e a
imaginação dos alunos, determinando os efeitos da agilização do pensamento criativo nos
resultados finais. Toda a unidade curricular teve como objetivo geral: desenvolver a
criatividade e a imaginação, através da construção de um Livro de Artista. Esta temática
acarta conhecimentos ao nível da arte conceptual e supõe a reflexão individual e coletiva
sobre as produções a realizar. Esta fase inicial teve-se como objetivos específicos: fomentar o
gosto pela leitura através de uma aproximação dos alunos a bibliotecas e livrarias. De
acordo com o programa da disciplina de Desenho A, os objetivos encontram-se assentes no
desenvolvimento das capacidades criticas perante meios visuais, no aperfeiçoamento de
competências de representação, fomentando o trabalho colaborativo e pressupondo também,
um crescimento individual artístico. Como propósitos desta disciplina ressalta-se ainda a
aquisição de uma consciência estética e uma formação ao nível da história da arte.

Como estratégias teve-se em conta a aproximação ao mundo dos livros, dado que nenhum
destes alunos tinha alguma vez lido um livro por iniciativa própria, bem como a realização de
visitas de estudo, procurando o contacto direto com obras de arte de excelência, a utilização
de um blogue e ampliar os conhecimentos sobre a arte contemporânea, mostrando exemplos
históricos e marcantes na arte.
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4. Estratégias Aplicadas
4.1 Agilização do Pensamento Criativo
Relativamente à aplicabilidade desta estratégia nesta unidade curricular, salientam-se as

seguintes ferramentas: a lista de palavras, a lista de atributos, a lista de quarenta usos,
cenários futuristas, o ponto de vista de Sírios, exercícios de estilo, o mapa mental e a matriz
morfológica. Estas atividades promoveram uma agilização do pensamento criativo, sendo
essencial em todo o decorrer da unidade de trabalho. Cada aluno desenvolveu competências
de fluência, de flexibilidade, de elaboração e de originalidade que transportaram para a
concretização do respetivo livro de artista.

4.2 Contacto com Livros de Artista
O contacto direto com obras de arte, particularmente com o Livro de Artista é uma das

mais importantes estratégias usadas nesta unidade curricular. Assim sendo, foi através de
visitas de estudo e da mostra de exemplos concretos de Livro de Artista que se efetivou este
contacto. O facto de os alunos visualizarem várias imagens diferentes, primeiramente em
apresentações em formato PowerPoint e bibliografia especializada e de seguida nas visitas,
permitiu que conhecessem vários meios diferentes, ao nível dos materiais e dos conteúdos.

4.3 Blogue
A utilização de um blogue de acompanhamento como estratégia didática assenta

essencialmente na construção de um espaço de acesso a informações especializadas em todo
o processo de trabalho. O blogue criado para o projeto pedagógico foi denominado de
“Arquivador de Memórias”. Este meio de comunicação disponibiliza uma rede de informações
consideradas de interesse para os alunos, sendo atualizada aquando das diferentes
atividades da planificação.

4.4 Reflexão em grupo
A reflexão conjunta permite uma sistematização das ideias, estabelecida através de todos

os membros da turma. Dado que é uma fase tão importante quanto a própria realização dos
trabalhos, a reflexão e a apresentação permitem uma maior consciência de todo o processo.

5. Trabalhos dos alunos

Partindo do Livro de Artista demonstrou-se as potencialidades desta temática, tanto a nível
dos conteúdos como a nível formal e material. Uma das possibilidades deste riquíssimo tema
assenta na exploração da identidade e no rumo pessoal e autobiográfico que os trabalhos
podem tomar. Deste modo, fundamenta-se a emergência destes conteúdos para estudantes
que escolhem neste momento a área profissional ou o curso pós-escolar a seguir.

Comprovou-se uma grande melhoria nos temas que os alunos apresentam nos seus
trabalhos em comparação com outras atividades artísticas desenvolvidas na disciplina. Esta
unidade didática foi uma pequena amostra do que é exequível alcançar, no entanto, os
alunos responderam de forma bastante positiva, dado que mostraram interesse, empenho e
dedicação.
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Figura 1, Livro-Violino, As minhas pautas de música (fonte própria, 2012).

Figura 2, Livro Arquitetura, Jogar e Construir (Fonte própria, 2012).
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Figura 3, Livro - Discos de Vinil (Fonte própria, 2012).

Figura 4, Livro Transparente, Escreve o que quiseres (Fonte própria, 2012).
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Figura 5, Livro Arquivador-Life (Fonte própria, 2012).

Figura 6, Livro Viagens todo o terreno (Fonte própria, 2012).
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Figura 7, Livro-bolo, páginas em fatias (Fonte própria, 2012).

Conclusão
De acordo com a avaliação evidencia-se que a agilização do pensamento criativo é uma

estratégia didática eficaz, que se veio a refletir nas produções plásticas dos alunos.
Concluímos, igualmente, que o Livro de Artista permite desenvolver competências criativas e
imaginativas. A turma composta por 26 alunos obteve um resultado sobejamente positivo, não
existindo nenhum aluno com classificação abaixo do suficiente.

Como professor de artes pensamos que esta temática pode ser lecionada em várias
disciplinas, podendo proporcionar a interdisciplinaridade, algo que pode ser uma fonte de
inspiração a professores. ●
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À procura das nossas raízes com Graça Morais
Unidade de trabalho desenvolvida na disciplina de Desenho A,

11ºano – Curso Científico Humanístico de Artes Visuais – Escola
Secundária Fernando Namora

Isabel Ribeiro de Albuquerque

Resumo: Esta comunicação consiste no trabalho desenvolvido numa unidade de trabalho que é desenvolvida em
três exercícios que vão da bi à tridimensionalidade: 1º desenho, 2º Leporello e 3º Llivro-Objecto .O trabalho foi
desenvolvido a partir das raízes familiares dos alunos e da pintura de Graça Morais, do que resultou a partilha
de histórias de vida e a aprendizagem de novas linguagens que deram origem a um trabalho pluridisciplinar e
criativo.
Palavras chave: raízes, desenho, leporello, livro- objecto, partilha.

Title: Searching for our roots with Graça Morais .Unit 0f work developed in the discipline of drawing, 11 years -
Humanistic Scientific Course of Visual Arts – Escola Secundária Fernando Namora
Abstract: This communication is the work of a unit of work that is undertaken in three exercises ranging from two to
three dimensions: 1th Drawing,2th Leporello and 3th Book-Object. This work was developed from the students family
roots and painting of Graça Morais, which allowed the sharing of life stories and learning new languages that gave
rise to a multidisciplinary working and creative.
Keywords: roots, drawing,, leporello, book-object, sharing.

Introdução
Esta unidade de trabalho foi desenvolvida numa oficina de formação da APECV. Começou

com um seminário, na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, com a presença da artista, da
formadora Teresa Eça e do Director do Centro de Arte Contemporânea de Bragança, local
onde está a obra de Graça Morais e onde se iria realizar a exposição dos trabalhos
seleccionados. Assim a APECV e Graça Morais propuseram como ponto de partida, para a
nossa oficina, que os alunos compreendessem a sua obra contextualizando-a no tempo e no
espaço. Depois foi lançado o desafio aos professores para que trabalhassem com os alunos
as memórias e identidades, indo à procura das raízes da comunidade onde os alunos vivem ou
de onde são oriundos. Esta turma tinha uma grande diversidade cultural – Portugal, Brasil,
Angola, Guiné e Cabo Verde.

1. Percurso/Conteúdos
Esta unidade de trabalho foi dividida em 3 fases para que os alunos tivessem diferentes

propostas de trabalho. Foi também estabelecida uma interdisciplinaridade com História da
Cultura das Artes, disciplina leccionada pela mesma professora.

Começou-se por ver o livro Graça Morais (Prémio Soctip) e por fazer pesquisas na Internet.
Foi focado particularmente o período de 1976-78, em que a artista vive em Paris, como
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian e onde aprofunda o estudo da obra de Picasso,
Matisse e Cézanne.

1.1 Proposta de trabalho 1
Desenho: As minhas raízes
Para além da recolha fotográfica e da recolha verbal junto das pessoas mais velhas da
família, faça um trabalho que tenha como referência explícita uma obra dum artista plástico
escolhido por si.

Conteúdos: Desenho de memória e/ou de observação e de interpretação.
Materiais: todo o tipo, podendo utilizar técnicas mistas, colagem.
Suporte: qualquer tipo de suporte.
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Memória Descritiva: explicação do conteúdo e da escolha da obra do artista plástico
escolhido.

1.2 A pesquisa
Enquanto os alunos iam recolhendo informação junto da família, em livros, álbuns de

fotografias e na net, nas aulas fomo-nos debruçando sobre os conteúdos formais, técnicos,
temáticos, estéticos e simbólicos da obra de Graça Morais. Fizemos também alguns exercícios
sobre os traçados organizadores resultantes da estrutura básica de construção da obra e
elaborámos um recurso para o quadro interactivo com o título Geometria Implícita e Linhas de
força na Pintura, cuja temática foi a pintura de Graça Morais, a Guernica de Picasso e ainda
Rubens e Caravaggio. Cada flip dava acesso a um esquema estudado previamente pela
professora, embora não houvesse uma única solução – o interessante era comparar e discutir
as diversas soluções encontradas. Este flipchart foi enviado para o e-mail da turma para que
os alunos o pudessem rever.

Figura 1. Geometria implícita da obra da Série Cabo Verde, 1988/89. Col. Galeria 111.

2.1Partilha de vivências e avaliação
Procedeu-se à análise do resultado plástico e simbólico, assim como a adequação das

técnicas e procedimentos dos trabalhos executados e partilhou-se, entre todos, a riqueza do
pluri-culturalismo existente na turma.

Os trabalhos dos alunos africanos foram mais tarde publicados num site da Sociedade
Internacional para Educação através da Arte, pela Dra. Teresa Eça, o qual pode ser
consultado em: http://insea.org/publications/visual-memories-young-africans
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Figura 2. Delgado Mendes: A guerra civil guineense + Os jogadores de cartas, Cézanne
grafite sobre papel, A4 (babuíno vestido com a farda do governo para mostrar que os animais também

sofreram com a guerra, a sua mão cortada simboliza a mutilação das pessoas devido às minas. As três figuras
centrais simbolizam a tradição do fanado que é a circuncisão – ritual de passagem.)
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Figura 3. Márcio Marcelino: Guerra de Angola + Série Sinónimos, Jaume Plensa
(sofrimento de todas as crianças. Tal como Jaume Plensa usa palavras nos seus desenhos, que intervêm sobre

os corpos, exigindo assim a participação do espectador através da sua interpretação.
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Figura 4. Maycow Rocha: Viagem de avião + S/ Título Keith Haring, marcador, lápis de cor e pastel de óleo
sobre papel e colagem, A4 (representação de uma família, o amor e harmonia entre eles, tal como no original;

desenhou um avião que simboliza a partida do pai para Portugal antes de todos .)
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Figura 5. Teresa Lemos: Matança do porco + Matança do porco, Graça Morais, grafite e lápis de cor, A4
(reflexão sobre o sentido de família na matança do porco, na Herdade do tio, perto de Coruche.)

2. Interdisciplinaridade com História da Cultura e das Artes
Dado que, na aula de História, a matéria que estava a ser leccionada era o Barroco e a

ópera é por excelência uma arte desta época, elaborou-se uma alusão à área do Catálogo,
da ópera Don Giovanni, de Mozart, na qual Leporello, criado de Don Giovanni, conta todas as
aventuras de seu amo, que estão escritas num catálogo em forma de fole, o qual, mais tarde,
toma o nome de Leporello.

2.1 Proposta de trabalho 2
Leporello – passagem da bi á tridimensional idade através de dobragem
Crie um Leporello, através duma reflexão gráfica, no campo visual que lhe é facultado

(1/3 de uma folha A2, na horizontal).
Materiais: todo o tipo, podendo utilizar técnicas mistas, colagem; impressões de imagens

para colar, usar a palavra manuscrita ou impressa, memórias escritas por si, poesia ou prosa e
até usar elementos da natureza.

Pode fazer o número de dobras que lhe convier.
Anverso: deverá ser uma interpretação da obra de Graça Morais;
Reverso: deverá imaginar que tal como Leporello, o criado de D. Juan, se encontra

escondido atrás dum biombo, estrategicamente colocado no quarto de seu amo, recolhendo
informação para contar uma história de vida - neste caso, a sua.

Memória Descritiva: deverá fazer um relatório sobre o assunto abordado e técnica e
materiais utilizados.
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Figuras 6 e 7. Leporello, Carla Gomes, lápis, esferográfica, guache e vieux-chêne, sobre papel.
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Figuras 8 e 9. Leporello, Sandra Liberato, tinta acrílica, grafite, guache, plástico, folhas secas, pedras, areia e
frasco com água do mar, sobre papel.

2.2 Análise e discussão dos trabalhos
Nesta altura discutiu-se também sobre o resultado plástico dos trabalhos já executados e

sobre a classificação do que será desenho, pintura ou escultura.
A fronteira entre Desenho e Pintura por vezes não são facilmente reconhecíveis, portanto

confrontámos definições de alguns autores.
Desenho não é só como dizia Francisco da Holanda “ o fazer suave do preto no branco”

como o desenho do Delgado Mendes. Mas a diferença entre Desenho e Pintura não é só uma
questão de aspecto. Uma das grandes diferenças entre Pintura e Desenho, na perspectiva de
Walter Benjamin, é que a primeira exige a verticalidade diante do contemplador, enquanto
que o Desenho remete para uma posição neutral, a horizontalidade – o longitudinal da
pintura é expositivo, enquanto que o transversal do desenho é simbólico, contém sinais.

A propósito do Leporello da Carla, falou-se da pintura chinesa, que no seu espírito está
ligada directamente ao exercício da escrita e, mais ainda à caligrafia, daí os eruditos
preferirem usar o termo escrever, em vez de pintar. Abordámos ainda a designação de sinal
e mancha de Filomena Molder. Com o Leporello da Sandra falou-se de Pós-Modernismo, da
reproblematização da forma e da emergência simultânea de diversas categorias e da mistura
de meios que nos criaram uma situação de impotência face à sua classificação, tal como a
obra de Helena Almeida, alguma escultura de Ângelo de Sousa ou a pintura de Julião
Sarmento.
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Figura 10. Livro-Objecto, Carlos Silva, Trás-os-Montes, madeira, K-line, papel, tinta acrílica – 2º Prémio.

Figuras 11. Livro-Objecto, Carlos Silva, Trás-os-Montes, madeira, K-line, papel, tinta acrílica – 2º Prémio.
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Figuras 12. Livro-Objecto, Carlos Silva, Trás-os-Montes, madeira, K-line, papel, tinta acrílica – 2º Prémio.

Figuras 13. Livro-Objecto, Carlos Silva, Trás-os-Montes, madeira, K-line, papel, tinta acrílica – 2º Prémio.
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Figuras 14, e 15. Livro-Objecto, Liliana Silva, Costumes, papel, papel academia – gravura cega e colagem –
Menção Honrosa.
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Figuras 16 . Livro-Objecto, Márcio Marcelino, Caixa Preta, madeira, tecido, tinta acrílica.

3. Proposta de trabalho 3
Livro-Objecto – tridimensionalidade assumida
Tema: Graça Morais/Trás-os-Montes: animais, pássaros, vegetação, costumes, mapas locais,

mapa das estradas, o Vieiro, etc.
Materiais: qualquer tipo de papel, fotografia, madeira, tecido, metal, etc.
Técnicas; escrita, pintura, desenho, gravura cega, linóleo, mista, colagem…
Memória Descritiva: deverá fazer um relatório sobre o assunto abordado e técnica e

materiais utilizados.
3.1 Análise dos trabalhos e selecção das obras para o concurso nacional
Dado que este último trabalho foi o que mais agradou aos alunos também foi o mais

pensado para o concurso da APECV. Contudo também gerou polémica quando da sua
análise. Embora tenha sido explicado e debatido na aula o que era um Livro de Artista e as
diversas formas que poderia assumir e se tenham vistos muitos exemplos através da net e de
livros levados pela professora, os alunos discutiram as diversas formas encontradas: a Liliana
que tinha mesmo construído um livro em que a capa era gravada com as ruas do Vieiro, terra
da Graça Morais e, por dentro, usou gravura cega e colagem; o Carlos que esculpiu e pintou
uma caixa de madeira e introduziu folhas em K-line pintadas e com colagem; ou o Márcio que
pegou na ideia de caixa preta do avião, aquela onde ficam guardadas as coisas mais
importantes e, inspirando-se nos retratos pintados nas placas de xisto de graça Morais, pintou
os retratos de família.. Por fim, com a ajuda dos colegas de grupo foram escolhidos os 5
trabalhos para enviar para Bragança: O desenho Raízes, de Maycow Rocha, figura 4; o
Livro-Objecto de Carlos Silva, figuras 10-13; o Livro-Objecto de Liliana Silva, figuras 14-15;
o Livro-Objecto de Márcio Marcelino, figura 16.

Conclusão
A importância desta unidade de trabalho deveu-se a toda a discussão e polémica que os

trabalhos levantaram e à interdisciplinaridade conseguida com História da Cultura e das
Artes. Foi também importante a partilha de histórias de vida, a diversidade de trabalhos que
possibilitou uma vasta experimentação, o enriquecimento a nível prático-teórico e a
aprendizagem de outras linguagens que possibilitaram um trabalho pluridisciplinar onde os
alunos materializaram a sua criatividade, o que se traduziu em dois prémios no Concurso da
APECV, entre as escolas a nível nacional: o 2º Prémio para o Carlos Silva e uma Menção
Honrosa para a Liliana Silva. ●
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A importância da aquisição de cultura artística no futuro
desempenho profissional dos alunos

Isadora Pestana

Resumo: “TransformArte” foi a designação escolhida para um projecto que visa desenvolver competências no
domínio da arte através da experimentação da metodologia projectual. Abordamos as competências dos alunos
de Artes Visuais no final do ensino secundário, numa perspetiva construtivista, visando a sua aplicação no futuro
profissional destes.
Palavras chave: Metodologia Projectual, experimentação, análise crítica, competências.

Abstract: "TransformArte" was the name chosen for a project that aims to develop competencies in the field of art
through experimentation of planning methodology. We discuss the skills of Visual Arts students at the end of
secondary education, within a constructivist perspective, aiming their application in professional future.
Keywords: Planning methodology, critical analysis, experimentation, expertise (skills)

Introdução :
O projeto pedagógico “Transformarte” desenvolveu-se ao longo de todo o ano letivo

2009/2010 na Escola Secundária José Augusto Lucas em Linda-a-Velha, na área curricular
não disciplinar Área de Projeto do 12ºano, que infelizmente já não existe no atual currículo do
ensino secundário.

Após uma análise da turma, fomos confrontados com uma problemática que, de alguma
forma, orientou a planificação e conceção deste projeto. Com efeito, as opções dos alunos na
componente de formação geral não eram as mesmas, uns escolheram Matemática e outros
História da Cultura e das Artes no 10º e 11º ano de escolaridade, estas escolhas originavam
alguns desequilíbrios de saberes. E, foi no sentido de dar as mesmas oportunidades a todos
que concebemos um projeto onde se abordam diferentes componentes da área artística,
diferentes saídas profissionais, através da pesquisa, debate e da produção de projetos que
são intenções de projetos artísticos.

A escolha do nome do projeto tem dois sentidos, por um lado uma componente de
transformação, de reciclagem, de reaproveitamento de recursos. Por outro lado uma intenção
de transformar a forma de abordar o mundo, de projetar, de intervir e de desenvolver um
sentido crítico nos alunos. “TransformArte” pareceu-nos ser uma palavra que abrangia um
pouco de tudo isto, tendo uma sonoridade que agradou muito, quer a nós quer aos alunos.

O Enunciado do exercício pretende cumprir os seguintes objetivos:
Projetar uma cadeira/ assento em cartão canelado tendo como principio a investigação de

um movimento artístico
O estudo de um movimento artístico (escolhido pelos alunos) deve ser feito em grupo,

devendo cada aluno desenvolver um projeto individual a partir das suas medidas
antropométricas e das suas interpretações pessoais.

Criar um objeto utilitário contemporâneo com referências formais, cromáticas, filosóficas,
metafóricas ou outras, relativas à investigação feita.

Pretende-se um objeto original que reflita uma intencionalidade artística.
Assim, a turma dividiu-se em quatro grupos: Arte Nova, Cubismo, Surrealismo e Pop Arte.



262

Figura 1. Fotografía da exposição final, (2010). Fonte: própria

Com o objetivo de fornecer competências que consideramos ricas de conteúdos,
desenvolvemos um trabalho de dar a conhecer artistas plásticos portugueses contemporâneos,
Helena Almeida, Lurdes Castro e Joana Vasconcelos, através de visitas de estudo,
apresentações em PowerPoint, vídeos, etc.

Também foi promovido o contacto direto com artistas através de workshops realizados na
escola.

As aulas iniciavam-se com uma apresentação PowerPoint onde mostrávamos as obras dos
artistas e o seu método de trabalho, seguida de discussão com os alunos e enquadramento
histórico dos seus trabalhos. Promovemos sempre o contacto direto com as obras de arte e a
produção e desenvolvimento de projetos artísticos individuais contextualizados nos métodos de
trabalho dos artistas plásticos referentes.

Como refere Munari (1968: 20): “Conhecer as imagens que nos rodeiam significa também
alargar as possibilidades de contacto com a realidade; significa ver mais e perceber mais”

Passamos a descrever como se desenvolveram as atividades letivas no seu geral:
a escola foi equipada no início de Setembro de 2009 com computadores e projetores

multimédia em todas as salas de aula, este acontecimento que muito beneficiou as atividades
letivas, teve também uma participação ativa no decorrer deste projeto.

Apercebemo-nos que este equipamento informático trazia consigo caixas de cartão que se
amontoavam nas arrecadações e em todos os cantos da escola, daí surgiu a ideia de
reutiliza-los. Deste modo, utilizamos estas caixas como matéria-prima para o projeto que
pretendíamos lançar, resolvendo à escola o problema da reciclagem e também o nosso
problema de recolha de material.

Resolvemos então fazer como Picasso, quando utilizou um selim e um guiador de bicicleta
para fazer um touro, não procurando mas sim encontrando “(…) a intervenção do destinatário
da definição da função do objeto: o selim e o guiador adquirirem decididamente uma função
diferente da originária.” (Rocha, 1987:8).

Iniciámos assim o ano letivo com o lançamento do enunciado do exercício, e apresentação
do projeto “TransformArte”.
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Primeiramente, fazer uma cadeira em cartão não foi algo que os alunos considerassem
exequível, sobretudo tendo em consideração que estas deveriam suportar o seu peso e estar
estudadas ergonomicamente.

Acabamos assim a estudar antropometria e também ergonomia.
No decorrer das aulas fomos apresentando a metodologia de trabalho de projeto segundo

Bruno Munari, assim como diversos conteúdos da Teoria do Design e da
História da Arte. Estas informações foram sendo fornecidas em ambiente de debate, muitas

vezes apoiados por livros, por imagens de obras de arte e vídeos.
Tentamos transmitir aos alunos que o projetista profissional, tem o seu método projetual,

graças ao qual o seu trabalho é realizado com precisão e segurança, sem perda de tempo.
Quando solicitamos aos alunos a pesquisa de um movimento artístico, foi nosso objetivo a

contextualização histórica, as referências formais, e filosóficas que a arte e a história de arte
encerram em si. Esta pesquisa permitia o trabalho em grupo e a aquisição de “matéria-prima”
para o desenvolvimento de projetos individuais. O facto de lhes ser exigido que
apresentassem o conteúdo pesquisado à turma, levava a um processo de seleção, análise e
síntese para a apresentação oral, que consideramos muito valiosos para o desenvolver da
literacia em artes. Quando iniciaram os seus projetos individuais, mesmo o grupo de alunos
que nunca tinha tido contacto com a História da Cultura e das Artes, já tinham algumas
referências quer da sua pesquisa quer por assistirem às apresentações dos colegas.

Acreditamos que a reflexão escrita ou falada sobre a pesquisa, sobre os métodos e
técnicas utilizados, leva ao desenvolvimento do espírito crítico.

A informação surgia sempre de forma encadeada, cada novo conteúdo contribuía para o
adensar de um novelo que se pretendia farto e longo. Com efeito, sempre que abordávamos
novas temáticas nunca nos desviávamos do nosso objetivo inicial as competências, ou seja, todo
o projeto pretendia contribuir para alargar os conhecimentos dos alunos na área artística e
alargar as suas possibilidades de escolha no final do ensino secundário, assim como o seu
desempenho profissional no futuro.

O ambiente vivido na sala de aula era muito próximo ao de um ateliê, onde se realizavam
experiências, trocas de informação, de ajuda, de partilha. Promoveu-se, a capacidade de
trabalho individual do aluno e a autonomia, funcionando o professor como um orientador, e
também como um igual, onde todos trabalhamos para um objetivo. A sala de aula funcionou
como um laboratório de experiências no campo das Artes Visuais.
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Figura 2. Fotografía de trabalhos dos alunos, (2010). Fonte: própria

Consideramos que trabalhar estratégias de modo a formarmos pessoas mais seguras,
independentes, criativas e com uma visão do mundo que as rodeia mais analítica, foi bem-
sucedido. Pretendia-se contribuir para uma formação do indivíduo e da sua identidade, como
refere Frois (2000: 124) “A arte é um importante contributo para a nossa própria identidade
e para o nível de consciência na sociedade em que vivemos”.

Observamos ainda, que o envolvimento dos alunos no trabalho foi excelente, ficando estes,
diversas vezes a trabalhar fora do horário das atividades letivas, por puro entusiasmo.

Como desfecho deste projeto realizou-se uma exposição na escola, sendo cada grupo
responsável pela planificação e individualização da exposição de cada tema, assegurando
uma linha uniformizadora e que contextualiza o projeto global da turma.
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A ideia de expor os trabalhos traz aos alunos uma motivação suplementar, tendo estes
primado por superar os objetivos de modo a se orgulharem do trabalho apresentado.

A experiencia de realizar uma exposição requer o desenvolvimento de competências que
serão convocadas em outras circunstâncias da vida profissional destes alunos, vindo mais uma
vez de encontro aos objetivos traçados por nós.

Resultados qualitativos do projeto pedagógico:
 Conheciam e interessavam-se por artistas plásticos contemporâneos Portugueses
 Reconheciam os diferentes métodos de trabalho de diferentes artistas
 Iniciaram uma produção artística própria
 As suas referências no domínio da História da Arte e do Design aumentaram
 Aplicavam a Metodologia de trabalho de projecto
 Reconheciam a importância do estudo da ergonomia
 A sua criatividade foi incrementada
 Desenvolveram um espírito crítico
 Desenvolveram a capacidade de trabalhar em grupo
 Perceberam a necessidade de fundamentar o seu trabalho

Acreditamos que as competências fornecidas, serão desenvolvidas e aplicadas ao longo da
vida profissional e académica em qualquer área artística, cumprindo o objetivo primeiro deste
projeto que é o de criar cidadãos ativos e atuantes no mundo que os rodeia, quer pela
capacidade de criação quer pela capacidade de análise e de crítica. ●
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[Ovos de Arte à Maneira de Miró] Ensino Básico 2º Ciclo

Elsa Calafate &

Lúcia Lopes

Resumo: O Ensino das Artes Visuais deverá estabelecer, através dos métodos pedagógicos inerentes ao ensino
aprendizagem, o elo entre a obra concreta de um artista e a prática letiva. É fundamental, relacionar a obra de arte
com os conteúdos e renovar a abrangência da arte no processo educativo. A simbiose concretiza-se na unidade de
trabalho "Ovos de Arte à maneira de Miró".
Palavras chave: processo criativo, Miró, elementos da forma, ovos de arte

Introdução
No labiríntico corrupio da atualidade da arte moderna, numa sucessiva e constante

necessidade de se transpor, de se atualizar, num mundo da era digital, o paralelo com o
processo educativo nem sempre é conseguido. Assim, a temática tem como fundamento
alargar a visão mais restritiva da arte e incutir-lhe uma nova vitalidade com as “Práticas das
Artes Visuais no Ensino Básico e Secundário”. Com base numa abordagem concreta, objetiva-
se colmatar a abstração da arte e enriquecer a prática artística dos estudantes. Pretende-se
por isso, uma conjugação entre a arte e os conteúdos específicos do ensino das Artes Visuais,
nas suas diferentes modalidades, tendo como plano de concretização as “produções artísticas”
dos alunos.

Ambiciona-se dar a conhecer um trabalho orientado para uma educação estética,
potenciadora de capacidades artísticas fundamentais. Assim, orienta-se o desenvolvimento do
processo artístico individual do aluno, como futuros criadores e consumidores artísticos
esclarecidos, que possam adotar um papel ativo, na transversalidade da educação artística.

Deste modo, defende-se uma aprendizagem artística contextualizada onde a
fundamentação teórica baseia-se na obra de um artista plástico, aliado aos conteúdos em
estudo. O ensino das artes visuais demarca um papel renovado no campo artístico e
educativo, onde o conceito de “artista na sala de aula" aparece revigorado.

1.Contextualização e enquadramento da Unidade de Trabalho
Esta unidade de trabalho inseriu-se na atividade “Ovos d’Arte”, proposta pelo grupo de

E.V.T. para o Plano Anual de Atividades, da Escola E.B.2,3-Delfim Santos, onde foi
desenvolvida com uma turma de 5º ano.

De acordo com o programa de Educação Visual e Tecnológica (E.V.T.), nesta unidade,
foram desenvolvidos os seguintes conteúdos: Comunicação- problemática do sentido e imagem
na Comunicação; Forma- o valor estético da Forma, elementos da Forma (destacando-se o
estudo do Ponto e da Linha); Luz/Cor - Natureza da Cor; Espaço-organização do espaço.

De entre muitos, o artista selecionado foi o pintor espanhol Joan Miró. A escolha justifica-se
pela adequação aos conteúdos a lecionar e pela presença aparente de um ambiente mágico
infantil nas suas obras, criando logo à partida uma empatia com o desenho infantil,
favorecendo a identificação dos alunos, estimulando a espontaneidade, a criatividade e o
interesse pelo artista.

As estratégias e os conteúdos selecionados, tiveram como propósito a interpretação de
mensagens na leitura de formas visuais, através da descodificação de diferentes obras de
arte de Miró. Os alunos tiveram a possibilidade de construir objetos plásticos, explorando
temas e ideias, e criar assim, composições bidimensionais e tridimensionais a partir da
observação, da interpretação e da imaginação, utilizando expressivamente os elementos da
Forma. Os seus elementos figurativos brincam no espaço da obra, o que facilita uma grande
diversidade de leituras.
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1.1 Desenvolvimento da Unidade de Trabalho
A unidade de trabalho teve como ponto de partida a realização de uma pesquisa sobre a

vida e a obra do pintor Joan Miró. Nesta etapa, fulcral para criar laços de afetividade e de
proximidade com o artista em estudo, foi sugerido a cada aluno que selecionasse uma obra
de Miró e a interpretasse. Para este processo, que poderá não ser fácil e intuitivo para um
aluno de 10 anos, foram dadas algumas sugestões de orientação revelando-lhes que
interpretar uma obra de arte é um processo individual, que possibilita diferentes leituras,
entre as quais: descrever o que vê e o que sente pela obra escolhida, relacionar o título e a
obra, explicar o porquê da escolha do quadro e onde identifica as características nas obras
de Miró. Nesta ação de interpretação estiveram sempre inerentes os conteúdos em estudo
(Comunicação, Cor, Forma e Espaço).

“No contato com a obra de arte, a criança vive uma situação nova, que pode interpretar e
recriar à sua maneira, iniciando-se na compreensão das diversas formas da linguagem artística e
desenvolvendo a sua sensibilidade estética.” (Gonçalves,1991:3)

Considerando que os museus e os monumentos artísticos são parceiros privilegiados no
ensino das artes, dinamizámos uma visita de estudo, com interesse pedagógico, à exposição
“Não Te Posso Ver Nem Pintado”, na qual os alunos contextualizaram o pintor supra referido,
na sua corrente artística, o Surrealismo. Esta exposição esteve patente no Centro Cultural de
Belém em Fevereiro de 2009.

“O contato com a obra de arte desenvolve a sensibilidade estética e contribui para
desbloquear o processo criativo, proporcionando a descoberta das mais variadas técnicas e
formas de expressão.” (Rodrigues, 2002:210)

Após a incorporação teórica, o passo seguinte foi a realização de composições, onde foi
explorado o Desenho e a Pintura, com a técnica de lápis de cor e canetas de feltro.
Implementámos estratégias de trabalho individual e coletivo e diversificámos os suportes, com
vista a permitir aos alunos diferentes soluções plásticas e a experimentação plena de
materiais.

Começamos por descrever como "nasceu" numa aula de EVT de 90 minutos, um painel com
cerca de 8m, alusivo a Miró (Figura1). A disposição da sala de aula, naquele dia, foi
diferente do habitual, exatamente para quebrar regras e preconceitos quanto à forma e
meios para a produção artística. Ao entrarem na sala de aula, os alunos foram surpreendidos
pela ausência das mesas e cadeiras, substituídas pelo papel cenário estendido no chão no
meio do espaço. Com um marcador na mão, foram convidados a realizar composições visuais
inspirados na simbologia e nas caraterísticas da pintura de Miró. A espontaneidade foi
autêntica! Cada criança, sentada ou até deitada pelo papel cenário, desenhou livremente
embebidos da sua expressividade, fazendo as suas interpretações. Intrinsecamente, foram
conjugando os elementos visuais e os elementos formais de Miró, numa organização formal do
espaço do papel.

É importante, para o aluno, compreender que a composição ou a organização dos elementos formais é
fator constante da obra de arte.” (Sousa,1974:14)
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Figura 1. Pormenor do Painel coletivo, 2009. Fonte: própria.

Para integrar a unidade de trabalho na época da Páscoa, os alunos realizaram uma
composição visual individual delineada por uma linha oval, onde "desmontaram" as obras de
Miró inicialmente selecionadas e, com os seus fragmentos voltaram a criar, materializando
uma nova ideia, segundo uma livre associação de imagens (Figura 2).

Figura 2. Ovos- trabalhos bidimensionais, 2009. Fonte: própria.

Em seguida, como produto artístico, os alunos desenharam os “simbolismos de Miró” tendo,
desta vez, como suporte de trabalho, ovos de galinha verdadeiros, com todas as
particularidades que é trabalhar sobre uma superfície tão frágil quanto a casca de ovo
(Figura 3). Os alunos consideraram esta experiência muito aliciante por ser um elemento
conhecido e familiar, e paralelamente tomaram consciência de que qualquer superfície e
objeto do nosso quotidiano, podem ser transformadas num contexto e suporte artístico.
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Figura 3. Desenho e pintura de ovos, 2009. Fonte: própria.

Para finalizar o projeto, organizámos uma exposição no átrio da escola com a sequência
dos trabalhos desenvolvidos, para ser apreciada por toda a comunidade educativa. Ainda
hoje pode consultar-se os trabalhos desenvolvidos na página digital da escola Delfim Santos.

Considerações finais
Ao longo de todo este processo e no final de cada trabalho prático, foram realizados com

regularidade momentos de reflexão e de avaliação. À medida que foram conhecendo melhor
cada quadro de Miró, os alunos tornaram-se capazes de estabelecer comparações e de
utilizar conceitos da linguagem plástica, bem como tecer comentários e apreciações sobre os
seus trabalhos e o trabalho dos colegas de turma. Os alunos tornaram-se “pequenos
especialistas” em Miró, capazes de comentar e perceber, com sensibilidade estética, uma
obra de arte. Foi ainda evidente, a alteração no cuidado com as suas próprias produções.

Acreditamos que ficou claro que o contato com as obras de Miró contribuíram em muito,
para o desenvolvimento da perceção artística dos alunos desta turma. Ao longo do projeto o
conceito de arte alterou-se, permitindo livres e diferentes leituras, com significado afetivo, e
muito expressivo, “numa relação entre o consciente e o inconsciente, a razão e o instinto.”
(Rodrigues, 2002:14)

O traço, a simbologia e o universo de Miró cativou-os, levando-os a não só a reproduzir
formas como a criar outras formas, linhas, traços em novos contextos. Mas o melhor mesmo foi
vê-los tão envolvidos e encantados, como sujeitos ativos, participativos em todo o processo
criativo, constatando, que a imaginação é um universo infinito. Quando é dada total
liberdade de expressão, tudo pode acontecer. A Educação Artística torna-se fundamental
para que a criança possa exprimir-se livremente, com toda a sua espontaneidade e
personalidade. Ao longo do processo criativo da unidade de trabalho apresentada, e tal
como defendem alguns pedagogos, a capacidade transformadora da arte bem como a como
a fruição estética, são contributos valiosos para a sociedade.

No que se refere aos conteúdos estudados concluiu-se que foram apreendidos num contexto
artístico. Durante o desenvolvimento da unidade realizaram-se momentos de pausa no
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processo criativo, estes revelaram-se essenciais, pois tinham o intuito de envolver cada aluno
no trabalho, levá-lo a refletir e a contribuir para o desenvolvimento das suas aprendizagens,
o que potenciou a sua expressão oral, o pensamento e a coerência das suas ideias e abrindo
novas perspetivas de futuras produções artística.

Em suma, pretendeu-se com esta unidade despertar o sentido estético da criança para a
criação artística individual. ●
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Prática profissional e desafios quotidianos: o ensino da disciplina
de educação visual na escola de hoje

Lucília Ventura

Resumo: Professora há muitos anos, e portanto habituada a toda a problemática resultante do crescimento da
denominada "escola de massas", nunca antes me sentira como no início deste ano letivo: angustiada,
desamparada, perdida, sem estratégias, perante nove turmas do 7º ano ( cada uma com 28 alunos, numa faixa
etária que variava entre os 12 e os 16 anos ) tendo todas elas em comum uma percentagem elevadíssima de
alunos de baixa condição social e cultural, repetências várias e sem autoestima nem interesses. Venho partilhar,
sobretudo com todos aqueles que vão agora iniciar-se profissionalmente, algumas reflexões pessoais
relativamente a essas experiências profissionais, muito concretas e recentes.

Ao aceitar dar o meu contributo neste Simpósio Matéria-prima, de práticas no ensino
básico e secundário, aproveito para, mais do que apresentar a planificação e
desenvolvimento de uma unidade de trabalho e respetiva articulação com os resultados
práticos – o que, decerto, muita gente aqui já fez e fará melhor do que eu – aproveito para
partilhar com todos aqueles que vão agora iniciar-se profissionalmente no ensino das Artes
Visuais, uma série de reflexões pessoais relativamente a experiências profissionais recentes,
num ano letivo muito especial.

Professora há muitos anos, e portanto habituada a toda a problemática resultante do
crescimento da denominada “escola de massas”, nunca me tinha acontecido sentir-me como
nesse início de ano letivo: angustiada, desamparada, perdida, sem estratégias perante nove
turmas do 7º ano de escolaridade (com alunos entre os 12 e os 16 anos) tendo todas elas em
comum uma percentagem elevadíssima de alunos de baixa condição social, repetências várias
e sem qualquer tipo de autoestima ou de interesses. O que levava, obviamente, para além da
recusa sistemática em trabalhar e em levar materiais, a comportamentos inaceitáveis em sala
de aula e fora dela, reveladores de um espírito associal onde a má- educação, os palavrões
e a violência verbal e/ou física imperavam. Acrescia o facto de as diferentes nacionalidades,
raças e etnias transportarem para a turma as problemáticas de bairro.

Afinal a tal multiculturalidade tão apregoada não era mais do que um sonho bonito, a
escola inclusiva era uma treta, as minhas aulas uma trampa, e ponto final parágrafo.

Comecei por me pôr em causa, quer pessoal quer profissionalmente: não era capaz de dar
a volta à situação, sentia-me impotente para modificar as atitudes dos alunos perante a
escola, em geral, e a disciplina de Educação Visual, em particular, e portanto, a culpa era
obviamente minha, por não os conseguir cativar. Qualquer estratégia resultava em fracasso.
Qualquer teoria se aniquilava na prática diária. Senti-me uma nulidade e, pela primeira vez
na minha vida, pensei, muito seriamente, em mudar de profissão.

Finalmente nas reuniões intercalares senti –me acompanhada e percebi que o problema
não era só meu O que não me serviu de consolo, como devem calcular, pois continuava a
perguntar-me até que ponto conseguiria manter resistências, físicas e psíquicas, para aguentar
um ano letivo que ainda estava no seu início.

Além disso, incomodava-me o facto de os alunos não trabalharem, do desperdício de
horas. Convivia com esta situação pela primeira vez e não conseguia aceitá-la. Mais a mais,
sabendo também que, obviamente, sem trabalho, a indisciplina iria sempre num crescendo.
Eram perspetivas aterradoras para quem dava aulas há trinta anos sem nunca ter tido
qualquer tipo de problemas.
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Alguma coisa tinha que mudar, era a única certeza que eu tinha! Só não sabia como…E,
inevitavelmente, a Educação Visual juntou-se às outras disciplinas no coro de negativas no final
do 1º período.

Durante as férias de Natal, sem autocomiserações nem insultos desnecessários ou culpas
endereçadas, comecei a pensar como se fosse a primeira vez que me ia deparar com as
turmas, para poder tentar equacionar uma resolução:

Constatação de partida: O mundo mudara e a Escola não!

Constatação primeira: A minha escola, situada numa pequena cidade da periferia da grande
Lisboa, padecia dos mesmos sintomas dos bairros periféricos circundantes: os alunos levavam
para a escola representações da sua realidade, social, familiar, cultural, afetiva.

Resumindo: apenas quando os problemas sociais estivessem resolvidos se poderiam esperar
progressos e melhorias na educação. (Chegado este momento, e pensando no que estava a
acontecer neste país- e não só-, confesso-vos que vacilei… Constatação segunda: o Ministério
da Educação, não se percebendo bem porquê, de repente, sem qualquer preparação prévia,
lembrou-se de legislar que os alunos passariam a usufruir de um único PIT à primeira disciplina
a que excedessem o número de faltas, ficando, desde logo, impedidos de repetir o PIT a
qualquer outra disciplina e, portanto, RETIDOS. Ou reprovados. Ou chumbados, como os
alunos, muito cruamente, e sem qualquer tipo de eufemismos, continuam a preferir dizer. Esta
situação retirou a muitos, logo no 1º período, qualquer esperança de sucesso.

Assim, foi o próprio Ministério que abriu uma caixa de Pandora. Sim, porque convém que
conste que a maioria dos alunos que reprovam, apesar de não estudarem, sabem ler nas
entrelinhas dos discursos dos docentes ou parentais! Assim sendo, questionando-se sobre o que
fazer durante os 9 ou 10 meses de aulas obrigatórias que ainda lhes restavam, apesar de
“chumbados”, não tinham dúvidas: disparates, insubordinação, quanto mais melhor! “Perdidos
por cem perdidos por mil” ! Assim se transformam em Heróis pela negativa, num Sistema que
teima em não lhes encontrar um lugar até os poder remeter, mal possa, para um qualquer CEF
do nosso descontentamento! Como se todos fossem uma cambada de mentecaptos, não vale a
pena escamotear isto! Pondo-me no lugar deles, claro que agiria da mesma maneira.

Constatação terceira, e última: “Isto não vai ficar assim meninos! Não sabem com quem se
meteram! Não admito que desistam porque eu não vou desistir de vocês! Escusam de me
chatear, de me provocar (com esta idade terão de perceber que já não me provocam
facilmente! Já conheço os palavrões todos, talvez até mais do que vocês). Bem podem querer
ter negativas a tudo! A Educação Visual, NÃO! Vamos mostrar que somos bons, que a arte é a
vida, que reflete a vida, mesmo a vida apenas sonhada, e que é veículo dos nossos desejos e
anseios mais profundos.

Vamos mostrar alguma parte escondida de nós próprios, por mais estranha ou infantil que
seja, sem constrangimentos, sem o medo de fazermos mal nem o temor de nos chamarem
ridículos! Medo do ridículo?



273

Ridículo é quem não experimenta, quem não faz, quem não trabalha, quem definha cada
dia a baldar-se ou a ser expulso das aulas e a esconder-se entre pavilhões, sempre na
angústia de ser apanhado! Apenas é ridículo aquele que se demite de falhar!

Vamos trabalhar, porque apenas trabalhando podemos errar e disso não devemos ter
vergonha, a não ser que persistamos, ad aeternum, no mesmo erro! Pelo contrário, devemos
orgulhar-nos do erro! Quem não erra é quem não se atreve a fazer! Quem diz que sabe tudo,
MENTE! Por isso não se atrevam a dizer que não têm capacidades, que não têm jeito porque
isso é o mais fácil e eu não acredito no que estão a dizer! Nem tão pouco se lembrem de
gozar grosseiramente com o vosso trabalho ou com o de algum colega, pois, decerto, todos
fizeram o melhor que sabiam. E, por isso, merecem todo o nosso respeito e vamos apoiá-los.

Já pensaram que têm 12 anos de escolaridade obrigatória pela frente e que cada ano
que chumbarem é um ano a acrescentar? Em que ficamos? Que tal começarem a trabalhar?

E foi assim, 2º período iniciado, imbuída deste discurso cru, que, logo na 1º aula, perdida (ou
ganha, conforme as opiniões…) consegui captar as atenções e, distribuindo lápis e folhas de
papel, pus toda a gente a trabalhar na conceção de uma máscara. Fiz uma breve introdução
histórica do uso da máscara através dos tempos, falei do teatro grego, etc.. E, pela primeira
vez, pareceram interessados em ouvir-me e começaram, de imediato a trabalhar.
Evidentemente que, na aula seguinte, quem levou o cartão para a realização das máscaras

fui eu! Pois aluno que se preze “ não anda ao papelão”, era só o que faltava! É incrível como
os anátemas e as representações sociais têm esta força tremenda!

Esqueci-me de referir que o facto de trabalhar com materiais reciclados advém, não só de
uma tomada de consciência ecológica, de aproveitamento de recursos e de materiais, de
dizer não ao desperdício de matéria-prima, de ajudar a criar cidadãos eco responsáveis
como também de uma constatação bem mais prosaica: cerca de 80% dos alunos, nalgumas
turmas mais, não tinham dinheiro para comer, muito menos para comprar materiais!
E a própria escola também não tinha verba para disponibilizar a sua aquisição. E, mesmo

trabalhando apenas com materiais reciclados, todos nós sabemos da inevitabilidade da
aquisição de, pelo menos, colas e tintas! A qual não se pode fazer sem dinheiro!

Desconfio que, neste momento, já perceberam quem acabou por as comprar.

Outros trabalhos se seguiram: a comemoração do Dia da Primavera, trabalho conjunto dos
grupos de Artes Visuais e de Geografia , em que cada aluno de EV contribuiu com a
realização e a pintura de um moinho gigante. Todos os moinhos foram colocados a girar ao
sabor do vento no exterior da escola.

E um simples moinho evidenciava competências várias: desenhar um quadrado; achar o seu
centro através do traçado das diagonais; traçar uma circunferência segundo um raio dado;
cortes e recortes e, finalmente, o uso da cor e de diferentes materiais e técnicas, como lápis de
cor, canetas de feltro, guaches ou acrílicos.

Também, para o mesmo dia, pintaram garrafas de plástico, das de água, que depois
penduraram com fio de nylon nos troncos das árvores. Cada uma contendo uma mensagem,
positiva, para quem a recolhesse no final do dia.
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E assim a celebração da primavera estendeu-se à celebração da amizade.

Aproveitaram-se, ainda, uns quantos pés, de plástico autocolante (velha publicidade de
produtos farmacêuticos), que pintaram com um spray neutro sobre o qual desenharam
segundo a sua sensibilidade, utilizando apenas marcadores, diretamente, sem esboços nem
registos prévios, já cheios de confiança neles próprios!

Com o intuito de, mais tarde, serem utilizados na marcação do percurso indicador das salas
de artes, num convite a que nos seguissem.

Outros trabalhos se seguiram. E, por fim, o de Ilustração.
Para isso, Distribuí pequenas tiras de papel e pus toda a gente a escrever uma frase

representativa de qualquer instante, sonho, imagem, anseio ou momento relevante (bom ou
mau) da vida. Depois, sem constrangimentos nem “muletas” de qualquer espécie (recusas ao
uso da borracha e ao apelo: ”stôra dê-me uma ideia” !), sem vergonha de fazerem “mal” e
de serem gozados ( curiosamente, um dos maiores gozos junto de um colega que acham que
desenha muito mal é: “Yah, pareces mesmo o Picasso!”), pegaram no cartão e nalguns pastéis
de óleo, dando início à Ilustração da sua própria frase.

Num ápice, à medida que iam surgindo dúvidas, fui fazendo revisões dos elementos da
linguagem visual que, no 1º período, “tinham entrado por um ouvido e saído pelo outro”(
contudo verifiquei, surpreendentemente, que, no meio do aparente desinteresse e alheamento,
houve ainda quem tivesse conseguido apreender algumas noções básicas! Afinal é preciso tão
pouco para fazer um professor feliz!).

Passado pouco tempo, os alunos iam-se acomodando: no chão, nas mesas, junto às paredes,
todos trabalhavam a sua ilustração, de um modo mais infantil ou mais maduro, o que interessa
é que cada um deles ia dando o seu melhor, ia fazendo passar a sua mensagem, primeiro
titubeante e receoso, depois afoito e sem receio de se mostrar vulnerável.

Era visível o prazer com que trabalhavam!

Adoraram usar pastéis de óleo, não me perguntem porquê! Talvez pelos diferentes efeitos
que o material permite sobre a rugosidade do cartão! Talvez porque o uso dos dedos e das
mãos remeta para memórias ancestrais.

Ainda agora, num inquérito de final de ano, que sempre faço, a grande maioria dos alunos
pedia para, no próximo ano, trabalharmos mais com pastéis de óleo!

E é bem verdade que nos seus trabalhos podemos encontrar implícitos, interiorizados, alguns
conhecimentos da linguagem visual: ponto, linha, plano, volume, tamanho, estrutura, textura,
cor, composição, foram pouco a pouco encontrando o seu lugar.

Na verdade, permito-me concluir que a ilustração abriu caminho para o eclodir de uma
criatividade latente mas medrosa de se tornar visível.

O que só vem comprovar que, seja qual for o contexto sociocultural em que o aluno esteja
integrado, uma atitude pedagógica que aposte na criatividade e no desenvolvimento das
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capacidades inovadoras e na busca incessante de sensibilidades adormecidas poderá
conduzir ao sucesso. E para que isso aconteça é preciso primeiro criar elos!

E para criar elos, para estabelecer uma relação, é necessário afeto.

Somente assim poderemos competir com os produtos tecnológicos, porque nenhuma máquina
é ainda capaz, felizmente, de gerar afetos!

Tudo isto culminou numa exposição final dos trabalhos, que os deixou assaz orgulhosos e com
vontade de fazer ainda mais e melhor.

Fui uma professora incómoda e sempre presente. Bastante “chata”, como maioritariamente
referiram.

“Obriguei-os” a pensar. “Obriguei-os” a ter espírito crítico e a demonstrá-lo sem más
educações.

“Obriguei-os” a socializarem-se e a aprenderem a estar em sala de aula.
Inventei o B.T.A. (Banco dos Tristes Artistas! (Um banco existente no corredor, no exterior da

sala de aula.) para onde os mandava “acalmar” 5 ou 10 minutos, quando me apercebia de
algum comportamento menos correto!

“Obriguei-os” a ter avaliação positiva.

E se for verdade que a aprendizagem da linguagem visual tem como derradeiro objetivo o
desenvolvimento de competências comunicacionais, considero-o totalmente atingido.

Não houve níveis negativos a Educação Visual no final do ano letivo.

No último dia de aulas fizemos um piquenique, almoço/lanche de confraternização, no
espaço exterior da escola. Comeram, dançaram, tocaram, cantaram.

Duas alunas fizeram uma pulseira de ervas que enrolaram no meu pulso.

E alguém escreveu :

“A setôra foi chata e exigente. Mas, apesar dos apesares, eu curto bué de si “ (sic…)!

Afinal é isto que nos faz sobreviver!

E, muito mais importante, viver!

Na verdade, e parafraseando a minha aluna, “apesar dos apesares” não quero fazer outra
coisa! ●
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O cartoon como meio de expressão do inconsciente: no contexto da
sexualidade do adolescente do sétimo ano de escolaridade

Luís Filipe Salgado Pereira

Resumo: Foram analisados com os alunos vários cartoons durante cerca de uma hora e meia. Posteriormente, foi-
lhes proposto que criassem o seu próprio cartoon tendo como tema a sexualidade. Os recursos eram cerca de
1000 fotocópias de cartoons dos quais deveriam retirar as partes sugestivas de modo a criar uma imagem
inédita. Com esta atividade quis-se que os alunos manifestassem os aspetos oprimidos da sua relação com a
sexualidade, sem serem objeto de censura, dada a natureza do cartoon.
Palavras-chave: imagem, cartoon, inconsciente, sexualidade, criatividade.

Title: The cartoon as a means of expression of the unconscious: in the context of adolescent sexuality in the seventh
grade
Abstract: We analyzed several cartoons with students over about an hour and a half. Later, they were proposed to
create their own cartoon on the subject of sexuality. Resources were about 1000 copies of the cartoons which they
should take advantage of related parties to create a novel image. With this activity we wanted students to manifest
the oppressed aspects of its relationship with sexuality without being subject to censorship, despite the nature of the
cartoon.
Keywords: image, cartoon, unconscious, sexuality, creativity.

Processo de consecução da atividade
Com esta atividade pretendeu-se dar maior importância à criatividade, e menos à

manualidade ou domínio técnico, apesar de esta competência não ser anulada, pois dela
dependia a eficácia da possibilidade de comunicar a mensagem.

O processo de criação e execução, depois de serem analisados dezenas de cartoons e
explicado o objetivo de um cartoon, consistiu na procura de figuras/formas desses cartoons
com as quais os alunos deveriam criar um cartoon inédito tendo como tema a sexualidade. Para
superar a dificuldade de alguns alunos saberem como representar formas de acordo com os
seus desejos, foi-lhes permitido copiar, com papel de engenharia, as imagens, das cerca de
1000 fotocópias dos cartoons (de entre os quais estavam aqueles que foram analisados
durante cerca de 1h30), posteriormente a imagem criada seria fotocopiada e pintadas com
lápis de cor.

1. Objetivos da Atividade
O objetivo principal não era a estética nem a competência de saber representar bem. O

objetivo era que os alunos, com base na análise de cartoons e na receção consciente e
inconsciente dos mesmos, quando tiveram que procurar aspetos do seu interesse nas
fotocópias, transformassem os significados latentes na manifestação de conteúdos
interiorizados quanto à experiência psicológica que estes alunos de 12/13 anos têm em
relação à sexualidade. Como o cartoon tem algo de humorístico e algo de crítico veiculado
por imagens com uma forte carga metafórica, os alunos tiveram a possibilidade facilitada de
“falarem” de aspetos que muitas vezes são reprimidos ou não exteriorizados, com a
agravante de estarem a viver este estádio de vida particular no que respeita à descoberta
da sexualidade.

Feito o cartoon, sem eu jamais ter censurado os desenhos – portanto, permitindo uma
associação livre das ideias mais ou menos profundas, mais ou menos conscientes –, pedi que
me explicassem por escrito o que pretendiam comunicar com os seus cartoons; sabendo eu que
nesta etapa do trabalho as autocensuras são naturais, pelo que muitos alunos estiveram
aquém daquilo que os seus trabalhos tinham implícito realmente.
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2. Resultados

Fig.1

Fig.2
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Fig.3

Fig.4
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Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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Fig. 8

Relativamente às figuras apresentadas, transcrevo a síntese das considerações dos
respetivos alunos:

Fig. 1: “Neste cartoon, quis insinuar que os homens (na maioria) são mais porcos do que as
mulheres. Coloquei as imagens de modo a refletir a linguagem dos homens no dia-a-dia. Os
pensamentos deles são: corpos, sexo e prazer com as mulheres.”

Fig. 2: “As pessoas, atualmente, não têm medo de apanhar doenças, por isso o preservativo
tem de ir para outro planeta para voltar a ser usado.”

Fig. 3: “Usei uma imagem do padre, com um preservativo na cabeça, pois eles têm os
mesmos direitos sexuais que as pessoas normais. O homem da direita está disfarçado de
prostituta, que tem uma vida muito dura e dolorosa e a maior parte das vezes faz isso para
ajudar a família. A mulher, ao centro, foi presa por ter abusado de 33 crianças com 4 anos.
(…) A mulher que está disfarçada de palhaço, na verdade, é uma prostituta.”

Fig. 4: “A Torre de Pisa, em forma de pénis, quer dizer que os jovens de hoje em dia
associam-na ao pénis e, quando se fala nela pensa-se logo nisso”.

Fig. 5: “As imagens, como crítica, indicam que os homens só pensam em fazer amor e a
maioria deles são muito porcos.”

Fig. 6: “O homem que está encima do vaso é o marido da mulher que está com os seios à
mostra. Esse homem está a olhar para o outro que está a babar-se pela sua esposa.”

Fig. 7: “No meu cartoon, há dois homens do lado esquerdo que têm medo de mostrarem que
são homossexuais, e do lado direito há dois homens que falam mal dos homossexuais, apesar
de eles também o serem. A intenção deste cartoon é que se perceba que há pessoas que
parecem uma coisa e, na realidade, são outra completamente diferente, mas escondem esse
lado diferente, gozando com aqueles que são iguais a eles próprios.”

Fig. 8: “A imagen do padre quer transmitir a ideia de que não se deve praticar sexo sem
preservativo; a imagenm do homem com a mala quer dizer que não se deve trocar a mulher
por outra, pois consequentemente será expulso; a imagem do bebé quer alertar os pais para
que não se coloquem imagens deles na internete.”

Conclusão

Conseguiu-se com esta atividade que os alunos falassem da sua sexualidade sem tabus nem
objeções, dado que o professor não emitiu juízos de valor sobre o tipo de imagens ou
associação de imagens apresentadas. Como os trabalhos eram os cartoons, a brincar, foram
manifestadas coisas sérias. Como lhes era pedida também uma explicação por escrito, o que
se poderia passar ao nível de um pré-consciente pressupostamente seria consciencializado.
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Muitos alunos não souberam explicar os seus trabalhos, no entanto, estes eram bastante
elucidativos da maneira como eles encaravam a sexualidade. O que se tornou indizível não
foi um grande problema, pois a idade de 12/13 anos não permite ir muito mais além; mas o
simbolismo foi suficientemente forte para que, presumivelmente, alguns bloqueios fossem
catarticamente resolvidos: que era o objetivo principal deste trabalho. No fundo, apresentar a
sua intimidade perante um adulto em quem muitos alunos projetam a imagem de seu pai
(nesta circunstância, eu tenho sensivelmente a idade dos pais dos alunos), a vários níveis,
incluindo a ideia de que esta personagem exerce um poder de autorização (ou, por vezes, de
negação) da afirmação do género de seus filhos, no processo de socialização identitária que
iniciam nestas idades aproximando-se do sexo oposto, já não como peças de jogo, mas como
algo que lhes desperta a experiência da (sua) sexualidade integrada em grupos de jovens
nas mesmas circunstâncias. ●
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Organizações modulares na construção de Candeeiros - 7º Ano

Luís Ferreira

Resumo: No âmbito do programa curricular da disciplina de Educação Visual, o estudo da estrutura, integra
várias outras aprendizagens, que servem aqui como ponto de partida para o desenvolvimento de uma atividade com
os alunos no início do terceiro ciclo, de estudo de organizações padronizadas resultantes do desenho e produção
criativa de módulos, sob o pretexto final de construção de uma estrutura tridimensional, um abajur para um
candeeiro.

Palavras-chave: módulo, padrão, estrutura, proporção, candeeiro

Title: Modular Structures in the construction of lamps - 7th year
Abstract: Within the curriculum of the discipline of Visual Education, the study of structure, includes several other

learning, serving here as a starting point for the development of an activity with students at the beginning of the third
cycle, the study of organizations standardized resulting from the design and creative production of modules, in order
to build a three-dimensional structure, a lampshade to a lamp.

Keywords: module, pattern, structure, proportion, lamp

Figura 1. Fotografía de estudos de estruturas modulares tridimensionais. Fonte: própria (2012).
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Figura 2. Foto-montagem de estruturas modulares padronizadas aplicadas em abajures para candeeiros . Fonte:
própria (2012).

Apresentação da Atividade

Enquanto proposta de atividade para uma unidade curricular relativa à disciplina de
Educação Visual, escolheu-se como tema no programa curricular as estruturas. Com o intuito de
desenvolver no início do terceiro ciclo, ou seja, ao sétimo ano, dirigindo-se aos jovens com
idades compreendidas entre os doze e os treze anos.

O objectivo consiste na apresentação de um projecto que integrará as aprendizagens
relativas à produção de módulos bidimensionais e tridimensionais, e dos respectivos padrões
resultados de diferentes organizações estruturais, num exercício que irá integrar
conhecimentos já previamente adquiridos, como a utilização da cor e contrastes, desenho
rigoroso, as escalas e proporções, e destreza no uso das ferramentas de trabalho. A intenção
final na planificação desta atividade incide assim na aplicação criativa de uma estrutura
modular organizada, numa construção geométrica tridimensional, a resultar como abajur para
um candeeiro.

1. Contexto teórico

1.1 Organizações estruturais e Módulos
Quando um desenho é composto por uma vasta quantidade de formas idênticas entre si, e

conseguimos facilmente distingui-las de todos os outros constituintes desse desenho, podemos
denominar essas partes como formas unitárias, ou por outras palavras, módulo. Não podemos
falar de módulo, sem se abordar primeiramente a estrutura. A palavra estrutura vem do latim
structura, que significa construção e diz respeito à organização de elementos que mantêm uma
relação entre si, é aquilo que suporta, que constrói a forma. Em todas as actividades humanas
podemos encontrar estruturas, e estas tanto podem ser naturais ou artificiais como em
simultâneo, maciças ou moduladas. Exemplo de uma estrutura modulada, é o esqueleto,
composta por vários elementos que se articulam para formarem um conjunto coerente.
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Observar a estrutura organizadora de um elemento permite portanto compreender como
este se desenvolve e funciona. A estrutura organizadora de um Módulo pode ser visível ou
invisível, sendo neste último caso possível de determinar a sua existência sem esta estar
desenhada. Por sua vez os Módulos, são também eles, elementos de uma estrutura.

A presença de módulos tende a transformar os vários constituintes de um desenho num só.
Embora um desenho possa ser constituído por muitos módulos, estes devem procurar ser
simples, uma vez que se forem muito complexos tendem a destacar-se como figuras
individuais, o que pode fazer com que se perca a ideia de unidade do desenho ou
representação estruturada. O módulo é assim, o elemento de uma estrutura, que serve de
unidade básica e que pode ser repetido de várias maneiras, originando um ou vários
Padrões.

1.2 Os padrões: resultados de diferentes movimentos modulares
Por definição, o padrão é o efeito visual resultante da utilização repetitiva de Módulos

(formas bidimensionais ou tridimensionais) organizadas segundo uma determinada estrutura. O
termo padrão pode no entanto ter diversas conotações, de acordo com a área em que é
utilizado. No desenho, o termo padrão diz respeito ao resultado da organização formal de
um conjunto de módulos, segundo uma certa sequência. No entanto, em qualquer um destes
exemplos, podemos verificar a mesma definição. Um padrão é sempre uma sequência, um
aglomerar de alguma coisa.

Os módulos podem conter formas livres ou geométricas sobre fundos com cores ou texturas,
o que dificulta a percepção da malha geométrica que está na sua origem.

Uma malha ou rede modular, é o conjunto de elementos contíguos que limitam um espaço
numa estrutura reticular, é a organização gráfica que estrutura o módulo e consequentemente
o padrão. As redes modulares podem apresentar diferentes formas ou combinações, podendo
ser regulares ou irregulares, geométricas ou não, quadradas, rectangulares, triangulares,
circulares, etc.

Figura 3. Fotomontagem de estruturas gráficas formais, organizadoras de uma composição. Fonte:
http://epvagrela.blogspot.pt/p/1-epv-actividades.html (2012).
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Observando a figura anterior, podemos ter uma percepção mais aproximada da vasta
quantidade de malhas que podem ser utilizadas para a criação de um Módulo, ou de um
Padrão.

As ligações paralelas dos pontos de uma rede formam sempre uma rede de paralelogramos. Uma nova
série de paralelas dividem estes, para formarem uma rede de triângulos. Todas as divisões cíclicas têm
como base uma tal rede de linhas. Nem a forma, nem o tamanho do elemento original da superfície
desempenha aí um papel. A rede resultante de paralelogramos ou triângulos formam por si mesmo um
mosaico de elementos simples, iguais entre si. Todas as divisões cíclicas da superfície têm uma distribuição
característica dos pontos da rede, que podem estar ligados entre si, de formas muito diferentes, resultando
redes de paralelogramos e triângulos, completamente diferenciadas. Estas redes são objecto da análise
matemática, que se limita a certos tipos fundamentais. (Schattschineider, 2004:13)

A repetição é o método mais simples de desenhar. Através da repetição de Módulos
obtemos uma imediata sensação de harmonia. Cada módulo que se repete é como um
compasso que marca o ritmo, o ritmo da percepção do observador perante aquele desenho,
aquela representação, aquele padrão. Todas as repetições formam uma rede. A rede tem
sempre a mesma disposição, independentemente do seu ponto de origem e representa uma
ideia específica, uma vez que pode dizer respeito a cada um dos diferentes elementos visuais
e das suas relações. As repetições podem ser de figuras, pelo seu tamanho, de cores; de
texturas, de direcções e de posições.

A repetição de Módulos para criação de Padrões é um processo igualmente definido
inicialmente por matemáticos, e pode também ser feita através de variados movimentos,
denominados de: Translação, Alternância, Rotação e Simetria e Assimetria. Todos estes
diferentes padrões, resultam de diferentes movimentos implicam uma alteração na posição
original do módulo base, pelo que é essa alteração, esse movimento, que vai originar
resultados de diferentes impactos visuais e estéticos.

Assim, podemos obter um padrão através de diversos movimentos como a translação
(padrão organizado segundo a repetição do módulo paralelamente a si próprio), por
alternância (padrão organizado alternando módulos ou a cor do mesmo módulo), através do
movimento de rotação (padrão organizado repetindo o módulo através de um movimento
giratório em torno de um eixo), ou através de simetrias (padrão organizado repetindo o
mesmo Módulo de um lado e do outro de um eixo imaginário), como a simetria total (padrão
organizado repetindo o mesmo módulo de um lado e do outro de dois eixos imaginários, um
vertical e outro horizontal), ou ainda por assimetria (onde não existe possibilidade de
estabelecer um eixo de simetria na composição do padrão);

A divisão cíclica de superfície, pressupõe para sua definição, que o padrão que daí resulta,
se possa transferir a si mesmo, deslizando uma certa distância, numa direção prescrita. Este
processo definido inicialmente por matemáticos, é igualmente denominado na área das artes
como Translação.

Não só por translação, podem muitos padrões periódicos transferir-se a si mesmos. São também possíveis,
outros movimentos, a que se dá o nome de simetrias de um padrão. (Schattschineider, 2004:13)

Desde sempre o Módulo/Padrão tem sido utilizado em vários sectores da vida humana.
Estas utilizações têm variado nas ideologias, nas necessidades, nos materiais em que são
aplicadas, e mesmo nos estilos. Desde criações artísticas, como a criação de azulejos ou
tapeçarias decorativas, até às criações de finalidade prática, como o revestimento de
superfícies, passando pela quase irracional utilização de padrões de camuflagem para a
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caça e a guerra, o ser humano tem vindo a utilizar e a fazer variações de Padrões em quase
tudo o que vai criando.

Do ponto de vista artístico, o Padrão tem sido desenvolvido em diferentes campos, como a
tapeçaria, a azulejaria, o desenho, a pintura, a escultura e até mesmo na arquitectura, onde a
calçada portuguesa é um excelente exemplo prático português da aplicação de padrões
decorativos na pavimentação de passeios e de espaços públicos.

Muitos foram aqueles que ao longo de séculos abordaram o Padrão como elemento
caracterizador do seu trabalho no mundo das artes. Entre eles podemos destacar por
exemplo dois nomes: William Morris e Maurits Cornelis Escher.

William Morris que entre os seus vários trabalhos, dedicou grande parte da sua vida à
criação de Padrões decorativos, normalmente de temática orgânica e natural e dos quais
podemos hoje destacar algumas das mais belas, trabalhadas e afamadas tapeçarias. Por
outro lado Escher, que com passagens e influencias por diversas culturas, nomeadamente por
Alhambra, em Granada, onde teve contacto com os azulejos mouros, começou a traçar o seu
trajeto artístico, descobrindo através do estudo sistemático e da experimentação, que
diferentes grupos de combinações isométricas que deixam um determinado ornamento
constante. Estes seus estudos que foram brilhantemente utilizados nos seus trabalhos de
xilografia, e apesar das suas influências geométricas mouras, onde o padrão é caracterizado
pela divisão geométrica da superfície e pelas cores utilizadas, é na temática que se vai
diferenciar ainda mais das suas influências, dado que Escher substituía as figuras abstracto-
geométricas, usadas pelos árabes, por figuras concretas, percetíveis e existentes na natureza,
como pássaros, peixes, pessoas, répteis, etc.

Figura 4. Fotomontagem com padrão de Escher. Fonte: Facebook (2012).
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Figura 5. Fotomontagem de padrões industrializados de William Morris. Fonte: Própria (2012).

Atualmente o estudo de Padrões está cada vez mais associado à indústria. É na área dos
têxteis, dos revestimentos cerâmicos, ou mesmo em papéis decorativos, que podemos encontrar
a maior variedade de Padrões artificiais.
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2. Natureza e planeamento da Atividade

Quadro 1. Apresentação da Atividade

Unidade Curricular ESTRUTURA: Módulo/ Padrão

Conteúdo Programático

Medida: Unidade, métodos e instrumentos de medição;
Desenho rigoroso: geometria; formatos;
Escala: Escala natural, de redução e de ampliação;
Espaço: Relatividade da posição; Organização do espaço bi e tridimensional;
Estrutura: Estruturas de formas e materiais;
Cor: Natureza da cor; Poder expressivo da cor;
Forma: Elementos da forma; Valor expressivo e estético da forma; Relação forma/
função;
Trabalho: Relação entre técnicas e materiais;

Objetivos

Compreender a estrutura não apenas como suporte de uma forma mas também como
princípio organizador dos elementos que a constituem.
Compreender os conceitos de módulo e de padrão
Realizar estruturas modulares (padrões) de suporte e visuais
Articular vários saberes na resposta a um problema dado.

Competências

Investigação: Identificar de forma clara a situação em estudo;
Selecionar, pesquisar e explorar recursos; Desenvolver respostas individuais e criativas
aos problemas colocados;
Projetação: Exprimir ideias através de elementos visuais; Planificar uma realização
plástica bi ou tridimensional;
Realização: Realizar com competência sobre materiais e técnicas;
Usar materiais e técnicas corretamente; Desenvolver o trabalho com julgamento estético
e criativo;
Valores e Atitudes: Desenvolver o trabalho de forma autónoma;
Demonstrar interesse e esclarecer duvidas no decorrer do trabalho;
Respeitar as normas de segurança;

Estratégias/ Atividades

Desafiar os alunos livremente a desenharem módulos com elementos geométricos, em
formas geométricas regulares.
Aplicação/ desenvolvimento de um projeto de construção de um abajur para um
candeeiro, com o formato dos sólidos platónicos.

Critérios Gerais de Avaliação

Criatividade e Expressividade (desenho, pintura)
Capacidade técnica (corte, vincagem, colagem)
Rigor e Domínio de métodos de construção geométrica
Domínio de elementos de medição e escala.
Autonomia, Interesse e participação do aluno
Registo de faltas de material de trabalho

Instrumentos de Avaliação

Observação direta das operações realizadas na execução de trabalhos;
Atitudes reveladas durante as atividades;
Trabalhos realizados nas atividades desenvolvidas nas aulas ou delas decorrentes (quer
em termos de produtos finais, quer em termos de materiais produzidos durante o
processo);

Tempos Cinco blocos de dois tempos (10 tempos de 45 minutos)

A proposta de atividade foi planificada para ser desenvolvida ao longo de cinco blocos de
dois tempos regulamentares de (45 minutos), o que equivale portanto na disciplina de
Educação Visual a cinco semanas.



289

Quadro 2. Planificação da Atividade
Aulas Conteúdos Estratégias/ Atividades Objetivos Tempos

1º Tempo Medida;
Geometria

Construção de Formas Geométricas
Regulares

Aplicar conhecimentos de desenho
rigoroso na divisão de
circunferências em 3,4 e 5 partes
iguais

45 min.

2º Tempo
Estrutura;
Forma;
Espaço

Desenho livre de Módulos através
de elementos geométricos

Desenvolver respostas individuais e
criativas aos problemas colocados;
Exprimir ideias através de
elementos visuais;

45 min.

3º e 4 º
Tempo

Estrutura;
Cor

Pintura de Módulos tomando em
conta contrastes/ gradações de cor

Selecionar, pesquisar e explorar
recursos;
Desenvolver o trabalho com
julgamento estético e criativo;

90 min.

5º e 6º
Tempo

Escalas;
Trabalho

Trabalho de ampliação dos
módulos escolhidos;
Transposição do módulo para o
vegetal/ folha final;
Reprodução do módulo para a
produção de um padrão

Desenvolver respostas individuais e
criativas aos problemas colocados;
Planificar uma realização plástica
bi ou tridimensional;
Desenvolver o trabalho com
julgamento estético e criativo;

90 min.

7º e 8º
Tempo

Estrutura;
Espaço; Cor

Pintura da estrutura modular final
na planificação do sólido

Usar materiais e técnicas
corretamente; 90 min.

9º e 10º
Tempo Trabalho

Recorte a x-ato das zonas de saída
da luz e montagem da planificação
do sólido

Realizar com competência o uso de
materiais e técnicas corretamente.

90 min.

A materialização do projeto obriga a alguns procedimentos preparativos e compromisso
por parte do professor e dos alunos, no que diz respeito a materiais, sendo que
essencialmente aos alunos, é aconselhável a presença em todas as aulas de: lápis de carvão
2HB e 1B; Borracha Branca; Compasso; Materiais Riscadores para colorir, entre outros
considerados interessantes para a sua decoração; Régua 30 ou 50 cm; Tesoura, X-ato, Cola-
liquida; Papel Vegetal; cartão rígido (ou base de corte). Ao professor compete-lhe assim
apenas fazer-se acompanhar das folhas relativas a cada tarefa, bem como outros materiais
necessários à concretização das tarefas (como por exemplo o papel vegetal para a tarefa).
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3. Apresentação/ simulação de resultados e avaliação da atividade

Figura 6. Simulação do resultado esperado para o 1º Bloco. Fonte: Própria (2012)

No decorrer da primeira tarefa, é pedido aos alunos que reproduzam formas geométricas
regulares (triângulo equilátero, quadrado e pentágono), correspondentes a cada um dos
sólidos platónicos escolhidos para a realização deste trabalho, e que são eles o tetraedro, o
cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro.

Figura 7. Simulação do resultado esperado para o 2º Bloco. Fonte: Própria (2012)
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Depois de reproduzidas as três formas geométricas (triangulo; quadrado e pentágono) com
as medidas indicadas, na segunda tarefa é pedido ao aluno para que através da sua
imaginação e do seu gosto estético, desenvolva diferentes módulos através de elementos
geométricos, nas formas geométricas atrás desenhadas.

Figura 8. Simulação do resultado esperado para o 3º e 4º Bloco. Fonte: Própria (2012)

Na terceira tarefa, assim que escolhida a forma geométrica com o módulo que se
considerou como o mais interessante, vai-se agora requerer ao aluno que reproduza
novamente nas marcas indicadas da sua folha, três a quatro estudos de cor, com contrastes, e
eventuais gradações de cores.

Na quarta tarefa, é pedido ao aluno que reproduza o seu módulo na malha quadriculada
com a dimensão correta e de seguida aumenta-lo para o dobro da sua dimensão. De
imediato, a par com a quinta tarefa é pedido para que se assinale com um traço mais
carregado as zonas de dobragens do módulo.
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Figura9. Simulação do resultado esperado para o 5º e 6º Bloco. Fonte: Própria (2012)

Na quinta tarefa, com recurso ao papel vegetal, copia-se a forma geométrica e o seu
respetivo módulo em ambas os lados, para que possa vir a servir para o decalque da mesma
na sexta tarefa, onde, com recurso ao módulo desenhado no papel vegetal, se irá criar um
padrão com o mesmo, na planificação do sólido platónico que o aluno recebeu. Também nesta
fase é solicitado ao aluno que pinte o seu padrão com o estudo cromático que escolheu na
terceira tarefa.
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Figura 10. Simulação do resultado esperado para o 6º Bloco. Fonte: Própria (2012)

Figura 11. Simulação do resultado esperado para o 7º e 8º Bloco. Fonte: Própria (2012)

Finalmente, na sétima tarefa, após realizado o trabalho cromático na planificação do
poliedro, deverão ser feitos com muito cuidado com o x-ato, os golpes nas linhas carregadas
das formas que desenhamos nos nossos módulos, e fazer as respetivas dobras. Por ultimo,
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chega então o momento de recortar e vincar, para finalmente montar a planificação do sólido
platónico para concluir o abajur do candeeiro tal como é sugerida na fotografia seguinte.

Figura 12. Simulação do resultado esperado para o 9º e 10º Bloco. Fonte: Própria (2012)

4. Avaliação da atividade

No que diz respeito à avaliação, esta atividade, terá sido propositadamente desenvolvida
sob a forma de projeto, com o intuito de levar os alunos a aplicar, por em prática, e reforçar
competências já previamente adquiridas através de outros conteúdos programáticos,
apostando essencialmente na avaliação formativa.

A ideia principal passa assim por de algum modo reforçar a importância da metodologia
projetual na resolução de um problema concreto, e tornar mais facilmente visível a utilidade e
aplicabilidade de determinados conteúdos curriculares, tomando neste caso a unidade
curricular das estruturas e do módulo-padrão como um meio para atingir um fim.

Por outro lado, através de um projeto de construção de um objeto, que aos alunos lhes é
interessante e familiar, permite igualmente gerar uma dose de motivação extra, dado que o
candeeiro certamente realizado com motivos pessoais, poderá após a sua conclusão vir a ser
utilizado, o que fará com que os alunos se tornem mais interessados durante todo o processo,
valorizando as aprendizagens na integra.

Todo este processo possibilita inclusivamente ao professor, através de "micro aquisições"
averiguar mais facilmente as curvaturas de aprendizagem individuais, orientando os alunos
para o sucesso em cada uma das tarefas individualmente bem como na atividade no geral,
através de um processo mais acompanhado, que inclusivamente tem como objetivo principal
não deixar ninguém perdido no processo de construção do projeto.
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Quadro 3. Avaliação da Atividade

Aulas Critérios de Avaliação Avaliação Instrumentos de Avaliação

1º Tempo

Aprendizagens e desempenho do aluno na
construção do triangulo, quadrado e do
pentágono;
Rigor na sua medição e reprodução;

10 %
Registo de faltas de presença e
de faltas de material e de
atitudes;

Observação da Participação e
produtividade do aluno,
nomeadamente:

Trabalho desenvolvido em aula;
Autonomia, Interesse e
participação do aluno

Interação com colegas e professor;

Resposta às tarefas propostas, e
trabalho de pesquisa;

Trabalho final de construção do
abajur para o candeeiro;

2º Tempo
Qualidade estética dos módulos desenhados
com elementos geométricos;
Criatividade e variedade;

20 %

3º e 4 º
Tempo

Aplicação e diversidade de propostas
cromáticas com o uso apropriado de
contrastes/ gradações de cor;
Criatividade e valor estético;
Qualidade/ rigor da pintura;

10 %

5º e 6º
Tempo

Respeito das proporções e rigor na
ampliação/ desenho do módulo final;
Desenho das linhas de corte;
Criatividade na produção do padrão na
planificação final;

20 %

7º e 8º
Tempo

Qualidade do trabalho cromático final;
Rigor nos cortes dos módulos/ padrão final; 25%

9º e 10º
Tempo

Corte, vincagem e colagem da planificação do
sólido;
Cuidado/ rigor na montagem

15%

Considerações Finais

A escolha desta temática respeitante ao estudo do módulo/ padrão no sétimo ano de
escolaridade, é em tudo apropriado, dado o conjunto de aprendizagens efetuadas no âmbito
do entendimento das organizações estruturais. Por outro lado, esta surge na sequência de uma
data de aprendizagens, que permite uma aplicação prática e abrangente de um abrangente
leque de competências, pelo que permite igualmente ao professor e aluno, gerar um
entendimento fácil relativamente à aplicabilidade e utilidade destes conteúdos no contexto de
vida real, bem como na interdisciplinaridade conseguida com disciplinas como a Matemática e
a Educação Tecnológica.

Este ensaio referente à atividade proposta, representa uma necessidade evolução constante
que tem vindo a ser efetuada ao projeto onde se proporciona a aprendizagem de conteúdos
importantíssimos e basilares no ensino das artes visuais como a estrutura, a forma, a função, o
módulo, o padrão, nos quais permitem ao aluno revelar e explorar outros conhecimentos já
adquiridos ao nível da cor, dos contrastes, das escalas, proporções e texturas.

A unidade curricular da estrutura, permite ao professor, uma enorme variedade de
propostas finais de trabalho aos seus alunos, o que de alguma forma, o torna tão interessante
e quase inesgotável, gerando um ambiente bastante motivador, pela pouca monotonia que é
gerada tanto para alunos e professores, o que tornará o ambiente de sala de aula rico, no
sentido das aprendizagens. ●

Referências bibliográficas

Areal, Zita (2000) Visualmente 9. Areal Editores, p.199, ISBN: 972-627-558-x
Barriga, Sara; Ferreira, Sérgio; Forjaz, Rosário; Graça, Cristina Carrilho (2006) Ver, Desenhar e Criar: Educação

Visual 7º 8º 9º Anos. Lisboa: Lisboa Editora, p. 287, ISBN: 972-680-656-9
Escher, M.C. (2006) The Graphic Work. Alemanha: Taschen, p.76 , ISBN-13: 978-3-8228-1316-4
Heitlenger, Paulo (2007) Competência tipográfica - Letra escolar [Consult. 14 Abr. 2012]. Disponível em <URL:

http://www.tipografos.net/fonts/Escolar-specimen.pdf >



296

Heitlenger, Paulo (2007) Tipografia: William Morris (1834 – 1896). [Consult. 14 Abr. 2012]. Disponível em
<URL: http://www.tipografos.net/fonts/Escolar-specimen.pdf >

Leite, Carlindo & Fernandes, Preciosa (2003), A avaliação e as suas práticas nas novas concepções, nº38, pp1-4
Porfírio, Manuel; Ramos, Elza (2002) Educação Visual: 3ºCiclo 7.º8.º9.ºAnos. Porto: Edições Asa, p. 272, ISBN:

972-41-2828-8
Rocha, Carlos Sousa (2002) Educação Visual 7,8,9. Lisboa: Plátano Editora, 342 p. ISBN: 972-770-133-7
Ruivo, Luís (2007) Ensinar EVT. [Consult. 30 Maio. 2012]. Disponível em <URL: http://www. ensinarevt.com>
Schattshneider, Doris; Walker, Wallace (2004), Caleidociclos de M.C. Escher. China: Taschen, p.40, ISBN: 978-3-

8228-8467-6
Wong, Wucius (1995) Fundamentos del diseño. Barcelona: Editorial Gustavo, p.348, ISBN: 84-252-1643-5



297

Projeto de Land Art_Cabeças de Vento. Desenho, arte e paisagem.

Magali Marinho

Resumo: Este artigo apresenta uma unidade de trabalho desenvolvida na Escola Secundária Rainha Dona
Leonor, com alunos do 11º ano, na disciplina de Desenho A. Sendo a Land Art um movimento artístico pioneiro na
redefinição do desenho enquanto disciplina, os alunos realizaram intervenções nos arredores do Moinho do Cuco,
em parceria com a Fábrica das Histórias-Casa Jaime Umbelino, Torres Vedras.
Palavras chave: desenho, arte, paisagem, processo, land-art.

Title: Land-Art Project_Cabeças de Vento. Drawing, art and landscape.

Abstract: This paper presents a work unit developed with secondary school students from Escola Secundária Rainha
Dona Leonor. Land Art is an artistic movement that played a pioneering role in the redefinition of drawing as a
discipline, and so those students performed interventions in the neighbourhoods of Moinho do Cuco, in partnership
with Fábrica das Histórias- Casa Jaime Umbelino, Torres Vedras.

Keywords: drawing, art, landscape, process, land-art.

Introdução

“Drawing today indeed changed, and has done so, in my opinion, in the best possible way,
in that has not eliminated any of the old ways, but simply added to them and expanded in
scope” (Davidson, 2011: 84).

Este texto surge de uma unidade de trabalho realizada em contexto de Prática de
Ensino Supervisionada, fruto do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º ciclo do Ensino
Básico e Ensino Secundário, na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias que
frequento.

Partindo de uma metodologia qualitativa de investigação-ação pretende-se aqui
apresentar as várias fases do projeto de Land Art_Cabeças de Vento, desenvolvido com os
alunos do 11º10ª da Escola Secundária Rainha Dona Leonor, em Lisboa. A unidade realizou-
se ao longo de 25 tempos de 45 minutos, perfazendo um total de 11 blocos letivos.

Para a realização desta unidade foi requerida a parceria da Fábrica das Histórias-
Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras, já que os projetos de intervenção se realizaram no
local do Moinho do Cuco, na freguesia da Carvoeira, que esta instituição começou a
dinamizar.

Ao longo desta apresentação, começamos por situar a paisagem e a Land Art
enquanto conteúdos de Desenho A, fazendo uma pequena abordagem ao desenho enquanto
disciplina artística e sua recente evolução.

Pretendemos de seguida apresentar os objetivos gerais e específicos desta unidade
relativamente ao programa Curricular de Desenho A, explicitando que conteúdos foram
abordados na sua execução.

Expõe-se sucintamente as várias fases da unidade, culminando na documentação,
avaliação e exposição dos resultados finais.

Esperamos assim contribuir para uma reflexão em torno de possíveis abordagens do
desenho, esperando contribuir para novas iniciativas dentro desta área específica que dão ao
aluno um papel determinante e que procuram expandir o desenho a contextos fora da sala
de aula.



298

1. A paisagem e a Land Art como conteúdos de Desenho A

Man’s relation to Nature has, mythologically at least, always been embattled” (Kovats, 2007: 89).

O Homem sempre estabeleceu uma relação com a Natureza. A forma como o fez foi
mudando ao longo dos tempos, e diferindo de pessoa para pessoa. A nossa interpretação da
paisagem é uma construção cultural, influenciada pela forma como o ser humano perceciona o
ambiente à sua volta, seja ele natural ou construído, e a forma como se envolve com ele.

Pela janela vejo, pois, algo da natureza, retirado da natureza, cortado do seu domínio. A paisagem mais
não é mais do que a apresentação culturalmente instituída desta natureza que me envolve (Cauquelin,
2008: 104).

Fruto de uma vontade de “retorno” ao ambiente natural, mas também de preocupações
ecológicas, sociais e económicas, surgiu, nos anos 60, o movimento Land Art. Este movimento
artístico teve um papel pioneiro na redefinição do desenho enquanto meio artístico. O
desenho ganha um novo alcance e novas dimensões, começando a expandir-se e misturar-se
com a própria paisagem, em vez de só a representar. A inscrição de uma marca passa a ser
feita não só com o lápis no papel, mas com gestos, presenças e/ou sinais deixados pelo
artista na natureza.

São inúmeros, e impossíveis de recensear aqui, os exemplos da redefinição do desenho, ao longo deste
século, a partir das inovações ao nível dos suportes, dos materiais e das técnicas. Alguns exemplos
muito específicos podem dar uma ideia do radicalismo de certas experiências mais recentes de
libertação do desenho relativamente aos constrangimentos tradicionais e do correlativo alargamento
das suas fronteiras. Estes exemplos relacionam-se com a land art, a tendência artística surgida no final
dos anos 60, nos Estados Unidos e em Inglaterra, marcada por preocupações de reencontro com a
natureza, e pela contestação do mercado da arte. Os artistas de land art trabalharam diretamente na
paisagem natural, realizando intervenções de grande escala, por vezes efémeras, que questionaram os
fundamentos da escultura e do desenho, posteriormente divulgadas através de projetos, fotografias, ou
filmes. Em muitos casos estamos perante a inscrição ou a materialização do desenho na natureza.
(Wandshneider & Faria, 1999: 19-20).

Estes artistas procuraram alargar as fronteiras das disciplinas tradicionais, como o desenho,
a pintura e a escultura. O desejo de trabalharem fora das quatro paredes do atelier e de
não se limitarem à exposição dos seus trabalhos nos espaços institucionalizados do mercado
da arte, levaram-nos a explorar a natureza in loco, e criar, aos poucos, a noção de artista
enquanto etnógrafo (Foster,H.,1996). Derivado da noção de ‘escultura no campo expandido’
que Rosalind Krauss (1978) sustentou, surge também o conceito de desenho no ‘campo
expandido’, tal como referem, por exemplo, Vasconcelos, & C. Elias, H. (2006) e Kovarts
(2007).

Drawing became a line made by walking in a field, or cut through a house. The notion of an expanded
field was used to describe work that had dispensed with the object and took the form of alterations to a
site (Kovats,2007:23).

Este deslocamento do artista para lugares de difícil alcance ou visualização, e, por outro
lado, a natureza efémera que muitas destas intervenções assumiram, introduziram novas
metodologias artísticas relevantes, como por exemplo, presenciar, mapear, conversar, inquirir,
documentar, hoje recorrentes nos diversos domínios de exploração artística.

Formular uma unidade sobre paisagem e sobre Land Art com os alunos da Disciplina de
Desenho A, foi de encontro a dimensões diferentes do desenho que os alunos desta turma
ainda não tinham experienciado. Pretendeu-se que os alunos saíssem também para fora das
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«quatro paredes» da instituição escolar, e procurassem novas formas de experimentar e
manipular o mundo. Aspirou-se a que o aluno se envolvesse num projeto artístico agendado
institucionalmente, permitindo-lhe não só projetar ideias, mas também perceber os problemas
e as peculiaridades reais da sua execução.

2. Preparação e planificação do projeto segundo o Programa de Desenho A

Para esta unidade de trabalho foram planificados alguns objetivos gerais e específicos que
o programa curricular de Desenho A contempla.

2.1 Objectivo Gerais

Através dos vários exercícios propostos, os alunos tiveram oportunidade de conhecer.
explorar e dominar as potencialidades do desenho no âmbito do projeto visual e plástico
incrementando capacidades de formulação, exploração e desenvolvimento de processos
gráficos e visuais.

Pretendeu-se promover o espírito crítico face a imagens fornecidas digitalmente, tanto em
vídeo como fotografia, adquirindo com autonomia capacidades de resposta superadoras de
estereótipos e preconceitos face ao meio envolvente, através de uma metodologia de projecto
que passou por diferentes fases de exploração.

Deu-se oportunidade de trabalhar métodos de trabalho individual e colaborativo,
observando princípios de convivência e cidadania entre todos os elementos da turma, e com
elementos da comunidade extra- escolar. Procurou-se desenvolver uma postura responsável
dentro dos grupos de trabalho, adotando atitudes construtivas, solidárias e tolerantes.

Procurou-se explorar diferentes suportes, materiais, instrumentos e processos que uma
intervenção Land Art potencia, permitindo explorar o gosto pela sua experimentação e
manipulação, esperando criar maior abertura a novos desafios e criando novas hipóteses de
sentido.

2.2 Objetivos Específicos
Como vimos, organizar uma unidade sobre paisagem possibilita a compreensão dos tipos

de relação que o Homem foi estabelecendo com a natureza e de que forma as foi exprimindo
através da arte. Alimentou-se assim, uma consciência crítica e social motivada por um
movimento ou meio de trabalho que dialoga com a natureza, a paisagem e o ambiente, no
caso concreto do Moinho do Cuco, Carvoeira.

Além disso, trabalhou-se um contexto real e específico, permitindo agilizar mecanismos de
trabalho mais próximos do mundo conhecido dos alunos, quebrando fronteiras entre a
realidade escolar e a realidade exterior. Permitiu-lhes também saírem da sua localidade,
Lisboa, ao encontro de um meio mais rural e peculiar.

Exploraram-se diferentes suportes como o Kit/Caixa, diferentes materiais e instrumentos,
como os estudos a grafite , a caneta gráfica, a fotografia, até à intervenção final no local e
sua respetiva documentação, desenvolvendo um processo de trabalho contínuo que apelou à
experimentação e manipulação de soluções pessoais.

Procurou-se desenvolver a sensibilidade estética dos alunos, explorando uma consciência
diacrónica do desenho, assente no conhecimento de obras relevantes de artistas de Land Art,
de objetos Fluxus, e autores de livros de artistas.
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3.1 Conteúdos do Programa de Desenho A

Dentro dos conteúdos da Visão privilegiou-se o meio ambiente como fonte de estímulos,
onde se exploraram estímulos visuais e não visuais, como a perceção auditiva, perceção
olfativa e perceção táctil, e também estímulos culturais e socias, implícitos no contacto com
outra comunidade.

Exploraram-se diferentes meios e suportes, ao longo das várias fases do projeto, desde os
estudos preliminares, à definição de uma caixa/kit inspirada nos artistas Fluxus, à intervenção
de Land Art no meio da natureza. Alguns materiais utilizados foram cartão, madeira, sisal,
bambu, terra, colorau, plástico, etc.

Dentro dos procedimentos foi dada relevância aos processos de análise, nos apontamentos
e esboços iniciais, na invenção e construção de formas trabalhadas no livro Leporello, mas foi
sobretudo os processos de síntese que foram determinantes neste projeto, já que os alunos
precisaram de confluir as ideias do grupo, os conceitos e diferentes situações pedidas para
soluções efetivas e inventivas.

A nível da sintaxe, deu-se relevância à questão do desenho num campo alargado, a partir
das redefinições do desenho ocorridas nos anos 60, onde a tridimensionalidade do objeto não
é representada mimeticamente, tendo que se pensar o objeto no espaço natural da ação. A
massa, o volume, o movimento e o tempo estiveram assim implícitos nesta unidade.

A visão diacrónica foi abordada através de uma aula expositiva sobre a relação da arte,
natureza e paisagem, e apresentação de diferentes artistas de Land Art. Ao longo de outras
aulas foram também demonstrados individualmente trabalhos de artistas Fluxus, entre outros
necessários. O trabalho prático remetia necessariamente para uma visão contemporânea e
pós-moderna do desenho, e, portanto, sincrónica.

Figura 1. Alguns estudos dos alunos, 2012. Fonte: própria.
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4. Descrição das várias etapas do Projeto de Land Art_Cabeças de Vento

4.1. Introdução ao projeto

Os alunos foram introduzidos à unidade de trabalho sobre Arte, Natureza e Paisagem
através de uma aula expositiva, e da visualização de imagens e vídeos projetados sobre o
movimento artístico Land Art.

Estiveram essencialmente duas perguntas em debate: «O que é a paisagem?» e, de
seguida, «O que é o desenho?», às quais obtive diferentes respostas. A noção de desenho
para lá da folha de papel não foi logo aceite por todos, sendo explicada e estudada
através do diálogo com a turma.

Os alunos visualizaram na íntegra o documentário “Rivers and Tides” sobre o artista Andy
Goldsworthy, dando-lhes assim oportunidade de melhor compreenderem o processo de
trabalho do artista em causa, e a sua relação com o contexto. No final, vários alunos
manifestaram ter gostado do trabalho do artista, apontando o seu nome para futura consulta.

Foi-lhes posteriormente apresentado e contextualizado o projeto específico “Cabeças de
Vento”, através de um enunciado dividido em diferentes fases. A ligação à Fábrica das
Histórias-Casa Jaime Umbelino foi feita através da leitura de um conto de tradição oral, “Não
me cortes o cabelo que o meu pai me penteou”, sugerido por esta instituição. Este texto permitiu
focalizar o contexto do projeto, dando espaço a interpretações e relações diversas. Para
desbloquear o pensamento criativo, desenvolveu-se um brainstorming coletivo sobre o tema
da história em causa.

Finalmente, cada aluno realizou um mapa mental individual sobre o tema geral “Cabeças
de Vento” e a história anteriormente explorada, procurando relacionar algumas ideias, e
organizá-las no papel.

Figura 2. Alguns Kits/Caixas e livros Leporello realizados pelos alunos. 2012. Fonte: própria.
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4.2. Trabalho em grupo

Depois de uma primeira fase de exploração do tema, os alunos formaram grupos de dois
ou três elementos, começando por confrontar os mapas mentais individuais e listar pontos de
contacto entre todos, confrontando ideias e interesses comuns. Partiram, então, à escolha de
um sub-tema ou problema de partida enquanto grupo, definindo os conceitos que seriam
trabalhados na sua intervenção. Aos alunos foi-lhes apresentado diferentes tipos de
abordagem à Land Art: a crítica, ecológica, social, contemplativa, entre outras, a partir das
quais deveriam definir a sua preferência. Foram realizados esboços para uma intervenção
Land Art a realizar nos arredores do Moinho do Cuco, onde tiveram liberdade de explorar
diferentes meios. Neste sentido, os alunos apresentaram diferentes instrumentos de exploração
visual (Figura1).

De seguida, realizaram um Kit/Caixa de apoio à exploração, realização e documentação
da intervenção, baseando-se em exemplos de caixas Fluxus. Este objeto pretendeu servir de
apoio ao projeto e ao mesmo tempo ser um objeto-documento. Dentro deste Kit/Caixa
deveriam ainda incluir um livro Leporello com estudos ou pesquisas do projecto da
intervenção, onde as dimensões e o conceito do livro tinham de ir ao encontro das decisões
tomadas anteriormente. (Figura 2)

Por fim, os alunos deslocaram-se ao local determinado, em viagem de estudo, realizando as
suas intervenções Land Art em diferentes espaços exteriores daquela localização. Os alunos
manifestaram o seu espanto perante a área encontrada, porque apesar da visualização de
imagens sobre a mesma, o espaço revelou-lhes muitas surpresas inesperadas, sobretudo a
nível da sua extensão e das suas características físicas, sempre em mutação (Figura 3).

Figura 3. Intervenção de Land Art das alunas Sofia e Sara, O Corte imaginário, 2012. Fonte: própria
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5. Avaliação

5.1. Balanço Geral

Foi realizado um primeiro balanço geral da visita de estudo e intervenções no espaço,
sendo pedido aos alunos a realização de um texto auto-crítico individual sobre as várias
etapas do trabalho, e de um esboço de painel expositivo, onde deveriam explicitar que
imagens e que elementos gostariam de ver apresentados no seu painel. Uma vez não haviam
aulas disponíveis para trabalhar a realização dos painéis expositivos, enquanto professora
estagiária, estes foram executados por mim a partir das sugestões dos alunos. Porém,
acredito que no futuro faça todo o sentido dispensar tempo para desenvolver, nesta fase,
outra unidade de trabalho aproveitando para aplicar aqui os conteúdos do programa que se
referem ao design gráfico.

Esta auto-análise e auto-reflexão pretendeu levar os alunos a uma auto-avaliação
regulada, potenciando um pensamento crítico e metacognitivo. Os alunos elaboraram também
um questionário de auto-avaliação, para os ajudar a rever as diferentes fases do processo.

5.2. Sessão Crítica
Depois de entregues os textos auto-críticos realizou-se uma sessão de 45 minutos sobre os

resultados obtidos, sendo explicados oralmente pontos positivos alcançados, e pontos que
poderiam ser melhorados, sendo requerida a participação oral dos vários grupos. As suas
classificações finais foram, entretanto, apresentadas e discutidas com cada elemento.

6. Exposição final dos resultados
Os alunos expuseram os trabalhos na escola, apresentando os estudos, as caixas/kits

realizadas, os leporellos e os posters expositivos com as várias fases do projeto.
Simultaneamente, participaram na exposição intitulada “Tudo e mais alguma coisa”

realizada na Fábrica das Histórias –Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras. Neste caso, foi
apresentado um poster expositivo coletivo, exibindo os vários projetos desenvolvidos pelos
alunos (Figura 4).
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Figura 4. Poster expositivo coletivo, registando os processos dos vários grupos, 2012. Fonte: própria.

Conclusão
Ao longo desta unidade de trabalho, procurou-se valorizar diferentes abordagens do

desenho, indo de encontro a visões contemporâneas do que é o desenho hoje. Através da
metodologia de projeto, orientou-se os alunos na procura das suas próprias soluções, dando-
lhes autonomia e tentando fomentar uma atitude crítica face ao ambiente que os rodeia.

Paralelamente, a parceria efetuada com uma instituição cultural como a Casa da Histórias-
Casa Jaime Umbelino, possibilitou dar um contexto específico ao projeto e partir da dimensão
simbólica de um conto tradicional para interpretações diversas daquele local.

Apelou-se à dimensão efémera da Land Art , que implica uma maior preocupação com a
documentação posterior da obra e revaloriza a dimensão processual do desenho,
acrescentando estímulos não só visuais na resolução dos exercícios, mas também claras noções
espaciais, performativas e simbólicas nas várias fases do fazer. A materialização in loco
destas intervenções permitiu experienciar dimensões impossíveis de conseguir em contexto de
sala de aula, motivando os alunos para outras experiências e fazendo-os estar atentos a
outros pormenores implícitos no ato de fazer, desenhar, e construir projetos com sentido.

A noção de risco esteve presente ao longo de todo o processo de planificação e
concretização desta unidade. Vários fatores revelaram-se instáveis e imprevisíveis, tal como a
meteorologia, ou de difícil gestão, tal como a distância e os custos de deslocação. Tentamos
contornar estes impedimentos com algum risco, alguma imprevisibilidade, e alguma
criatividade, acreditando que tudo chegaria a bom termo. A própria autonomia confiada aos
alunos remete, naturalmente, para questões que não estavam delineadas à partida pelo
professor. Notei neste processo que alguns alunos têm medo de arriscar porque não gostam



305

de errar. Porém, o erro enquanto parte de um processo de ensino-aprendizagem é importante
que aconteça. Tal como nos diz Vincet Van Gogh “Even the knowledge of my fallibility cannot
keep me from making mistakes. Only when I fall I get up again.” (Kovats,2007:123). Enquanto
unidade de trabalho realizada em contexto de Prática de Ensino Supervisionada, esta foi a
maior lição apreendida. Enquanto artista-professora, espero não me esquecer de falhar,
arriscar, e dar essa oportunidade aos meus alunos. A Land Art foi, sem dúvida, um bom meio
de iniciar esse caminho (Figura 5). ●

Figura 5. Intervenção de Land Art das alunas Ana e Catarina, A evolução da espuma, 2012. Fonte: própria
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Artes na Escola

Maria Lourenço

A escola é um lugar de encontros, um ponto de partida para inúmeras descobertas.
A Educação Artística como caminho de diálogo entre alunos e professores, amplia o

conhecimento do mundo pela constatação de realidades e aplicação de conceitos suscetíveis
de desenvolverem a sensibilidade e a criatividade.

Os indivíduos capazes de inovar são fundamentais para progredirmos como seres humanos,
num mundo de questões por resolver. As soluções criativas são evidências de sensibilidades,
com capacidade de resposta.

Como mais valia na formação do individuo a Educação Artística é um meio privilegiado de
atuação que deve influenciar atitudes e respeitar valores. Subestimar a função da Educação
Artística no ensino é desvalorizar o papel do individuo na sociedade e diminuir o seu potencial
humano de relação com os outros.

A escuela puede y debe cumplir basicamente três funciones: socializadora, instructiva y educadora
(pág.49).
“Arte para todos, Miradas para enseñar y aprender el património” Merillas, O. Fontal

Narrar experiências no terreno é olhar para trás e pensar, nos programas que temos de
respeitar, nos princípios que nos movem, ou nos ritmos que nos assistem.

Os objetivos são peças fundamentais de um percurso que se pretende evolutivo. Sem eles
não existia sentido e organização.

Dentro do curriculum de Artes Visuais do ensino secundário, disciplinas como o Desenho ou a
História da Cultura e das Artes são essenciais para desenvolver competências nas áreas
artísticas e ampliar saberes tendo como perspetiva o ingresso no ensino superior ou em cursos
de carater profissional. Modos de execução ultrapassados devem ser repensados sobretudo
nos primeiros ciclos, onde se deve privilegiar a expressão artística liberta de estereótipos.

Ensinar é um ato de prazer se o professor consegue sentir empenho por parte dos alunos, o
que é possível através de aprendizagens motivadoras e atividades que promovam e
valorizem os trabalhos produzidos durante o ano letivo.

Enaltecer o desempenho dos alunos é aumentar níveis de confiança e de propensão para
fazer mais e melhor.
A interdisciplinaridade e a pesquisa são desenvolvidas a partir do desenho, porque a

observação permite descobrir e atingir novos saberes, além das aprendizagens inerentes à
disciplina, originando novas formas de olhar e representar.

Para além dos objetivos específicos, enunciados nos programas das disciplinas, elaborados
pelo ministério da educação e que se relacionam com os conteúdos a lecionar, realço objetivos
gerais que, de caráter mais abrangente se enquadram no Projeto Educativo de Escola (PEE) e
no Plano Anual de Atividades (PAA).

 Desenvolver competências nas áreas artísticas
 Sensibilizar para o património
 Ampliar o gosto pela pesquisa
 Formar cidadãos conscientes e interventivos
 Desenvolver relações com a comunidade
 Criar públicos culturais.
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A nossa atuação, com base nestes principios, adequa os programas de modo a facilitar
atividades que envolvam os alunos e encarregados de educação, porque através de uns
podemos chegar aos outros.

“A imaginação, a criatividade e a inovação estão presentes em todos os seres humanos e podem ser
alimentadas e aplicadas.”(pág.9)
“Roteiro para a Educação Artística” Comissão Nacional da Unesco

A relação com os encarregados de educação não deve perder de vista o carater
pedagógico, pois muitos pais apresentam por vezes uma visão distorcida e ultrapassada de
práticas, nas quais não foram iniciados e que consideram poder avaliar tal como o professor.

É importante explicar e fazer sentir a necessidade de acompanhar o aluno através de uma
presença empenhada e em diálogo com o professor de modo a contribuir para a progressão
das aprendizagens. Um aluno com dificuldades, se acompanhado com estratégias concertadas
entre professor e encarregado de educação tem mais possibilidades de êxito.

Não é na escola que se criam obras de arte nem é essa a intenção, no entanto é ai que se
apreendem os processos que levam a realizações cujo poder criativo é desenvolvido mesmo
naqueles que não apresentam a priori talento para certas atividades. Não devemos
pretender criar artistas, mas ambicionar educar e instruir cidadãos conscientes, com valores
humanos, juízo critico e capacidades de decisão e intervenção.

Os órgão dirigentes das escolas, devem apoiar atividades, que facilitem as aprendizagens
num clima de confiança e boa disposição. O conceito de escola não se deve resumir ao
espaço murado, mas estender-se para além dele, aos locais onde se possa observar o que se
aprende nos livros.

“O ambiente educativo tem de ser alargado para fora da sala de aula. A criatividade também tem de ser
contextualizada”
Roteiro para a Educação Artística, Comissão Nacional da Unesco

Durante o ano letivo o grupo de Artes Visuais dinamiza atividades que, baseadas nos
conteúdos a lecionar envolvem os alunos, encarregados de educação e comunidade em geral,
contribuindo assim para o enriquecimento cultural e artístico de quem participa.

A escola está inserida num meio sócio económico muito heterogéneo, onde o
multiculturalismo a carateriza e enriquece. Os alunos provenientes de estratos sociais
diferenciados sociabilizam sem preconceitos.

Sensibilizar os educandos para as atividades culturais e artísticas e convidar os
encarregados de educação a participar, é induzir hábitos que muitos não tem, por questões
económicas ou por dificuldades de horário, pois o mundo do trabalho não permite, cada vez
mais, “espaços” essenciais à descompressão.

Com o apoio de museus, empresas, câmaras municipais e outras instituições os professores
organizam e divulgam atividades, conscientes desta ser uma estratégia para manter o curso
Científico Humanístico de Artes Visuais na escola, pois em determinado momento esteve em
risco de acabar.

Os projetos organizados durante o ano letivo concorrem para marcar a diferença entre
estabelecimentos de ensino e justificam as práticas, complementando saberes e atuações.

A preocupação com o ensino das artes e o seu contributo para fazermos mais e melhor é
um princípio orientador a que, desde sempre nos propusemos.
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A imaginação e a criatividade são fontes inesgotáveis, que nos permitem ambicionar a
diferença.

Projetos desenvolvidos na Escola Secundária do Monte de Caparica, nas disciplinas de
Desenho e História da Cultura e das Artes e que se fundamentam nos objetivos indicados
no texto.

Fig. 1 - Aluna a desenhar no Parque dos Poetas

Fig. 2 - Escultor Francisco Simões a conversar com os alunos ( Parque dos Poetas).
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Projecto “ Eu quero ser”

O objetivo principal deste projeto transdisciplinar é dar a conhecer aos alunos as saídas
do Curso Cientifico Humanístico de Artes Visuais, através do contacto com profissionais
formados na área. Arquitetos, designers, pintores, escultores, antiquários etc. Permite
confrontar os alunos com realidades laborais e falar com profissionais do mundo das artes
levando-os a uma maior consciência de escolhas futuras.

Como realizamos estas intenções? Através do contatos com instituições de ensino superior,
por exemplo, FCT ( Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa)
que recebe alunos e professores nas suas instalações, para visitarem os ateliers do Curso de
Conservação e Restauro e conversarem com os responsáveis pelas áreas de metais, têxteis,
vidros, cerâmica e pintura. Estes especialistas mostram o tipo de trabalho que desenvolvem, as
peças que se encontram a restaurar e os meios tecnológicos que auxiliam a investigação.

Convidamos também artistas para conversar com os alunos.
Para falar sobre a profissão de escultor combinamos um encontro com Francisco Simões no

Parque dos Poetas em Oeiras, onde os alunos desenharam (fig.1) e o escultor explicou como
nasceu a ideia para a construção do parque e como começou a desenvolver ideias para as
esculturas que executou, (fig.2) e que representam os melhores poetas da cultura portuguesa.

Fig. 3 - Turmas de Artes Visuais a chegar à Casa Ermelinda Freitas, Palmela.
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Fig. 4 – Alunos a ouvirem Leonor Freitas a falar sobre a produção e comercialização
de vinhos.

Fig. 5 – Alguns trabalhos de rótulos expostos no Convento dos Capuchos

Projeto “Casa Ermelinda Freitas”

Dar a conhecer a região de Setúbal como uma região de bons vinhos, um aspeto da
cultura local e entender que o vinho é património. Saber como é fabricado e “como se fossem
designers” receber uma encomenda para um trabalho.

Fomos até Palmela/ Fernando Pó, conhecer os terrenos de vinha, as castas e as adegas
onde a engenheira responsável pela Casa Ermelinda Freitas, explicou o processo de fabrico
do vinho. Leonor Freitas, proprietária da quinta e responsável pela divulgação de toda a
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produção vinícolas além fronteiras, recebeu-nos e explicou aos alunos, a importância do vinho
para a região, e as diferenças entre os rótulos das garrafas dos vários tipos de vinhos que
produzem.

Pediu para criarem um rótulo para um vinho de gama intermédia que se poderia chamar
“Baia dos Golfinhos”.

Chegamos à escola com esta encomenda e com garrafas vazias para colarmos os rótulos.
Em casa os alunos iniciaram alguma pesquisa e na aula de desenho começaram a fazer

esboços. Após a ideia definida muitos recorreram ao Photoshop para fazerem algumas
variações.

Com os trabalhos realizados os alunos ficaram a perceber a importância dos rótulos como
suportes de informação aos consumidores e a relação da qualidade do vinho com o rótulo,
pelo desenho, cor e formato da garrafa (Figs. 3, 4, 5, 6).

Fig. 6 – Garrafas com rótulos executados pelos alunos.
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O projeto Delta / Escola

O “mundo” não se reduz à nossa região, por isso resolvemos pedir apoio à Delta e
organizar um projeto a partir do café, por este tal como o vinho, ser tão importante na nossa
cultura.

Com o apoio de Rui Nabeiro que se disponibilizou para participar e atribuir aos alunos
que apresentassem os melhores trabalhos, prémios em material didático e o espaço do Museu
do Café para expor.

A primeira fase contou com uma visita guiada às instalações da Fábrica Delta, ao Museu
do Café (fig.7) e uma sessão com as designers da casa para para explicarem alguns detalhes
a considerar na conceção das chávenas temáticas que os alunos iriam realizar. Sugeriram
temas e indicaram as fábricas que as fabricavam.

Numa segunda fase visitamos a fábrica SPAL em Alcobaça (fig.8) onde os alunos
perceberam como eram fabricadas as chávenas mais comuns da Delta. E porque estávamos
em Alcobaça visitamos o Mosteiro de Santa Maria, onde foi explicado aos alunos a
importância dos monges de Cister para o desenvolvimento da região bem como aspetos da
arquitetura do espaço monástico.

Neste projeto participaram ainda alunos do Curso de Ciências e Tecnologias, que se
dedicaram a estudar entre outros o processo de descafeinação e contaram para isso com o
apoio da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Colados os rótulos nas garrafas foi organizada uma exposição no Convento dos Capuchos
no âmbito da “1ª Mostra de Poetas do Mundo em Almada,”, organizado pelo Centro de
Formação de Professores AlmadaForma.

Na sala onde se encontravam os trabalhos expostos aconteceu a “Noite de Baco” com
leitura de poesia e uma prova de moscatel oferecido pela Casa Ermelinda Freitas.

No evento participou toda a comunidade educativa e público em geral.

Fig. 7 – Museu do Café, explicação sobre a cultura do café e a origem da fábrica de
cafés Delta.
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Fig. 8 – Fábrica de Loiças SPAL/ Alcobaça. A ver colocar pegas nas chávenas.

Fig. 9 – Desenho de uma chávena para a Delta da aluna Joana Pita. Um dos trabalhos
premiados.
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Fig. 10 – Os alunos escolhidos pelo júri, recebem os prémios da mão de Rui Nabeiro.

Após a aquisição de alguns conhecimentos sobre o assunto, os alunos de Artes Visuais,
iniciaram o trabalho.

Os resultados estiveram expostos no Museu do Café, onde se desenrolou a sessão
inaugural com a entrega dos prémios aos alunos com melhores trabalhos, por parte de Rui
Nabeiro. Estiveram ainda presentes o Concelho Diretivo da escola, professores, pais e alunos,
responsáveis da Delta e o presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, o qual nos
ofereceu durante a tarde, uma visita guiada pelos espaços museológicos e por algumas
igrejas da vila. ( Fig. 9,10)

A grande compensação deste projeto foi, presenciar a boa disposição entre todos os
participantes no dia do evento. No regresso e por falta de dinheiro para o autocarro
alugado, os alunos leiloaram desenhos de professores, acabando por se realizar a quantia
necessária.

Museu Nacional de Arqueologia, parcerias com a escola.

“Portugal Islâmico”, “Teias e Tramas da Imaginação” (Fig. 11, 12) “Homenagem a José
Leite de Vasconcelos”, “ Da terra do Nilo, memórias visuais”, são nomes de algumas
intervenções feitas com trabalhos realizados por alunos, no espaço do museu e que surgem a
partir da excelente colaboração com o departamento educativo e com o apoio do diretor Dr.
Luís Raposo.

Desenhar no museu peças arqueológicas é uma motivação para os alunos, participar com
obras baseados nessas peças, torna-se ainda mais importante, por que o espaço de um museu
é “sagrado” conferindo maior credibilidade aos trabalhos e responsabilidade a quem os
executa.
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Los estudantes,por su parte entran em contacto com las reproducciones de las obras de arte a
través de debates, escritos dibujos, etcétera, trabajando, fundamentalmente, sus habilidades de
observación Y análise. También consiguen una nueva forma de aproximarse a las obras de arte
dentro e más allá de la clase (pág.61).
Merillas, O Fontal “Arte para todos, miradas para enseñar y aprender el património”

Fig. 11 – Montagem da exposição” Teias e Tramas da imaginação” Museu Nacional de
Arqueologia

Fig. 12 – Trabalho da aluna Inês Janeiro. Padrão ao centro, resultado de diferentes
abordagens da peça.
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Fig. 13 – Trabalho da aluna Maria Pereira, baseado na correspondência e em peças
recolhidas por José Leite de Vasconcelos e guardadas no MNA.

Fig. 14 – Trabalho do aluno Davi Campos, retrato do cartaz da exposição sobre José
Leite de Vasconcelos

Os departamentos de educação dos museus são parceiros das escolas na tarefa de ensinar
e valorizar o património.

Um dos projetos com o museu, talvez o que gostei mais de organizar, “ Homenagem a José
Leite de Vasconcelos” foi iniciado na sala de aula com uma sessão de esclarecimento feita
pela Dra. Amélia Albuquerque, que baseada no estudo da sua correspondência, falou sobre
a importância da sua obra para a fundação do Museu Nacional de Arqueologia e para o
país.

. Os alunos compreenderam e no museu, viram alguns artefactos que ele recolhia pelo país
fora.

Pesquisaram sobre a sua terra Natal, Ucanha, e começaram a elaborar esboços para
composições visuais de grande formato utilizando materiais à escolha.

Os alunos produziram testemunhos do que mais os impressionou, os trabalhos foram
expostos no salão nobre do museu tendo seguido posteriormente para a Torre de Ucanha no
âmbito das Comemorações dos 150 anos do fundador do museu.

. A montagem das exposições contu com a colaboração de alunos que se disponibilizam de
imediato para acompanhar os professores (Fig.13,14)
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Plano de Ação Cultural da Câmara Municipal de Almada (PAA)

“Sentir o Passado”, “ Histórias Contadas” “ Uma Palavra uma Imagem”, “ Paisagens” ou
“ Floralis”
Com a Câmara Municipal de Almada temos desenvolvido projetos baseados no

conhecimento do património histórico, artístico ou natural do concelho, concorremos com um
projeto e através do Plano de Ação Cultural recebemos verba para comprar materiais de
desenho e pintura, para executar trabalhos com alguma qualidade.

Fig. 15 – Desenho do aluno João Filipe, flore da flora da Mata dos Medos, Caparica.

Fig. 16 – Pormenor de painel executado pelos alunos, grafites sobre papel fabriano.

O projeto deste ano “ Floralis” , foi dedicado ao estudo da flora da Mata dos Medos
Arriba Fóssil da Costa de Caparica.
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A primeira fase dedicada à recolha e pesquisa de elementos para desenhar, teve início
num percurso na Mata dos Medos onde um botânico da Universidade Nova e uma
responsável pela Mata e antropóloga, nos acompanhou para identificarmos plantas e
desenharmos in loco, algumas espécies que na aula já tínhamos visto em Powerpoint. Falamos
ainda sobre desenho científico e vimos trabalhos com estas caraterísticas.

Com os esquiços feitos no diário gráfico e as fotos, iniciámos os trabalhos, primeiro
individuais e depois para um painel coletivo (Fig. 15,16).

Nos trabalhos individuais em suporte de papel, os alunos escolheram os materiais e
técnicas, no desenho do painel coletivo foi imposta a utilização do perfil das plantas,
aplicando várias gradações de claro escuro com o objetivo de criar a noção de movimento.

A apresentação dos trabalhos faz-se normalmente em local público, no Convento dos
Capuchos ou no Solar dos Zagallos .

Estes projetos contam desde há alguns anos com a participação do Clube de Rotários da
Costa de Caparica, que atribui uma verba para premiarmos os melhores trabalhos, que são
escolhidos por um artista plástico e pelos representantes da escola, da CMA e do Clube de
Rotários.

Curso de Verão de Artes Plásticas

Numa fase em que a escola começou a perder alunos de Artes Visuais, resolvemos criar
este curso cujo objetivo principal é dar a conhecer a escola, a alunos do ensino básico de
estabelecimentos de ensino, da zona de implantação da escola.

Em Maio a psicóloga residente, divulga pelas escolas do 3º ciclo, a oferta educativa da
nossa escola e apresenta, com a ajuda de um powerpoint, as atividades que desenvolvemos.
Junto divulga o Curso de Verão / Artes Plásticas, grátis, a funcionar durante duas semanas e
que se compõe de aulas de desenho e de vários workshops que vão desde a cerâmica à
cenografia à fotografia, ilustração, terminando com uma visita de estudo.

A intenção é, levar os alunos inscritos a conhecer o espaço da escola e a perceber o nosso
trabalho, muitos entram através deste curso para Artes Visuais e Ciência e Tecnologias.

Este curso é também, como aliás praticamente todas as atividades aberta aos
encarregados de educação (Fig. 17, 18).
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Fig. 17 – Desenho da aluna Catarina Pinheiro, curso de Verão

Fig. 18 – Aluna a tentar centrar o barro na roda de oleiro. Curso de Verão/ Artes

“Conferências dos Capuchos”

“ Educação, Arte e Cidadania, o diálogo social”

O centro de formação de professores Almadaforma residente na nossa escola é um
importante parceiro para a realização de eventos culturais. O gosto pela participação
conjunta, levou a que de uma conversa informal a partir de um livro “ Arte e Delinquência”,
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lançado pela Gulbenkian, e de outro “ Arte e cidadania” do Dr. Laborinho Lúcio, e um espaço
disponível, Convento dos Capuchos, organiza-se-mos as conferências.

Os espaços são sítios de memórias, repletos de significado, despertam emoções e
sentimentos. Lugares de magia, com os quais a comunidade se identifica, porque fazem parte
da sua história… são uma referência, uma reflexão sobre o passado, uma provocação ao
presente.

Sem movimento são mundos desaparecidos, que estáticos no tempo não nos deixam de
desafiar. Mas os lugares, que permanecem para além de nós, devem voltar a ter vida. Devem
pertencer à comunidade, serem palco para o confronto de ideias, para estimular diálogos e
discussões.

Conceber atividades onde a comunidade se reveja, tem sido uma das saídas possíveis
para a revitalização de espaços que sem ocupação transformam – se em locais vazios e em
vias de degradação.

As atividades culturais são um meio integrador de toda uma sociedade, rica em diferenças
que desperta fenómenos de aculturação, pela mescla de conhecimentos que integra.

O fenómeno artístico é sem dúvida, integrador e um desafio para que as pessoas, ampliem
horizontes, desenvolvam sensibilidades e desfrutem de momentos bem passados.

A arte e educação foram o pretexto para o encontro de personalidades cujas afinidades e
interesses se manifestam, através das obras que criam.

O comunicar através da palavra e da imagem, o desfrutar de objetos, onde se comparam
perspetivas e se debate o amanhã.

Fig. 19 – Conferências dos Capuchos: Dra. Margarida Calado, Dr. Laborinho Lúcio com os
representantes do ME e da CMA.
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Fig. 20 – Cartaz das Conferências concebido por Sérgio Gomes

Este encontro/formação foi composto de três painéis, (sábado 14, 21 e 28 de Maio) em
que seis convidados falaram a partir de temas dados, “ Ver, pensar e ser”, “ Comunicar, criar
e mudar” e “ Questionar, compreender e agir” (fig.19,20)

Num momento em que a sociedade se interroga decidimos, debater a educação artística
no sistema educativo e o seu papel fundamental na formação dos cidadãos. Presentes alguns
representantes do ministério da educação que ouviram as nossas recomendações.

A estas conferências seguir-se-ão outras, porque o ciclo não terminou, aos convidados
representantes de algumas instituições, seguir-se-ão outros já agendados.

Para além do espaço de debate aconteceram exposições e o convívio proporcionou
momentos agradáveis para todos.

Projecto Imaginarte Almada

Quero salientar a importância deste projeto do fotografo José Luís Guimarães que é
responsável por parte da divulgação e registo fotográfico de todos os projetos anteriores. E
que desenvolve workshops de sensibilização à fotografia na escola, levando os alunos a
praticarem e a desenvolverem trabalhos que os ensina e os inicia nas técnicas fotográficas.

Cientes da importância da Educação Artística no sistema educativo atual, continuaremos a
manter uma atitude, dinâmica, criativa e inovadora de modo a fazer sempre mais e melhor. ●
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A Problemática da Visualização Tridimensional – O auxílio do
Sketchup em Geometria Descritiva 10º ano

Mariana Moleiro

Resumo: Este artigo tem como objetivo introduzir nas aulas de Geometria Descritiva do 10º ano o uso do programa
de modelação tridimensional Google Sketchup. A ideia é tornar mais simples a visualização de objetos em três
dimensões através da resolução de exercícios, primeiro no papel e, numa segunda fase, utilizando o software
gratuito da Google.
Palavras chave: Geometria Descritiva; Tridimensionalidade; Sketchup; Método de Monge

Title: The problem of 3D visualization – Being helped by Sketchup in Descriptive Geometry of 10th grade
Abstract: This article aims to introduce in Descriptive Geometry classes of 10th grade the use of the modelling
program Google Sketchup. The idea is to make it easier to visualize objects in three dimensions by solving exercises,
first on paper and, in a second phase, using the free software from Google.

Introdução

Durante a lecionação do programa de Geometria Descritiva, não só de 10º ano, nem
mesmo só em turmas do curso de artes, verifica-se frequentemente, que os alunos têm
dificuldade em visualizar os exercícios ou, simplesmente, em posicionar elementos no espaço. A
ideia central deste trabalho é introduzir o uso de um programa gratuito de modelação 3D
que permita aos alunos desenhar em computador os problemas propostos em aula, facilitando
assim a sua compreensão.

Uma vez que se pretende uma aplicação prática da proposta, este artigo faz-se
acompanhar de um elemento essencial: a planificação de uma unidade de trabalho que
abrange 11 aulas e onde são referidos os conteúdos a lecionar, as competências a adquirir
pelos alunos, a estratégia/atividade proposta e os métodos de avaliação. Este artigo começa,
assim, por justificar as razões que levaram à escolha da unidade de trabalho proposta,
passando depois a defender o interesse deste tema, que pretende melhorar as capacidades
de visualização tridimensional dos alunos. Os últimos dois pontos são dedicados à forma como
o trabalho será desenvolvido e como poderá ser avaliado.

1. Justificação do Tema
O programa de 10º ano de Geometria Descritiva vai desde a introdução ao sistema da

projeção diédrica e ao Método de Monge, com a representação do ponto, linha e plano, a
diferentes problemáticas como as suas interseções ou paralelismos. É um programa que, regra
geral, se consegue lecionar nos tempos previstos, sendo até referido como curto para o
número total de aulas de um ano-letivo. No 11º ano, acontece o contrário. O programa é visto
como demasiado longo para tão poucas aulas e as matérias sucedem-se numa lecionação
ansiosa, contra o tempo, até ao desfecho final e inevitável do exame nacional. Principalmente
por esta razão, optou-se por realizar esta planificação para uma unidade de trabalho do
programa de 10º ano. Outras razões prendem-se com o facto de as matérias serem menos
complexas, para que não se exijam demasiadas competências no que ao funcionamento com o
software diz respeito e ainda, porque ao ser introduzido no 10º ano, os alunos poderão
continuar em casa a desenvolver as suas capacidades para que, futuramente, possam sozinhos
tirar as suas próprias dúvidas recorrendo à representação tridimensional de exercícios mais
complexos.
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Esta planificação apresenta uma proposta bastante ambiciosa e exigente. Por isso, será
necessário conhecer bem as características da turma onde se pretende aplicá-la e também do
ambiente geral vivido dentro da própria escola já que, em turmas problemáticas,
nomeadamente a nível comportamental, ou numa escola com escassez de recursos, será difícil
tornar este exercício uma realidade.

2. Visualização Tridimensional
É objetivo da Geometria Descritiva representar no papel, bidimensionalmente, figuras

existentes no espaço, recorrendo para isso a processos construtivos dos quais se destaca o
método proposto por Gaspard Monge, em que se recorre a dois planos perpendiculares entre
si, projetando sobre eles os objetos a representar. A base da Geometria Descritiva assenta,
por isso, na capacidade de visualizar, ou antes, de imaginar a posição que estes objetos
ocupam no espaço, transpondo-os para o plano do bidimensional da folha de papel. E é aí
que residem as maiores dificuldades por parte dos alunos e, em última instância, por parte do
professor, já que este tem de garantir que os alunos estão a acompanhar a matéria, que
estão a perceber o exercício no espaço quando olham para um quadro cheio de linhas que só
fazem sentido para quem percebe a linguagem da Geometria. Os professores têm de fazer
mais do que reduzir a disciplina a uma “simples memorização mecânica de construções
geométricas, sem apresentar o conteúdo fundamental para o verdadeiro domínio deste ramo
de conhecimento, que consiste em definir no espaço tridimensional as diferentes figuras planas
e os sólidos geométricos e suas relações entre si.” (Lima, Álvaro, Haguenauer, Cristina, Cunha,
Gerson, 2007:2)

O programa Google Sketchup é muito mais do que um mero auxiliar para aulas de
Geometria Descritiva. É uma ferramenta (relativamente) poderosa de modelação
tridimensional. Não o poderemos comparar a programas seus parentes como o 3ds Max ou o
Autodesk Maya mas, como ferramenta gratuita e de funcionamento intuitivo, é de facto um
programa eficaz e preciso de simulação espacial.

3. Desenvolvimento do Trabalho
A planificação da unidade de trabalho refere-se ao estudo do plano. Esta inicia-se com as

diferentes formas de definir um plano passando depois a retas contidas em planos, pontos
pertencentes a planos e determinação de traços de planos. Aqui, a estratégia passa por,
durante 4 aulas, resolver exercícios que explicitem as matérias lecionadas. Posteriormente,
durante 3 aulas será feita uma introdução ao programa Sketchup e serão ensinados os
comandos essenciais para que os alunos comecem a criar algum à vontade para realizar
exercícios sobre a matéria. Por fim, como forma de consolidar a matéria, serão realizados
mais alguns exercícios em papel por toda a turma (2 aulas). Depois de resolvidos todos os
exercícios propostos, os alunos, a pares, deverão escolher um e representá-lo no programa
Sketchup, no que deverá ocupar um total de 2 aulas (Quadro 1).
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Quadro 1. Planificação da unidade de trabalho

Este artigo não pretende ser um manual de funcionamento com o programa Sketchup mas,
de forma muito genérica, e para se perceber como funciona este software, são referidos os
comandos essenciais para se poder iniciar um trabalho: ao abrir o programa, os utilizadores
deparam-se com um espaço vazio onde são visíveis 3 eixos. Para começar a desenhar basta
clicar na ferramenta “line”, visível na barra superior de comandos, e começar a riscar,
preferencialmente, linhas paralelas aos eixos. Cada vez que são criadas formas fechadas, ou
seja planos, estes adquirem o aspecto opaco de uma superfície. Depois, é só continuar a
explorar os comandos que, na sua maioria, aparecem na barra superior e são representados
por um ícone acompanhado pelo respetivo nome .

Tomamos como exemplo uma das alíneas de um exercício retirado de um livro Geometria
Descritiva (figuras 1, 2 e 3):

“Determine os traços dos seguintes planos e indique os seus nomes:
a) π, contém os pontos A(0;6;2), B(4;4;1) e C(-4;2;6)” (Costa, 2004:147)
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Figura 1. Resolução do exercício através do Sketchup: marcação dos pontos. Fonte: própria.

Figura 2. Resolução do exercício através do Sketchup: desenho de 2 retas concorrentes pelos pontos. Fonte:
própria
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Figura 3 . Resolução do exercício através do Sketchup: pelos traços da reta desenho dos traços do plano. Fonte:
própria.

Trabalhando dois a dois, espera-se que os alunos promovam a entreajuda e aprendam a
trabalhar em conjunto, tirando dúvidas mutuamente e construindo um trabalho que terá,
provavelmente, mais qualidade. Os alunos deverão, posteriormente, trocar os ficheiros para
que todos tenham a resolução tridimensional de todos os exercício realizados sobre a matéria.

4. Competências e Avaliação
Este tipo de exercício pretende dinamizar as aulas de Geometria Descritiva através da

introdução de meios informáticos que são, na maioria dos casos, ferramentas com que os
alunos trabalham diariamente. Seja para divertimento ou como forma de apoio a outras
disciplinas, o computador e toda uma infinidade de programas e jogos, são hoje uma
realidade muito próxima das vivências dos jovens de 16 anos. Por isso, a introdução desta
nova ferramenta deverá motivá-los e tenderá a ser vista como mais um programa ou, até
mesmo, como um novo jogo, onde a aprendizagem será facilitada pelas bases que os alunos
já têm adquiridas.

Ao lecionar esta unidade didática espera-se que os alunos adquiram competências ao nível
da representação (com exatidão) de desenhos que só têm 2 dimensões dos objetos que têm 3;
que saibam deduzir da descrição exata dos corpos as propriedades das formas e as suas
posições respetivas; que utilizem corretamente os materiais e instrumentos cometidos ao
desenho rigoroso, entre outras. Mas, sobretudo, espera-se que saibam planificar e organizar
o seu trabalho, que aprendam a cooperar em trabalhos coletivos; que aprendam a utilizar um
novo programa de computador e percebam as suas potencialidades de futuro; e espera-se
que percebam que podem utilizar diferentes suportes para resolver problemas da Geometria
Descritiva.

Em relação à avaliação, esta contempla um teste de avaliação tradicional, em suporte de
papel, onde será avaliado o domínio dos conhecimentos, a capacidade de resposta, a
qualidade do traçado, entre outros. Os alunos terão também uma componente de avaliação
mais informal pois serão avaliados de acordo com o seu empenho e envolvimento no trabalho.
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Todo o processo de realização do exercício em 3D e o próprio resultado final, que é
composto por um ficheiro com extensão “.skt” será igualmente alvo de avaliação onde será
valorizado, para além do resultado final, a criatividade dos alunos, se foi feita a entrega do
ficheiro final do exercício e se esta decorreu no prazo previsto. Espera-se que este tipo de
avaliação que contempla, para além do teste de avaliação, uma componente mais informal e
dinâmica, motive os alunos e, ao mesmo tempo, os ajude a perceber melhor a Geometria
Descritiva.

Conclusão
Os resultados deste trabalho são rigorosos e, com um contínuo investimento por parte dos

alunos, estes poderão resolver a maioria dos problemas do programa da disciplina como
medir ângulos entre retas e/ou planos, interseção de planos, exercícios com sólidos... será, no
entanto, importante que os alunos percebam que o programa utilizado é um mero auxiliar de
trabalho e que não pode ser visto como a resposta para todos os problemas de visualização
tridimensional. Esta nova ferramenta deverá servir apenas como um apoio e um instrumento
para motivar os alunos e melhorar as suas capacidades de visualização tridimensional, que
não sendo a solução para o insucesso, pode contribuir de forma positiva para incentivar os
alunos e melhorar os seus resultados escolares. ●
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Que Culturas Influenciam os Desenhos dos Alunos de Artes Visuais

Marisa Mártires, Carolina Sousa, Ángel Boza

Resumo
Nesta era multicultural em que vivemos, e em que estamos cada vez mais próximos através da internet
e dos meios de comunicação, sofremos influências culturais que outrora seriam impensáveis. No
nosso meio, têm vindo a crescer várias expressões artístico-visuais influenciadas por fenómenos de
cultura visual ligadas à imagem, oriundos das mais diversas culturas. Este trabalho, inserido no campo
da investigação educativa, pretende analisar as influências culturais presentes nos desenhos de alunos
do ensino secundário enquadrados na área das artes visuais. Para tal, parte para a investigação
numa escola secundária pública na Região do Algarve, caracterizada por ser uma escola ligada às
artes plásticas. Os dados recolhidos, junto de vários alunos na disciplina de desenho, levam às
conclusões apresentadas neste estudo.
Palavras chave: Influências culturais, desenho artístico, artes visuais, educação artística.

Abstract
In this multicultural era in which we live, and the fact that we are increasingly united via the internet and the
media, leads us to cultural influences that once were unthinkable. In our midst, several visual-artistic
expressions have grown influenced by visual culture phenomena related to the image, originating from
diverse cultures. This study, in the field of educational research, aims to examine the cultural influences
present in the drawings of secondary school students studying visual arts. To do so, research was made at a
public high school in the Algarve region, characterized by being an art school. Data collected from several
art students, lead to the conclusions presented in this study.
Keywords: Cultural influences, artistic drawing, visual arts, art education.

1. Introdução
Esta investigação centrar-se em torno do desenho. O desenho está inserido dentro das

artes plásticas, que é uma das áreas das artes visuais. “As artes visuais têm a imagem como
matéria-prima e, por isso, são denominadas de artes da imagem, ou seja, são as expressões
artístico-visuais de uma civilização.” (Camargo, 2007:11). Foerste (s. d. :17) diz-nos que “a
produção artística é constituída de significados. No caso das Artes Visuais, o objecto artístico é a
imagem. Esta, como produto do trabalho humano, está relacionada à multiculturalidade, ao
homem em lugares e tempos distintos”.

E é inquestionável de que o mundo hoje em dia é cada vez mais visual. Estamos cercados
de imagens, que segundo Foerste (s. d. :1), “são formas simbólicas que estão marcadas pelo
forte registo identitário de quem as produziu e de quem as recebe. Na sociedade capitalista, estas
constituem um importante veículo de poder e persuasão de opiniões, no sentido da formação dos
consumidores. A sociedade torna-se profundamente visual. Em todos os espaços percebe-se uma
tentativa de reinventar o estético como categoria de experiência cultural”.

Toku, (2010) refere que "It's time to discuss and share our ideas of what visual culture is,
how it influences children, and finally the possibility of implementing visual culture in art
educational curricula."

Da mesma opinião, Marcelo (2001), no seu artigo Aprender a Ensinar para a Sociedade
do Conhecimento, refere que:

Nuestros alumnos disponen hoy en día de muchas más fuentes de información que lo que ocurría no hace ni
diez años. Fuentes de información que, aportadas por las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, están haciendo necesario un replanteo de las funciones que tradicionalmente se han venido
asignando a las escuelas y a los profesionales que en ella trabajan: los profesores y profesoras (Marcelo,
2001:2).
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Lowenfeld (1977), por seu turno, chama a atenção sobre um dos temas centrais do
adolescente que é a luta em busca da identidade. O adolescente precisa de chegar a um
acordo consigo próprio e expressar os seus sentimentos intensos que necessitam de evasão
construtiva. Está seguro da sua condição de ser vivente e desenvolve uma crescente consciência
do seu eu, com capacidade e poderes para construir e criar.

A sua busca de identidade pode refletir-se no modo como se vestem, com estilos diferentes
de acordo com determinados grupos sociais que possuem certos gostos em comum. Desta
forma, também tendem a desenhar igual, ou de modo similar, de acordo com os estilos de
desenho ou culturas com que se associam ou identificam. Estes desenhos podem ser realistas,
expressivos, formas de protesto, banda desenhada, etc. São muitos os estilos representados,
com registos unicolores ou policromáticos. Estes estilos podem ter diversas origens culturais.

Nesta era multicultural em que vivemos, e em que estamos cada vez mais próximos através
da internet e dos meios de comunicação, sofremos influências culturais que outrora seriam
impensáveis, influências estas, que se aculturam dependendo de grupos de interesse e modos
de pensar.

No nosso meio, têm vindo a crescer várias expressões artístico-visuais influenciadas por
fenómenos de cultura visual ligadas à imagem, oriundas das mais diversas culturas. Por
exemplo, a arte de cultura urbana dos graffiti espelhada nas ruas e metros de Nova Iorque,
ou a arte sobre influência da cultura nipónica através dos manga e anime. Muitas são as
influências culturais pelos quais os adolescentes podem ser influenciados, desde as culturas
míticas do oriente, ao sentimento irreverente do ocidente, desde a cultura clássica grega aos
bordados tradicionais portugueses.

Esta pesquisa relaciona-se com as influências culturais presentes nos desenhos de alunos do
ensino secundário enquadrados na área das artes visuais. Nas linhas que se seguem,
debruçar-me-ei de forma exploratória sobre a associação/identificação do adolescente com
a influência de várias culturas representativas de diversos estilos de desenho.

2. O Ensino do Desenho

Edwards (2008) define cinco competências perceptuais, essenciais para o desenho à vista.
São elas a percepção de contornos; a percepção de espaços; a percepção de relação; a
percepção de luz/sombra; e a percepção do todo – gestalt. Para o desenho criativo e
expressivo, acrescenta então mais duas competências. O desenho através da memória, e o
desenho através da imaginação.

Ela fala do desenho como sendo um processo curioso, pois está intimamente ligado ao
processo de ver. Define a habilidade em desenhar através da habilidade em ver. Muitos são
os autores que fazem esta associação.

Grosser diz “The painter draws with his eyes, not with his hands. Whatever he sees, if he sees it
clear, he can put down. The putting of it down requires, perhaps, much care and labor, but no
more muscular agility than it takes for him to write his name. Seeing clear is the important thing”
(Cited in Edwards, 2008:4).

Nicolaides refere que “Learning to draw is really a matter of learning to see – to see
correctly – and that means a good deal more than merely looking with the eye” (Cited in
Edwards, 2008:4).

Franck (1973:6) explica “It is in order to really see, to see ever deeper, ever more intensely,
hence to be fully aware and alive, that I draw what the Chinese call “the ten thousand things”
around me. Drawing is the discipline by which I constantly rediscover the world.
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3. As Influências Culturais na Arte

Na era em que vivemos, verifica-se uma intensificação no fluxo, tanto de mercadorias como
de pessoas dos mais diversos locais do mundo, pelas mais variadas razões. A procura de
melhores condições de vida, emprego, estratégias económicas, razões políticas, catástrofes
naturais, estão entre as muitas razões que levam a esta movimentação. Ramos (2009:1573)
defende que “os artistas contemporâneos, em contacto com outras culturas, passaram a conhecer
outros estilos de vida, de concepção estética, de crença espiritual, outros ritmos musicais e
representações corporais, assim como diferentes formas de concepção, representação e
apresentação das obras de arte. Trocam informações e percebem a diversidade; não para
homogeneizar a arte, a cultura ou a representação estética, … , mas para diversificá-la”.

Costa e Lacerda (2007:131), ao falarem sobre os efeitos da mundialização na arte,
referem que:

A arte é um dos melhores testemunhos das transformações silenciosas que iam alastrando pelas sociedades que
absorviam objetos, hábitos ou alimentos característicos de outras culturas. As obras de arte são pois um exemplo da
forma como as diferentes civilizações foram tomando consciência da pluralidade mundial, do modo como elementos
exógenos foram sendo absorvidos por cada cultura e são uma das melhores expressões de fenómenos de
inculturação.

Já na História da Arte podem-se detectar influências interculturais nas obras dos mais
variados e conhecidos artistas. De acordo com Costa, J. e Lacerda, T. (2007:132) “alguns dos
mais famosos pintores renascentistas interessaram-se pelas culturas extraeuropeias”. Referenciam
Albrecht Dürer, Bosch, Albertinelli e Grão Vasco como artistas que representaram em suas
obras animais extraeuropeus, apesar de não serem os únicos.

Pablo Picasso, pintor espanhol de referência mundial, reflete de igual forma influências
interculturais nas suas obras. Uma das suas obras mais famosas, Les Demoiselles d’ Avignon,
demonstra fortes influências das máscaras africanas que vira expostas no Museu Etnográfico
do Trocadero. “Picasso começou a cruzar as formas clássicas de representação em curso na
Europa desde o Renascimento com as estéticas das máscaras e dos objetos de outras culturas.
Com essa atitude, Picasso e seus seguidores, os modernistas, passaram a mostrar ao mundo as
transversalidades culturais e estéticas em curso no ocidente. A representação da perspectiva, da
proporcionalidade e da linearidade do discurso dá lugar às hibridações das linguagens artísticas
e suas formas de representação, apresentação e valorização” (Ramos, 2009:1572).

Segundo Ramos (2009), Picasso não foi o único a utilizá-las, estas influências de inspiração
em máscaras e estatuetas africanas podem ser encontradas em obras como Picture Album de
Paul Klee, pintura guache inspirada na máscara Kifwebe do Zaire; Madam de Constantine
Brancuse, inspirada na Reliqaure Figure do Gabon; Bird-Head de Max Ernst e O Grito de
Edvard Munch.

Ao longo da História da Arte, pode-se verificar vários exemplos deste tipo. Meggs (1998),
ao falar da Arte Nouveau, refere a colisão cultural causada pelo aumento do comércio e
comunicação entre países da Ásia e da Europa durante o final do século XIX. Explica que
tanto o Ocidente, como o Oriente sofreram mudanças devido a estas influências recíprocas.

Asian art provided European and North American artists and designers with new approaches to space, color, drawing
conventions, and subject matter that were radically unlike Western traditions” (Meggs, 1998:179).

O ensino das artes visuais tem sido alvo de inúmeras investigações, abordando o ensino
artístico das mais diversas formas. No entanto, muito continua por aprofundar.

Na maioria dos estudos, são abordadas questões pedagógicas, métodos e técnicas de
expressão, leitura e apreciação pictórica, entre outros. (Camargo, 2007).
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Apesar disso, pouco se tem escrito sobre as influências culturais presentes nos desenhos dos
adolescentes que prosseguem estudos dentro da área artística, e como podemos
eventualmente tirar partido destas influências de forma a melhor compreender e motivar os
alunos no ensino das artes.

4. Objetivos

A busca de identidade dos alunos pode refletir-se no modo como se vestem, com estilos
diferentes de acordo com determinados grupos sociais que possuem certos gostos em comum.
Desta forma, também tendem a desenhar igual, ou de modo similar, de acordo com os estilos
de desenho ou culturas com que se associam ou identificam. Estes desenhos podem ser
realistas, expressivos, formas de protesto, banda desenhada, etc. São muitos os estilos
representados, com registos unicolores ou policromáticos. Estes estilos podem ter diversas
origens culturais.

Nesta era multicultural em que vivemos e em que estamos cada vez mais próximos
através da internet e dos meios de comunicação, sofremos influências culturais oriundas de
todas as partes do globo e que se aculturam dependendo de grupos de interesse e modos
de pensar. Assim sendo, os alunos de Artes Visuais sofrem influências multiculturais que
podem ser identificadas através do seu modo de desenhar.

Tanto em Portugal como em Espanha, verifica-se pouca investigação em torno desta
temática. É deveras importante no ensino das artes compreender as influências culturais que
podem advir do contacto com os media e a internet, e sobre tudo a forma como estas se
refletem nas artes.

Os objetivos desta investigação, no contexto de uma escola específica, são os seguintes:
1- Identificar as culturas predominantes nestes alunos;
2- Construir um retrato cultural de cada aluno.
3- Comparar as diferentes culturas evidenciadas nos casos de estudo.

5. Metodologia

A investigação foi realizada numa escola secundária pública na região do Algarve,
caracterizada por ser uma escola ligada ao ensino das artes. O estudo pretendeu conhecer as
influências culturais presentes em alunos de artes visuais no ensino secundário.

A estratégia para o desenho de investigação foi baseada num estudo de casos múltiplos,
que teve como objecto alunos de uma turma de Artes Visuais do curso cientifico-humanistico. A
recolha e análise de dados foram realizadas com recurso a instrumentos variados, de acordo
com técnicas de investigação qualitativa e os objetos específicos deste estudo. Desta forma
foram utilizados desenhos diagnósticos, entrevistas e memórias descritivas. No final, a
triangulação das técnicas foi a principal fonte de validação da informação. Os instrumentos
referidos, aplicaram-se ao longo das quatro fases em que se dividiu o processo de
investigação qualitativa: fase preparatória, trabalho de campo, fase analítica e fase
informativa.

Os dados recolhidos, através da triangulação de instrumentos e posterior categorização de
evidências, levaram a conclusões que permitem um melhor conhecimento acerca da
transferabilidade cultural através da arte e poderá ser útil em futuras investigações dentro da
mesma temática.
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6. Análise do Contexto

A Escola Secundária de Tomás Cabreira é uma das mais antigas escolas do País. É uma
escola pública predominantemente de vocação tecnológica e artística que se situa na capital
do Algarve em Faro. Está sob a tutela da Direção Regional do Algarve do Ministério da
Educação. Tem desempenhado, ao longo dos tempos, um importante papel na região
algarvia.

Localizada no coração da cidade de Faro, esta escola beneficia de uma multiplicidade de
recursos de apoio (Biblioteca Municipal, Museus, Teatros, Instituto da Juventude, Conservatório
Regional do Algarve...) que lhe podem conferir uma dinâmica bastante favorável.

Apesar da sua localização no centro da cidade, uma parte significativa da população
escolar é oriunda dos arredores.

A Escola dispõe de um leque variado de oferta de Áreas e Cursos, sendo alguns deles
exclusivos no que à cidade se refere, como é o caso do 2º Agrupamento – Dominante: Artes.

O corpo docente é constituído por 130 professores, dos quais 85% pertencem ao quadro
da escola. Atualmente a Escola é frequentada por cerca de 1400 alunos distribuídos, quase
em igual número, pelo ensino diurno e noturno.

A turma do 12º2 AV, pertencente à Escola Secundária de Tomás Cabreira, e na qual
foram efectuados os seis estudos de caso, é composta por vinte e um alunos no total. Estes
alunos têm idades que variam entre os dezasseis e os vinte e um anos. Cerca de metade dos
alunos reside na cidade de Faro, enquanto os restantes residem nos arredores e em cidades
vizinhas.

7. Análise de Resultados

Ao fazer a análise comparativa dos seis Estudos de Caso, obtêm-se as seguintes conclusões:
A idade dos alunos varia entre os dezassete e os vinte e um anos, sendo um terço

(33%) dos participantes do sexo feminino. Metade destes alunos está bastante consciente das
suas influências culturais, enquanto, a outra metade, mostra-se confuso e inseguro na altura de
fazer essa análise. No entanto conseguem nomear algumas das culturas que representam.

As duas culturas mais evidenciadas são a dos Estados Unidos da América e do Japão,
cada uma representada em dois terços (67%) dos alunos participantes. Em seguida verifica-se
a presença da Europa com um terço (33%) e, por fim, África, Índia e Marrocos presentes em
apenas um sexto dos alunos, equivalendo a 17%.

Dois terços (67%) dos alunos menciona ser influenciados através de livros, televisão e o
meio ambiente envolvente, enquanto a internet, amigos, exposições, pais, discos de vinil e o
contacto pessoal aparece como influência pontual (17%).
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Figura 1 e 2. Exemplo de dois dos seis desenhos diagnósticos analisados neste estudo.

É natural que os Estados Unidos da América e Japão sejam as duas culturas mais
representadas, visto serem duas potências mundiais nos dias de hoje. Com o fenómeno da
globalização, é natural que estas duas potências sejam as que influenciem mais os jovens, não
só pelo acesso e recurso à tecnologia que cada uma destas culturas usufrui, mas pelo impacto
que a tecnologia produzida nestes dois países tem no resto do mundo. O cinema e televisão
são de igual forma responsáveis por esta influência, pois alcançam todo o mundo. Os Estado
Unidos da América está representado em peso através de Hollywood, enquanto que o Japão
faz-se notar através da Anime.

A História da Arte também tem um papel importante nesta influência, pois os alunos
adquirem um conhecimento das mais diversas culturas através desta disciplina, leccionada no
curso de Artes Visuais a partir do 10º ano de escolaridade, e durante três anos lectivos
consecutivos. Como foi exposto no capítulo do Desenvolvimento da Criatividade e da
Percepção Visual, e conforme refere Machado (2009), a percepção visual e a criatividade
desenvolvem-se paralelamente. Tudo o que criamos é inspirado em algo que conhecemos. A
criação não surge do nada. De forma consciente ou não, vamos buscar referências às nossas
vivências. Como grande parte do programa centra-se em torno do século XX, e sendo este na
maioria referente à cultura Americana, é natural que seja bastante influente.

É de salientar a importância que o fenómeno Manga tem vindo a adquirir nos últimos anos.
Incentivando jovens de todo o mundo não só pela leitura deste género, mas por toda a cultura
Nipónica. A Manga segundo Sanz (2006) serve de certa forma como embaixadora da
cultura, língua, tradições e História Japonesa.
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A música também pode ser considerada como um veículo importante para a difusão destas
culturas, pois segundo Ganz (2009) o Hip-hop levou a cultura dos graffiti no só para a
Europa, mas também para a Ásia e América do Sul.

8. Conclusões

Através deste estudo foi possível dar resposta aos seguintes objetivos propostos no início
da investigação:

1- Identificar as culturas predominantes nestes alunos
Como referido anteriormente as duas culturas mais evidenciadas são a dos Estados Unidos

da América e do Japão, cada uma representada em dois terços dos alunos participantes,
seguida da Europa com um terço, e, por fim, África, Índia e Marrocos presentes em apenas um
sexto dos alunos.

2- Construir um retrato cultural de cada aluno.
Verificou-se que cada aluno representa nos seus trabalhos várias culturas, muitas

reconhecíveis pela História da Arte e pela análise de diversas culturas com as quais se
identificam conscientemente e subconscientemente. Representam através do desenho alguns
traços da sua personalidade e gostos próprios que fluem muitas vezes de forma inconsciente
para os seus trabalhos. Assim como nas letras se pode caracterizar uma pessoa através da
sua caligrafia, também nas artes se pode fazer o mesmo através do desenho.

As informações recolhidas da análise dos desenhos, permitiram construir um retrato cultural
individual para cada aluno estudado, após terem sido identificadas cada uma das culturas
presentes nos seus desenhos.

3- Comparar as diferentes culturas evidenciadas nos casos de estudo.
As duas culturas mais evidenciadas encontram-se em cantos opostos do globo, sendo ambas

muito distintas. Uma destas culturas é composta por tradições milenares enquanto a outra é
muito recente em termos históricos. No entanto ambas distinguem-se mundialmente no plano
tecnológico e sabem tirar partido dos mais variados meios de forma a propagarem a sua
cultura pelo globo.

Como mencionado anteriormente, comparando as duas principais culturas evidenciadas, os
Estado Unidos da América e o Japão, a primeira é fortemente projetada através de
Hollywood, enquanto que a segunda se faz notar através da Anime recente.

A História da Arte tem um papel importante na influência de culturas. Como grande parte
do programa da disciplina centra-se em torno do século XX, e sendo este na maioria referente
à cultura Americana, é natural que esta seja bastante influente. A música proporciona de igual
forma a influência da cultura Americana pois o Hip-hop levou a cultura dos graffiti a todo o
mundo.

Em abono do Japão verificamos o fenómeno Manga que incentiva jovens de todo o mundo
não só pela leitura deste género de animação, mas por toda a cultura Nipónica.

Após esta análise, é imprescindível que nos interroguemos sobra a melhor forma de utilizar
este conhecimentos em benefício da educação artística. Lowenfeld (1977) acredita que os
professores desempenham um papel importante no desenvolvimento da arte e
consequentemente dos próprios alunos.

A arte é, essencialmente, a expressão do eu. Ao apoiarmos e encorajarmos os nossos
alunos, ao trocarmos ideias com eles, podemos ajuda-los a desenvolver uma crescente
sensibilidade ao meio. O espírito criativo dos alunos necessita de reforço, e quem melhor que
os professores, para lhes proporcionarem um ambiente fértil para a experiência artística? Se
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proporcionarmos aos alunos o conhecimento, ou mesmo o contacto com diversas culturas, estes
encontrarão algo com que se identifiquem no puzzle intercultural mundial e este contacto
poderá constituir um forte impulso à sua criatividade. ●
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O Autorretrato: tema facilitador da apreensão de conteúdos
essenciais da linguagem plástica e da comunicação visual na

disciplina de educação visual do 8º ano.

Marta Rocha

Resumo: O tema do autorretrato surge, nesta unidade didática, enquanto elemento mobilizador de
aprendizagens contextualizadas dos conteúdos programáticos referentes aos elementos estruturais da linguagem
plástica e da comunicação visual para o 8º ano de escolaridade. Inspirado no método desenvolvido pelo
Programa Integrado de Artes Visuais – Primeiro Olhar, pretende-se uma educação do olhar e do ver, num
diálogo permanente com os objetos artísticos.
Palavras chave: autorretrato, educação estético-visual, composição, reflexão

Title: Meta-paper: an example
Abstract: This meta-paper describes the style to be used in articles for the meeting “Raw Material: Symposium on art
education practices.” The abstract should be a concise statement of the subject, context and conclusions. Abstracts
should not have more than five lines and must be in the first page of the paper.
Keywords: meta-paper, conference, referencing.

Introdução
O desenvolvimento da unidade didática proposta neste artigo surgiu no âmbito da

disciplina de Introdução à Prática Profissional II do Mestrado em Ensino das Artes Visuais. Não
possuindo experiência profissional prévia na docência desta disciplina, mas tendo seguido, em
regime de estágio, uma turma de 7º ano ao longo do passado ano letivo, pensámos
desenvolver uma unidade temática baseando-nos não só nas indicações curriculares propostas
para a disciplina, mas também no contexto e necessidades desta turma em particular.

Para tal, tomámos como pretexto o tema do autorretrato, procurando contextualizar o
ensino de competências específicas da disciplina de Educação Visual do 3º ciclo
(especificamente do 8º ano) com exercícios que se pretendem conducentes a um
desenvolvimento das competências de representação gráfica e uma introdução à educação
estético-visual.

Primeiramente, explicaremos, de modo sucinto, os motivos que nos levaram à escolha deste
tema em particular. Seguidamente, refletiremos acerca dos objetivos da unidade didática e
metodologias que nos propomos implementar. Ensaiaremos uma planificação letiva como
ferramenta organizativa das propostas e objetivos educacionais. Apresentaremos também, a
título de exemplo e reflexão acerca das metodologias propostas, uma aula-teste, realizada
com a colaboração de familiares. E, por fim, proporemos as diversas competências passíveis
de serem avaliadas no decorrer da ação letiva.

1. Porquê o autorretrato?
A escolha do autorretrato enquanto tema estruturante da unidade didática que nos

propomos lecionar, prende-se com a capacidade do mesmo ser utilizado enquanto ferramenta
pedagógica passível de desenvolver competências técnicas e promover reflexões acerca da
identidade pessoal. A unidade foi pensada para uma turma específica, com a qual temos
vindo a trabalhar em regime de estágio ao longo do passado ano letivo, tendo em conta as
características dos seus membros e da escola onde a ação letiva terá lugar.

O tema proposto afigurou-se-nos apelativo e passível de, mais facilmente, angariar
empatia e interesse por parte dos alunos. Acreditamos que pelas suas características, este
tema poderá proporcionar um acréscimo motivacional, facilitador de uma natural apreensão
dos conteúdos lecionados.
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A possibilidade de uma ação interdisciplinar com a disciplina de português através da
(possível) realização de uma narrativa autobiográfica foi também um fator considerado para
a adoção do tema. Tal exercício, contribuirá, sem dúvida, para a promoção de uma atitude
reflexiva e para o desenvolvimento de um autoconceito, tão necessários nesta idade de
transição. Pretendemos que esta atitude reflexiva se reflita não só durante esta unidade
didática e no âmbito desta disciplina em particular, mas que também seja apreendida
enquanto ferramenta de raciocínio e questionamento passível de ser utilizada ao longo de
toda a vida. Acreditamos que o “convívio com a arte é um dos modos mais eficazes para a
formação da personalidade e para a integração do indivíduo nos valores superiores da
humanidade” (Gonçalves; Fróis e Marques, 2002).

Na realidade, a escolha deste tema surge enquanto pretexto para a apreensão de
diversos conteúdos e competências próprias das artes plásticas e da disciplina de Educação
Visual em particular. Pretendemos dinamizar conteúdos de forma contextual e prática,
apelando à intervenção e debate conjunto numa atitude de descoberta da realidade
percetiva. Inspirados pela metodologia proposta pelo Programa Integrado de Artes Visuais –
Primeiro Olhar, cujo curso tivemos a oportunidade de realizar/frequentar há já uns anos,
pretendemos promover através do tema em questão e do contacto e debate acerca de obras
de arte uma introdução à educação estética. Encaramos “(...) a interpretação das obras de
arte, nas suas diferentes dimensões, como componente integradora do conhecimento nas artes
visuais.” (Gonçalves; Fróis e Marques, 2002: 9).

2. Objetivos da unidade didática
Esta unidade didática foi concebida com o fito de desenvolver a sensibilidade estética

através do contacto, discussão e reflexão acerca de objetos visuais (obras de arte e exercícios
desenvolvidos em aula), assim como aperfeiçoar as competências de representação da forma
humana através do desenho. A reflexão será guiada pelo docente, introduzindo de forma
contextual e fluida os vários conceitos e terminologias próprias das artes visuais. Pretende-se
que os alunos alcancem, através do debate conjunto o entendimento real destes conceitos e os
interiorizem como parte integrante do seu vocabulário. Entendemos que a alfabetização visual
contribui de forma essencial para uma mais profunda fruição dos objetos artísticos,
promovendo de forma ativa para a criação de públicos. Por outras palavras, quantas mais
ferramentas possuirmos para a compreensão dos objetos artísticos, mais facilmente deles
poderemos fruir.

Mesmo em tenra idade, os alunos conseguem desenvolver a sua sensibilidade e apreender
os diversos aspetos estéticos de uma obra de arte – estilo, expressão, composição, metáfora,
textura e equilíbrio. A conceptualização não será o que o aluno consegue percecionar, mas o
que pensa acerca do que está a ver. Prende-se com a maneira como este reflete e entende a
produção artística. Este nível de desenvolvimento acerca das artes emerge devagar enquanto
resultado das interações do indivíduo no mundo artístico e dos seus conhecimentos mais gerais
decorrentes da sua vida física e social. Para desenvolver esta competência é necessário um
envolvimento profundo, prolongado e regular com o universo simbólico em questão. A
produção prende-se com o desenvolvimento das ferramentas necessárias à produção artística
visual, o seu desenvolvimento e as influências culturais sofridas pelos indivíduos desde os
primeiros anos de vida (Gardner, 1990).

É nosso objetivo realizar uma visita de estudo à Fundação Calouste Gulbenkian e ao Centro
de Arte Moderna José Azeredo Perdigão, por forma a permitir aos alunos um contacto direto
com algumas das obras analisadas, e como meio de proporcionar uma maior familiarização
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com o espaço museológico. Esta visita estará, no entanto, sujeita a constrangimentos por parte
da escola cooperante, cuja colaboração será essencial.

Utilizamos o desenho enquanto meio privilegiado desta educação estético-visual, propondo
exercícios que contribuam para o aperfeiçoamento das competências de representação e
utilizando a forma humana (autorretrato) como assunto privilegiado. O tema do retrato e do
autorretrato é muitas vezes visto pelos alunos como sendo de mais difícil representação.
Pretendemos desmistificar este preconceito, através de exercícios diferenciados, cujo intuito
será o de demonstrar que não existem de facto assuntos mais fáceis ou mais difíceis. Segundo
Betty Edwards, certos assuntos parecem frequentemente mais difíceis devido ao nosso sistema
arreigado de símbolos que interferem com a clareza das nossas perceções e que são mais
fortes para certos assuntos do que para outros (Edwards, 1984).

Pretendemos trabalhar as seguintes conteúdos/campos:

Quadro 1. Conteúdos/Campos a trabalhar

Literacia
estética

Aprendizagem e utilização de correta terminologia técnica referente ao contexto
artístico.

Perceção Reconhecimento das propriedades básicas dos objetos visuais

Aprendizagem e reconhecimento das estruturas básicas de um objeto visual.

História Introdução contextualizada à história da arte e os seus diferentes estilos.

Capacidades de
expressão

Promoção do desenvolvimento das capacidades de pensamento e comunicação
verbal e estético.

Relações Desenvolvimento de relações pessoais em relação à arte e aos museus.

Produção Produção de objetos visuais dentro do contexto do que foi aprendido e
seguindo as propostas apresentadas.

Reflexão Avaliação do progresso teórico e do trabalho individual pelos alunos e pelos
professores.

Avaliação Análise criterial e normativa dos progressos individuais, examinando cada um
dos exercícios propostos bem como o empenho e a participação.

Dentro das várias competências específicas propostas pelo Currículo Nacional do Ensino
básico, selecionámos/enumerámos aqui aquelas que nos pareceram de maior relevância (que
melhor espelham) para o desenvolvimento da unidade didática em questão.
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Competências Específicas - Três eixos estruturantes

Quadro 2. Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Específicas – Educação Artística – Educação Visual

Fruição - contemplação Reconhecer a importância das artes visuais como valor
cultural indispensável ao desenvolvimento do ser
humano.

Produção - criação Utilizar diferentes meios expressivos de representação.

Realizar produções plásticas usando os elementos da
comunicação e da forma visual.

Interpretar os significados expressivos e comunicativos
das Artes Visuais e os processos subjacentes à sua
criação.

Reflexão - interpretação Desenvolver o sentido de apreciação estética e
artística do mundo.

Conhecer os conceitos e terminologias das Artes
Visuais.

Competências Específicas - Operacionalização e articulação – Dois domínios

Quadro 3. Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Específicas – Educação Artística – Educação Visual

Comunicação Visual Elementos da Forma

Reconhecer, através da experimentação plástica,
a arte como expressão do sentimento e do
conhecimento.
Conceber organizações espaciais dominando
regras elementares da composição.
Entender o desenho como um meio para a
representação expressiva das formas

Representar expressivamente a figura humana
compreendendo relações básicas de estrutura e proporção.
Aplicar os valores cromáticos nas suas experimentações
plásticas.
Criar composições a partir de observações diretas e de
realidades imaginadas utilizando os elementos e os meios
da expressão visual.

3. Metodologia
Para esta unidade didática propomos o desenvolvimento de exercícios curtos e facilmente

percetíveis/exequíveis, cujos resultados se revelem em cada aula e proporcionem um
debate/reflexão conjunta e integrada. Procurámos criar etapas definidas por forma a tornar
o processo de ensino-aprendizagem mais apelativo e motivador.

Os exercícios terão como objetivo o aumento da destreza manual, a libertação da mão e
dos estereótipos inerentes ao tema em questão, assim como o desenvolvimento das
competências de representação e educação do olhar e do ver.

No final de cada ação letiva, pretendemos criar um espaço/tempo de debate conjunto
acerca dos resultados obtidos e das dificuldades experienciadas. Esta de discussão será
guiada pelo docente de forma aberta e fluida, dando espaço à reflexão sobre o próprio
trabalho e o de outros (pares, artistas plásticos). Almejamos a promoção de atitudes analíticas
de observação de pormenores, diferenças, discriminação de estímulos, associação de ideias e
ensaio de respostas.~

4. Proposta de planificação
A planificação letiva por nós proposta, tem como objetivo a organização concreta dos

diversos objetivos de aprendizagem e dos exercícios propostos para a concretização da
unidade didática. Trata-se, no entanto, de uma planificação não testada, e, como tal, sujeita
às normais modificações e ajustamentos decorrentes da futura ação letiva.
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Quadro 4. Proposta de planificação letiva – Aula I

Aula – I
2x45 min.

Conteúdos
Educativos

Objetivos de Aprendizagem Estratégias/Atividades

Introdução ao tema
Desenhos
Preliminares

Desenho de
observação.
Forma
Figura

Reconhecer as proporções e noções
de antropometria na
representação da figura humana
Verificar que o estereótipo
empobrece a perceção, a
expressão e a criação.
Reconhecer as proporções e noções
de antropometria na
representação da figura humana

Desenho de memória.
Explicação das proporções
do rosto humano.
Desenho de observação.
Debate conjunto acerca dos
resultados obtidos.
Diário gráfico – (min.) 1
autorretrato.

Quadro 5. Proposta de planificação letiva – Aula II

Aula – II
2x45 min.

Conteúdos Educativos Objetivos de Aprendizagem Estratégias/Atividades

Exercícios de
desenho

Desenho de
observação com o
auxílio de um espelho.

Libertar o cérebro e a mão.
Perder o medo do “erro”.
Compreender a estrutura como
suporte ou como organização dos
elementos de uma forma.

Exercícios de desenho com a
mão contrária.
Explicação dos pressupostos
do exercício.
Debate conjunto acerca dos
resultados obtidos.
Diário gráfico – (min.) 1
autorretrato.
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Quadro 6. Proposta de planificação letiva – Aula III

Aula – III
2x45 min.

Conteúdos
Educativos

Objetivos de Aprendizagem Estratégias/Atividades

Exercícios
de desenho

Desenho de
observação de
uma dada
imagem.

Libertar o cérebro e a mão.
Compreender como o cérebro nos
“engana” levando-nos inconscientemente
a desenhar o que sabemos à priori e não
o que realmente vemos.
Compreender a estrutura como suporte
ou como organização dos elementos de
uma forma.

Desenho de linha sobre
foto/fotocópia previamente
tirada.
Desenho de imagem invertida
em grande formato (A2).
Explicação dos pressupostos
do exercício.
Debate conjunto acerca dos
resultados obtidos.
Diário gráfico – (min.) 1
autorretrato.

Quadro 7. Proposta de planificação letiva – Aula IV

Aula – IV
2x45 min.

Conteúdos Educativos Objetivos de
Aprendizagem

Estratégias/Atividades

Introdução
de conceitos

Apreensão de conceitos
básicos da disciplina:
composição, luz,
cromatismo, expressão,
textura

Identificar a obra de
alguns artistas
representativos do tema
estudado
Tomar consciência da
influência da cor na
perceção da forma e do
espaço.
Conhecer valores

simbólicos da cor.
Desenvolver a
capacidade de análise,
interpretação
Compreender a estrutura
como suporte ou como
organização dos
elementos de uma forma

Apresentação Powerpoint.
Discussão/debate em aula.
Jogos didáticos.
Ficha de trabalho.
Diário gráfico – (min.) 1 autorretrato –
introdução de cor.
Possível realização de uma visita de
estudo ao espaço museológico como
complemento e consolidação das
aprendizagens realizadas.

Quadro 8. Proposta de planificação letiva – Aula V
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Aula – V
2x45 min.

Conteúdos Educativos Objetivos de Aprendizagem Estratégias/Atividades

Autorretrato
Início do
exercício
final

Utilização de conceitos e
aprendizagens
realizadas para a
conceção de um
autorretrato.

Exprimir-se livremente através
da cor
Considera a cor na construção
do sentido das imagens
Reconhecer a importância da
qualidade da expressão
plástica (e até do rigor de
execução) para que a
comunicação se estabeleça.
Utilizar diversos códigos
visuais.

Ficha de trabalho/autorreflexão
(adjetivos de personalidade
e/ou narrativa autobiográfica)
Realização de esboços
preliminares (min. 2)
Início do autorretrato final.
Diário gráfico – (min.) 1
autorretrato – introdução de cor.

Quadro 9. Proposta de planificação letiva – Aula VI

Aula – VI
2x45 min.

Conteúdos Educativos Objetivos de Aprendizagem Estratégias/Atividades

Autorretrato
Finalização

Utilização de conceitos e
aprendizagens realizadas
para a conceção de um
autorretrato.

Exprimir-se livremente através da
cor
Considera a cor na construção do
sentido das imagens
Reconhecer a importância da
qualidade da expressão plástica
(e até do rigor de execução)
para que a comunicação se
estabeleça.
Utilizar diversos códigos visuais .

Finalização do trabalho
iniciado na aula anterior.
Discussão – apresentação dos
trabalhos auto e
heteroavaliação.
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5. Aula simplificada - Turma teste

Figura 1. Alunos da aula-teste. Fonte: própria.

A conselho do Professor João Paulo Queiroz, docente da disciplina de Introdução à Prática
Profissional II do Mestrado em ensino das Artes Visuais, no âmbito da qual esta unidade foi
desenvolvida, decidimos pôr em prática alguns dos exercícios propostos na planificação
letiva. Por não exercermos ainda a profissão docente, deparámo-nos com o problema da
falta de alunos aos quais lecionar tais conteúdos. Compreendemos, no entanto, a necessidade
real de testar os nossos pressupostos e confrontar a teoria com a prática do ensino, ação que
nos traria um acréscimo experimental e confrontaria as nossas intenções com a realidade
prática da docência, permitindo atingir algumas conclusões acerca das dificuldades
experimentadas.

Realizámos então uma aula-teste, com a simpática colaboração familiar, na qual testámos
alguns dos exercícios propostos na planificação inicial. Com idades compreendidas entre os
75 e os 37, estes alunos não possuíam experiência ou treino prévios em desenho nem qualquer
interesse especial ou conhecimento acerca dos conteúdos a serem lecionados. Foi uma aula
bastante alargada em termos temporais (5 horas no total), facto que terá, sem dúvida,
exercido alguma influência nos resultados finais. Devido a constrangimentos de tempo, os
alunos conseguiram apenas executar um exercício de cada um proposto, e, devido ao cansaço
demonstrado, não executaram o último exercício relativo à introdução da cor.

Apesar de todos os constrangimentos sentidos, entendemos que o balanço final desta aula-
teste foi positivo. Os alunos pareceram motivados e interessados pelo tema, e demonstraram
entusiasmo perante os exercícios propostos. Estes alunos possuíam demonstraram, inicialmente,
um discurso autodepreciativo, descrentes das suas capacidades para realizar as tarefas
propostas. No entanto, e com o desenrolar da aula, demonstraram surpresa perante
resultados que julgavam não ser capazes de atingir, facto que contribuiu em grande medida
para uma motivação crescente na realização dos exercícios.

Os exemplos visuais que decorrentes desta aula foram amplamente discutidos entre todos os
participantes que, com o auxílio da docente, apontavam falhas, reconheciam progressos e
resultados para muitos surpreendentes.
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1º exercício – Retrato - desenho de memória.
Material: folhas A3, grafite.

Figura 2. Exercício 1 – aluno A
Figura 3. Exercício 1 – aluno B
Figura 4. Exercício 1 – aluno C

Fonte: própria

Perante este primeiro exercício, todos os alunos demonstraram enorme receio. A docente
explicou a todos que se tratava de um primeiro exercício de aquecimento, um confronto inicial
com o tema proposto. Os objetivos deste primeiro exercício foram o de perder o receio da folha
branca, diagnosticar problemas de utilização do espaço, e de noções básicas de proporção
facial.

Seguidamente, e tomando como exemplo os trabalhos realizados, iniciámos uma breve
discussão conjunta acerca das dificuldades sentidas, dos erros visualizados e introduzimos
contextualmente algumas noções básicas de proporção e composição. Os alunos discutiram e
experimentaram (em si mesmos e nos colegas) todas as proporções ensinadas.

2º exercício – Retrato de observação (espelho).
Material: folhas A3, grafite, espelho.

Figura 5. Exercício 2 – aluno A
Figura 6. Exercício 2 – aluno B
Figura 7. Exercício 2 – aluno C
Fonte: própria
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No segundo exercício os alunos revelaram maior confiança e motivação. A possibilidade da
utilização do espelho foi encarada com bastante agrado e pudemos confirmar que a
informação veiculada acerca das proporções e da composição foi tida em conta para a
realização do exercício.

Mais uma vez, recorremos à discussão entre todos, como meio de veicular informação
pertinente e promover a reflexão acerca dos resultados obtidos (auto e heteroavaliação).

3º exercício – Retrato de observação com a mão contrária.
Material: folhas A3, grafite, espelho.

Figura 8. Exercício 3 – aluno A
Figura 9. Exercício 3 – aluno B
Figura 10. Exercício 3 – aluno C
Fonte: própria

No terceiro exercício proposto pedimos aos alunos que executassem o seu autorretrato,
auxiliados com um espelho, mas utilizando a mão contrária à habitual. Tal proposta foi
novamente encarada com grande receio e ansiedade. Os alunos afirmaram não ser capazes
de realizar o exercício, receando maus resultados. Os propósitos deste exercício, explicitados
pela docente, prendem-se, não só, com a libertação do olhar através da preocupação
inerente ao controle da mão, mas também, com a adoção de um ritmo mais lento e
concentrado e com a perda do medo de errar.

Durante a discussão em grupo acerca dos resultados obtidos os alunos revelaram surpresa e
entusiasmo perante os mesmos, constatando que, em comparação com os desenhos anteriores,
tinham conseguido resolver melhor e de forma mais fluida alguns elementos anatómicos.

Tal constatação contribuiu para um acréscimo da motivação geral da turma, que
demonstrou vontade em repetir o exercício, ação que não se consumou devido a
constrangimentos temporais.
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4º exercício – Retrato de observação de linhas – imagem invertida.
Material: folhas A3, grafite, fotografia/fotocópia.

Figura 11. Exercício 4 – aluno A
Figura 12. Exercício 4 – aluno B
Figura 13. Exercício 4 – aluno C
Fonte: própria

O quarto exercício proposto baseia-se na teoria da lateralidade preconizada por Betty
Edwards no seu livro – Desenhando com o Lado Direito do Cérebro (Edwards, 1984). Utilizando
como modelo uma fotografia/fotocópia (efetuada de antemão pela docente), foi pedido aos
alunos que desenhassem esse mesmo modelo a partir de uma posição invertida (ao contrário),
começando por cima e concentrando-se em cada linha de forma individual e abstrata,
tentando não nomear o que estavam a representar.

Esta proposta foi inicialmente encarada com alguma estranheza por parte dos alunos que
se questionavam acerca do seu propósito último e dos seus resultados finais. A docente
introduziu de forma breve a teoria da lateralidade, explicitando o recurso; por via deste
exercício, ao lado direito do cérebro. A inversão da imagem promove a impressão da
abstração e o treino do olhar através de uma maior preocupação com a transcrição dos
traços individuais, dificultando o recurso involuntário ao estereótipo.

Apesar do visível agrado dos alunos perante os resultados finais deste exercício, não nos
sentimos totalmente satisfeitos com os mesmos. Entendemos que este desempenho abaixo do
esperado terá tido como base a dificuldade experienciada pelos alunos em discernir os
contornos (linhas de contorno) das fotografias apresentadas. Porventura os alunos poderiam
ter obtido melhores resultados se a fotografia tivesse sido tratada digitalmente, por forma a
tornar mais explícitos os contornos das figuras, em detrimento da mancha. Teremos, com
certeza, em conta esta conclusão aquando de uma nova realização deste exercício.



347

5º exercício – Introdução de conceitos básicos
Material: apresentação Powerpoint, jogos didáticos, ficha de trabalho

Figura 14. Exercício 5 – Exemplo/excerto de percurso – aula de conceitos
Fonte: Gonçalves, Rui Mário; Fróis, João Pedro e Marques, Elisa (2002) Primeiro olhar. Programa integrado de

artes visuais.

O último exercício realizado, baseado no 1º percurso proposto pelo livro Primeiro olhar -
Programa integrado de artes visuais (Gonçalves; Fróis e Marques, 2002) foi realizado com

o auxílio de uma apresentação realizada em Powerpoint. Identificando a obra de alguns
artistas representativa do tema escolhido, utilizamos a metodologia de comparação e
analogia para posicionar e estabelecer relações entre as diferentes obras apresentadas.
Juntos, e sob a direção da docente, debatemos e refletimos sucintamente acerca dos conceitos
básicos de composição, luz, cromatismo, expressão, textura, cor, figura, fundo e contorno.
Pretendeu-se que os alunos desenvolvessem a capacidade de análise e interpretação dos
objetos visuais de forma fluida e contextualizada, propondo questões que ajudassem ao
debate e à obtenção de conclusões individuais.

Os alunos que inicialmente demonstraram alguma reserva em iniciar o debate, cedo
começaram a participar ativamente, em resposta às questões de natureza aberta postas pela
docente. O feedback final deste exercício foi muito positivo por parte dos alunos, que
revelaram ter compreendido e apreendido com êxito os conceitos dinamizados.

6. Proposta de avaliação
Baseando os nossos critérios nos conceitos apreendidos no âmbito da disciplina de

Introdução à Prática Profissional II, decidimos criar uma grelha de avaliação que contemplasse
a divisão entre avaliação normativa e avaliação criterial. Pretendemos que estes critérios
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sejam facultados de antemão aos alunos por forma a que estes se situem no seu percurso e
estejam conscientes do que lhes será pedido. Acreditamos que se situarmos os alunos
relativamente às metas a atingir, aumentaremos as hipóteses de estes se responsabilizarem
pelo seu percurso, viabilizando assim, o êxito global da turma.

Quadro 10. Proposta de grelha de avaliação

Avaliação Normativa Avaliação Criterial

Evolução global – representação, traço, expressão,
proporção, utilização expressiva da cor e da luz.

Domínio técnico.

Capacidade de criar composições a partir de

observações diretas e de realidades imaginadas,
utilizando os elementos e os meios de expressão visual.

Valores e atitudes.

Diário gráfico – min. 1 retrato de observação
rápido (10/15 min.) por semana.

Apreensão de conceitos – realização das fichas
de trabalho propostas.

Utilização de terminologia específica da
disciplina.

Realização de todos os exercícios propostos.

Realização de esboços preparativos do trabalho
final.

Memória descritiva relativa ao trabalho final.

Auto e heteroavaliação – participação nos
debates realizados em aula.

Conclusão
A unidade didática por nós proposta neste artigo, deverá ser posta em prática no próximo

ano letivo (2012/2013) no âmbito do estágio obrigatório para a concretização do Mestrado
em Ensino das Artes Visuais. Tratando-se pois, de uma unidade ainda não testada,
entendemos ser uma proposta cujos resultados efetivos deverão estar sujeitos aos
constrangimentos e problemas usuais decorrentes da prática letiva. Considerando este facto,
realizámos, ainda assim, uma planificação letiva que julgamos ser exequível nos seus
pressupostos e objetivos didáticos. Acreditamos que, a ser aceite pela escola cooperante, esta
planificação poderá ser posta em prática com êxito, dando origem a evoluções consistentes
nas competências dinamizadas.

A escolha do tema do autorretrato surgiu enquanto pretexto para a dinamização de
diversos conteúdos programáticos referentes aos elementos estruturais da linguagem plástica
e da comunicação visual para o 8º ano de escolaridade. Entendemos ser um tema angariador
de interesse por parte dos alunos e passível de suscitar empatia e motivação acrescida,
promotora de sucesso na apreensão de conteúdos e desenvolvimento de técnicas de
representação.

O nosso fito último estende-se para além da aprendizagem de técnicas de representação
da figura humana e pretende iniciar os alunos na educação do olhar e do ver. Baseados no
método proposto pelo Programa Integrado de Artes Visuais – Primeiro Olhar, pretendemos
iniciar os alunos no debate e reflexão acerca dos objetos artísticos, promovendo
aprendizagens contextualizadas e contribuindo para a emergência de uma literacia visual.

Através da realização de uma aula-teste que pôs à prova a real exequibilidade dos
nossos exercícios e objetivos, conseguimos chegar a algumas conclusões/tecer elações
relativamente à validade prática dos mesmos. O balanço final desta aula foi bastante
positivo, ainda que sujeito a constrangimentos de tempo, o que à partida nos motiva para
continuar. ●
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Projeto de conceção gráfica para a Quinzena da Juventude de
Almada: Curso Profissional Técnico de Design Gráfico

Paula Penha

Resumo: Projeto desenvolvido, no âmbito da disciplina de Oficina Gráfica, pelos alunos do 11º ano do Curso
Profissional Técnico de Design Gráfico da Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, com o apoio da Divisão da Juventude
da Câmara Municipal de Almada. A turma apresentou 6 propostas criativas para a imagem da Quinzena da
Juventude 2012, bem como a aplicação em diversos suportes gráficos de divulgação do evento.
Palavras chave: ensino profissional, design gráfico, metodologia projetual.

Title: Creating the graphic image for Almada’s Youth Festival: Graphic Design Vocational Course
Abstract: Project developed by the students of Graphic Design Vocational Course (Year 11) of Cacilhas-Tejo
Secondary School, with the support of the Youth Division of Almada City Council. The group presented six creative
proposals for the graphic image of the Youth Festival 2012 and its use in various media to publicise the event.
Keywords: vocational education, graphic design, design process.

Introdução
O projeto “Conceção gráfica para a Quinzena da Juventude de Almada” foi desenvolvido

pelos alunos do 11º ano do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico da Escola
Secundária de Cacilhas-Tejo (ESCT) e teve o apoio da Divisão da Juventude da Câmara
Municipal de Almada (CMA), que acompanhou todo o processo desde a sua conceção inicial
até à realização da exposição integrada na programação da Quinzena da Juventude 2012.

Para além dos objetivos específicos da disciplina, este projeto teve como objetivo
agregador o fortalecimento da relação entre a escola e a comunidade local. No âmbito do
ensino profissional, pretendeu-se fomentar o trabalho de equipa entre alunos, desenvolvendo
a sua autonomia, capacidade crítica e sentido de responsabilidade, através da promoção de
situações de trabalho real e do contacto com profissionais da área do design gráfico. No
âmbito sociocultural, pretendeu-se de valorizar o papel social dos jovens, envolvendo-os na
conceção e concretização de projetos para a comunidade, incentivando a produção artística,
a criatividade e a inovação.

1. Enquadramento
A Quinzena da Juventude de Almada é um dos eventos culturais com mais impacto junto da

população juvenil do concelho, apostando na divulgação de atividades dinamizadas por
grupos de jovens e ligadas às artes plásticas, música, dança, teatro, desporto, entre outras.

O projeto foi desenvolvido no âmbito do Módulo 5: Edição Eletrónica II, da disciplina de
Oficina Gráfica (componente técnica do curso). Os 13 alunos da turma formaram 6 equipas
de 2 e 3 elementos e desenvolveram 6 propostas criativas para a imagem da Quinzena da
Juventude 2012, bem como a aplicação em diversos suportes gráficos de divulgação do
evento (maxi mupi, mupi, poster, programa e banner digital).

No início de outubro de 2011 foi apresentada uma proposta de projeto à Divisão da
Juventude da Câmara Municipal de Almada, seguida de uma reunião prévia para
esclarecimentos de dúvidas, tais como a definição do conceito e do material gráfico a
desenvolver pelos alunos.

2. Desenvolvimento das propostas criativas
Em novembro de 2011 iniciou-se o projeto em sala de aula, seguindo as fases da

metodologia projetual em design gráfica: pesquisa, brainstorming, definição do conceito,
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moodboard, esboços e desenvolvimento de ideias criativas, conceção digital, preparação da
arte final e maquetização do produto final.

O projeto iniciou-se com a caracterização do evento e análise da imagem gráfica das
edições anteriores. Os alunos pesquisaram imagens na Internet e analisaram os suportes
gráficos de edições anteriores fornecidos pela Divisão da Juventude da CMA (Figura 1), de
modo a tirar conclusões relativamente aos aspetos comuns entre o grafismo das edições
anteriores e outros eventos semelhantes.

Na fase seguinte foi realizado um brainstorming conjunto sobre tema da juventude (Figura
2), para ajudar na definição do conceito a explorar. Posteriormente os grupos elaboraram um
moodboard (imagem) de modo a definir o estilo gráfico a desenvolver ao longo do projeto.

Figura 1. Aula de pesquisa. Fonte: própria.

Na fase de desenvolvimento de ideias criativas os alunos exploraram diversos grafismos e
layouts através de esboços em papel ou em suporte digital. Numa fase posterior alguns
grupos optaram por realizar sessões fotográficas e vetorizar as imagens captadas, enquanto
outros se basearam nas imagens desenhadas em papel, posteriormente digitalizadas; foi uma
fase rica em experimentações de layouts, letterings e cores. Ao longo da fase de
desenvolvimento de ideias criativas foram promovidos pequenos momentos de discussão de
ideias entre grupos, onde os colegas foram dando o seu feedback, fazendo comentários em
relação ao impacto e funcionalidade do grafismo.

Após a definição do grafismo, os grupos passaram à fase de conceção dos materiais
gráficos (Figura 3). Cada elemento de cada grupo ficou encarregue de realizar um ou mais
suportes e os grupos trabalharam em harmonia e de modo autónomo. Os alunos tiveram em
conta a informação obrigatória de cada suporte, hierarquia de informação, o impacto visual
e a capacidade de comunicação de cada suporte e, acima de tudo, coerência gráfica entre
os diversos materiais produzidos.
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Com a conclusão da aplicação da imagem nos variados suportes gráficos, cada grupo fez
a verificação e retificação de todos os ficheiros ao nível da arte final, passando por fim à
fase da maquetização do programa em formato real (Figura 4).

Figura 2. Aula de brainstorming. Fonte: própria.

Figura 3. Aula de conceção digital. Fonte: própria.
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Figura 4. Aula de maquetização. Fonte: própria.

3. Apresentação das propostas criativas à Divisão da Juventude da Câmara Municipal
de Almada

No dia 17 de janeiro de 2012 os alunos da turma deslocaram-se à Casa Municipal da
Juventude - Ponto de Encontro (Cacilhas) para apresentação das suas propostas à Divisão da
Juventude da CMA. Estiveram presentes a chefe da Divisão da Juventude e seis membros da
equipa.

Cada grupo fez a apresentação da sua proposta (Figura 5) fazendo referências aos
objetivos, ao conceito, descrevendo o seu processo criativo, e por fim apresentando a sua
solução final. Os membros da equipa da Divisão da Juventude fizeram uma apreciação geral
sobre as propostas de cada grupo, fazendo referência ao modo como se processa a
definição do grafismo das edições da Quinzena da Juventude e à relação entre a Divisão da
Juventude e equipa de designers na CMA.

A sessão foi benéfica para ambas as partes, não só para a equipa da Divisão da
Juventude que ficou a conhecer melhor o processo criativo do designer, mas também para os
alunos por terem a oportunidade de ouvir a opinião do cliente “em primeira mão”.
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Figura 5. As 6 propostas desenvolvidas pelos alunos da turma. Em cima, da esquerda para a direita: Proposta
A (autores: Ana Lopes e João Baptista), Proposta B (autores: Ana Dias e Carla Henriques), Proposta C (autores:
Carol Oliveira, Dora Vinagre e Rúben Braz). Em baixo, da esquerda para a direita: Proposta D (autores: Jaime
Quental e Leandro Carrasco), Proposta E (autores: Mafalda Rodrigues e Marta Gonçalves), Proposta F (autores:

Sílvia Fernandes e Susana Silva). Fonte: própria.
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4. Exposição das propostas criativas
A exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos, inserida na programação da

Quinzena da Juventude 2012, esteve patente na sala Pablo Neruda, no Fórum Municipal
Romeu Correia, em Almada, de 17 a 30 de março. Os alunos foram responsáveis pela
montagem da exposição, constituída por 12 painéis (70 x 100 cm) com as soluções finais
(Figura 6).

Figura 6. Montagem da exposição. Fonte: própria.

A inauguração da exposição realizou-se no dia 17 de março com a presença de 12 dos
alunos participantes, com os respetivos encarregados de educação, familiares e amigos. Para
além dos professores e membros da direção da escola, estiveram ainda presentes membros
da equipa da Divisão da Juventude, o Vereador dos Serviços Municipais de Desenvolvimento
Social, Informação e Relações Públicas, António Matos e a designer do Gabinete Gráfico da
CMA e responsável pela imagem gráfica da Quinzena da Juventude 2012, Susana Tormenta
(Figura 7).

Durante a exposição os visitantes tiveram a oportunidade de votar na sua proposta
preferida; num total de 120 votos, destacou-se a proposta F com 74 votos.
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Figura 7. Inauguração da exposição. Fonte: própria.

Conclusão
O projeto de “Conceção gráfica para a Quinzena da Juventude de Almada” permitiu o

desenvolvimento de competências essenciais na atividade profissional de um designer gráfico,
tais como aplicação da metodologia projetual, criatividade, domínio técnico, discussão de
ideias entre pares, autonomia e confiança nas tomadas de decisão. Este projeto possibilitou
ainda o envolvimento dos alunos com a comunidade local e fortaleceu os laços entre escola e
autarquia; como resultado final ficou a porta aberta para novas colaborações entre o Curso
Profissional Técnico de Design Gráfico e a Câmara Municipal de Almada, com a promessa de
projetos futuros para o desenvolvimento da imagem gráfica de eventos da autarquia. ●
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O romance gráfico como potencial meio de expressão em sala de aula:
Projecto “Eu faço parte e tu também” numa turma do 11ºano

Pedro Ferreira

Resumo:. A investigação explorou as potencialidades do romance gráfico como meio de expressão em sala de
aula, com uma turma de 25 alunos, do 11º ano, na disciplina de Desenho A. Procura-se ajudar o adolescente na
formação da sua identidade, razão do título “eu faço parte e tu também”, de onde resultaram diferentes
trabalhos autobiográficos com o tema “eu e o outro”.
Palavras chave: romance gráfico, adolescente, desenho A, identidade.

Title: The graphic novel as a potential means of expression in the classroom: Project "I belong and so do you" in a
class of 11th grade.
Abstract: The research aims to explore the potential of the graphic novel as a means of expression, with a class of 25
students drawing class, from the11th grade. Trying to help adolescents in shaping their identity, the project "I belong
and so do you" has resulted in different autobiographical works exploring “the self and the other."
Keywords: graphic novel, teen, drawing A, identity.

Introdução
Esta experiência desenvolveu-se com uma turma de 25 alunos, (22 raparigas e 3 rapazes)

do 11º ano, na disciplina de Desenho A, com média de idades de 16anos.
A investigação tem como objetivo principal a exploração das potencialidades do romance

gráfico como meio de expressão em sala de aula. Por um lado, há uma preocupação em
responder ao programa curricular da disciplina de desenho A, por outro, ajudar o
adolescente na formação da sua identidade.

Daqui criou-se o projecto “eu faço parte e tu também”. Os alunos foram desafiados a criar
uma narrativa e a utilizar o desenho para criar um trabalho autobiográfico, na exploração do
“eu e o outro”.

O Homem como matéria prima e reorganização da sociedade.

Começo por citar uma frase de Thierry Paquot referindo-se ao Robert Owen, socialista
utópico. Indo de encontro ao nome do simpósio - matéria-prima – também por se refere à
reorganização da sociedade:

(…) Robert Owen será toda a vida um autodidacta convicto de que «o carácter do homem é um produto
de que ele apenas é matéria-prima». Este postulado, que tem o mérito da simplicidade, está na base do
seu sistema racional de reorganização de qualquer sociedade. (Paquot, Thierry, 1997: 33)

O homem poderá ser entendido como matéria-prima, a partir da qual as suas escolhas,
formas de ser e pensar constroem um novo futuro, uma nova sociedade. Referindo-me ao
“aprender a ser” dos quatro pilares da Educação criados pela Unesco, a educação ocupa
neste sentido um papel primordial. O homem é reflexo do seu conhecimento. Assim, enquanto
professor tenho a preocupação de transmitir o máximo de conhecimento aos meus alunos para
que eles se tornem autónomos. Ser autónomo é poder ter liberdade de escolha. Podendo
haver liberdade de escolha, o ser humano é mais feliz. Por esta lógica a educação é um meio
facilitador da felicidade.
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Figura 1. Imagem retirada do romance gráfico “Mundo Fantasma” do autor Daniel Clowes. Edição Portuguesa
2001

Pela educação o ser humano adquire conhecimento, torna-se então mais autónomo, mais
criativo, mais crítico, crescendo com ele um espírito de iniciativa e uma diversidade de
personalidades. A criatividade e inovação que daí advêm são refletidas na sociedade que se
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constrói a cada momento. Uma inovação social e económica implica uma reorganização da
sociedade. Sendo assim, tenho a preocupação de dar conhecimento ao aluno porque ele será
o futuro cidadão e porque ele será quem construirá o futuro da sociedade. Por isso a minha
preocupação em pensar uma educação Pós-Moderna, reflexiva, crítica e variada, que
explore temas próximos dos alunos, preenchendo-os na sua totalidade. Uma educação
pensada na questão do devir, e que os torne seres pensantes.

O projecto “Eu faço parte e tu também”

É importante atribuir um nome a toda proposta de trabalho, pois este já pressupõe uma
ideia do que vai ser feito ou esperado. Buscando o slogan de Guimarães 2012 Capital
Europeia da Cultura “Tu fazes parte”, fez-se um trocadilho. Este trabalho vem no contexto da
minha dissertação, em que o aluno faz parte, mas também eu fiz parte, pois optei ao longo
das aulas por utilizar uma metodologia de “observação participativa”.

A investigação participativa foi então definida como uma vivência necessária à realização do
progresso e da democracia, um complexo de atitudes e valores que dariam sentido à nossa praxis
no terreno (Fall-Borda, 2001, 31.)

O projeto desenvolveu-se ao longo de 25 blocos de 45minutos. Foram dados 2 blocos de
45minutos de aula expositiva, 1bloco de 45minutos para auto-avaliação e preenchimento de
um inquérito individual. Os restantes 22 blocos empregaram-se na resposta à proposta de
trabalho.

Foi importante saber como os alunos pensam e agem. Pretendia tentar compreender o que
acontece. Estava de alguma forma presente a observar o processo de criar de cada aluno.
Deste modo, estive a analisar e a tirar algumas observações. Com uma observação directa,
pretendia registar cada momento de aula, e ter em conta a totalidade da situação.

As pessoas investigadas são consideradas, não apenas clientes ou objectos, mas como “pessoas
que pensem-e-sentem (sentipensantes), cujas diversas visões sobre a experiência partilhada da
vida devem ser juntamente tomadas em conta. (Duarte, José;2011)

A proposta de trabalho

A nossa vida é feita de várias situações nas quais nem sempre pensamos. Com a realização
do romance gráfico, desafiei os alunos a pensar nessas situações que determinam a sua
identidade.

Numa primeira parte, foi pedido para construir uma narrativa a partir das diversas
situações começando a elaborar um storyboard, que lhes iria ajudar no decorrer do projecto.
A narrativa criada poderia ser real, ficcionada ou ambos. Teriam de utilizar a figura humana
na exploração do “eu e o outro”. Foi pedido para utilizarem os vários recursos da banda
desenhada e pensar a forma como as sequências seriam apresentadas. Pensar nos formatos
das vinhetas. Explorar a qualidade gráfica do desenho. Explorar outros instrumentos que
foram pedidos nas diversas situações, assim como utilizar ferramentas informáticas.

Numa segunda parte da proposta, foi pedido ao aluno para utilizar a retórica pela
persuasão ou pela manipulação, no início ou fim da narrativa. Neste ponto procurei uma
transdisciplinaridade com a disciplina de filosofia.

Numa terceira parte da proposta, trabalharam diferentes técnicas e situações. Das oito
situações foi dada a liberdade de escolha de quatro delas.
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O romance gráfico

A intenção do romance gráfico é empregar a forma da revista de banda desenhada (comic book), que
agora apenas nos envergonha, e elevá-la a um nível mais ambicioso e mais significativo.(…)
(…)Basta que nos perguntemos se esse trabalho aumenta ou não a totalidade do conhecimento humano
(Campbell, traduzido por Pedro Moura e revisto por Domingos Isabelinho).

Antes de continuar, tenho que clarificar o que é um romance gráfico. Não é muito fácil
explicar, sendo vivamente recomendado a leitura do extenso manifesto de Eddie Campbell,
que faz a distinção da Banda Desenhada de uma Graphic Novel, de onde provém a frase
anterior.

Quem primeiro se referiu a este termo “graphic novel” ou seja romance gráfico, foi Will
Eisner com a sua obra “ A Contract Whith God”. Geralmente o romance gráfico acaba por
ser um meio pessoal idiossincrático, isto é, um meio em que o seu autor mostra através de uma
visão particular e peculiar as coisas. Apresenta-se mais complexo, e com cariz filosófico. Não
tem regras de como ser ou fazer. Pode ter desenho e fotografia em simultâneo. Muitos dos
romances gráficos são autobiográficos. Aparece sob formato de livro, normalmente conta uma
longa história e é frequentemente usado para definir as distinções subjectivas entre um livro e
outros tipos de histórias em bandas desenhadas tradicionais. O termo também é muito
utilizado para se afastar da imagem negativa que a Banda Desenhada tem nela associada
ser para um público infantil e de entretenimento. De outra forma nada as distingue já que o
romance gráfico utiliza a gramática da banda desenhada. Os campos entre as duas
manifestações são muito estreitos, por isso, por vezes, a dificuldade de as distinguir. Mas
também não é assim tão relevante a distinção e em ter que as separar.

O melhor é referir três exemplos que estão actualmente a circular no mercado traduzidos
em português. Li recentemente na revista “ler” que os autores portugueses de banda
desenhada eram cada vez mais a trabalhar nessa área e reconhecidos como bons
profissionais, requisitados no estrangeiro, mas que em Portugal ainda não o são. Na mesma
revista, é referido que com os recentes romances gráficos traduzidas para português
“Persépolis” e “Blanket”, espera-se haver uma mudança, e que as pessoas fiquem mais
familiarizadas com este meio.

Além destes dois últimos romances gráficos referidos, quero apresentar também apresentar
a “MAUS”. É um romance gráfico que tem sido utilizado em escolas, no estudo da segunda
guerra mundial por se tratar de um testemunho sobre esta.

Maus: É provável que, em Portugal, seja a primeira Banda Desenhada a ser colocada junto
com a literatura geral e sem rótulo etário, Rui Zink 1997

Aliás estes foram os três exemplos mostrados na aula, exemplos convincentes para os alunos
mais céticos, pois os adolescentes nada querem que possa estar ligado a “infantilidades”.

Uma ideia testada. O romance gráfico: da proposta ao produto final, e umas quantas
coisas a acontecer…

Para perceberem a natureza do trabalho foram-lhes apresentadas algumas referências.
Comecei por lhes mostrar o romance gráfico do Will Eisner “A Contract With God” que é
considerado o primeiro romance gráfico. De seguida mostrei-lhes o livro MAUS, do autor Art
Spiegelman; Persépolis da Marjane Satrapi, Blanket do Graig Thomspon, entre outros.

Visionaram o trailer de dois filmes feitos a partir de romances gráficos, “American
Splendor” e “Gost Word”,acabando por disponibilizar os DVD´s para eles poderem ver.
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Por último, fez-se uma análise descritiva de uma prancha da personagem Steve Canyon do
livro de Umberto Eco “Apocalípticos e integrados”, vinheta a vinheta (Eco, 2009: 141-155).

Foram-lhes apresentados alguns programas informáticos, tais como Comic Life, Strip
Generator, Bitstrips e Pixton, que são plataformas digitais para se explorar a banda
desenhada.

Entretanto criaram um storyboard. Alguns alunos recorreram a livros de banda desenhada
que foram dispensados nas aulas para a exploração do grafismo e para a utilização da cor,
caso o trabalho a tivesse.

As histórias desenvolvidas abordaram diferentes temas como: a orientação sexual, uma
viagem a China, o filme favorito, amor e racismo, o gosto pela leitura, uma viagem
divertidíssima que fez com as suas tias freiras por Portugal, assim como preocupações éticas
pondo em questão o mundo em que vivemos.

No final da unidade, os alunos preencheram um inquérito individual de resposta aberta.
Este documento permitiu-me fazer uma autoavaliação da proposta, assim como tirar algumas
conclusões. Pelas respostas que obtive pude alcançar outros pontos de vista e opiniões,
necessárias para um caminho auto-crítico na minha investigação, caso repita a unidade. Deu-
me maior objetividade na investigação, pois permitiu um certo distanciamento, então percebi
possíveis problemas de subjetividade ou implicação.

De forma geral, os alunos manifestaram que a proposta do romance gráfico foi
interessante, porém, paralelamente, uma grande maioria disse não voltariam a fazer um
romance gráfico por vontade própria, devido às dificuldades no desenho, na elaboração de
uma narrativa e pelo tempo que esta implica a fazer.

Com a exposição dos trabalhos e os comentários que fizeram, percebi que os alunos
compreenderam que somos todos diferentes, e nesse sentido este meio serviu perfeitamente
para que cada um tomasse consciência de si e percebesse que são pessoas com diferentes
identidades, e o outro também. Perceberam que se procuram ser respeitados, os outros
também querem. Uma lição de vida… Este trabalho revelou ter um cariz bastante humano,
podendo dizer-se, talvez , “eticamente correto”.

Conclusão
O universo deste estudo é demasiado pequeno para serem tiradas reais conclusões. Porém,

nesta turma, a utilização do romance gráfico como meio de expressão na sala de aula, foi
positivo, tanto para eles como para mim, ajudando-me a conhecer melhor o adolescente. Do
início até ao fim, houve uma relação que sempre procurei: “eu faço parte e tu também”, e,
neste sentido, a minha investigação prosseguiu a passos largos. A proposta respondeu ao
programa curricular da disciplina de desenho A, e acabou por confirmar ser um meio de
expressão que potencia a descoberta das identidades dos alunos.

Para finalizar, aproveito a prancha final do romance gráfico “Mundo Fantasma” do autor
Daniel Clowes, deixando esta frase no ar: O importante é que eles se tornem belos seres
adultos pensantes (figura 1). ●
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Pasta cerâmica auto vitrificável – para que a matéria mude

Pedro Fortuna

Uma técnica originária das culturas minóica e micénica foi celebrizada pela utilização
egípcia em pequenas figuras e adornos, como solução responsável por peças com um exterior
resistente, mais brilhante e de colorido exótico, ficando conhecida por essa referência – Pasta
Egípcia.

A composição deste material cerâmico merece a nossa atenção porque tudo indica tenha
sido a forma elementar de um proto-vidrado, anterior a 5000 a.C.; por resolver numa única
composição o corpo argiloso e uma exterioridade vítrea sofisticada, criando em termos de
experiência de atelier uma grande alteração na matéria com uma maturação térmica a uma
temperatura acessível aos equipamentos eléctricos de cozedura em atmosfera oxidante, como
são os fornos eléctricos disponíveis na maioria das escolas do ensino secundário, e por fim,
dando a conhecer um material estruturalmente ambicioso, cuja composição e comportamento
permite olhar para a faixa dos materiais dispostos entre a cerâmica e o vidro de um modo
contínuo, tirando partido das respectivas contribuições, como acontece de um modo mais
avançado na vitrocerâmica.

Sumariamente as pastas típicas caracterizam-se por um baixo teor de argila 15 – 20 %;
sais alcalinos entre 10-15% e materiais anti-plásticos 60-80%. Os materiais fundentes
combinam-se com a sílica e migram para a superfície durante a secagem, adquirindo na
cozedura entre os 900 e 1000ºC, a dureza, o brilho e cores características.

A cor típica desta pasta é turquesa, conferida pelo cobre, mas a experimentação confirma
a possibilidade de serem utilizados outros corantes, incluindo os sintetizados, de modo a
enriquecer a paleta de trabalho:

- Cobalto (óxido 0,25-1% ou carbonato ou sulfato 1-3%) Azul
- Cobre (óxido 0,25-3% ou carbonato ou sulfato 1-3%) Turquesa
- Crómio (óxido 1-7%) Verde
- Níquel (óxido 1-4%) Cinzento-Verde
- Manganês (dióxido 0,25-4%) Púrpura
- Ferro (óxido 1-10% ou sulfato 5-15%) Rosa-Castanho
- Estanho (óxido 2-6%) Branco
- Corante cerâmico amarelo (5-10%) Amarelo
Na preparação da pasta a água não deve exceder 20% do peso dos elementos secos e o

peso do corante deve ser calculado além do peso da pasta. Utilize um recipiente ou base
impermeável e com a ajuda de uma colher ou espátula adicione à água os materiais solúveis
(sódio/ bórax) e também os corantes. Introduza de seguida os argilosos e por fim os anti-
plásticos (sílica/felspato/cálcio). A pasta funciona melhor se a preparar com alguma
antecedência, ex. véspera, a sua secagem não deve ser forçada sobre gesso e ser fechada
hermeticamente dentro de um plástico até à utilização.
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Quadro 1.

A B C D E

Feldspato Sódico 42 38 35 40 35

Sílica 38 20 20 25 35

Caulino 10 15 15 13

Areia fina 5

Carbonato Sódio 3 7 10 10 5

Bicarbonato Sódio 10 6 6

Carbonato Cálcio 5 5

Bórax 2

Argila Gorda 5 5

Argila Vermelha 25

Bentonite 2 4 4

Corante Um valor no intervalo referido

A pasta está vocacionada para peças de dimensão reduzida (até 10cm) e apresenta baixa
resistência mecânica quando seca (verde) devido ao baixo teor argiloso. A secagem das
peças deve ser lenta, de modo a que a evaporação da água arraste para a superfície os sais
que formam uma cristalização, semelhante a um bolor, a qual não deve ser tocada já é
responsável pelo vidrado. A cozedura deve ser feita em cima de uma superfície protegida
com engobe refractário ou caulino (areia é falível) uma vez que a vitrificação se dá em toda
a superfície podendo levar á colagem ao suporte durante o arrefecimento. ●
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A Casa Habitada: Proposta de uma unidade de trabalho para a
disciplina de Oficina de Artes 12ºano

Rita Cascais

Resumo: Esta unidade de trabalho da disciplina de Oficina de Artes engloba a observação, pesquisa, conceito e
execução. Tem como princípio escolher uma casa devoluta que servirá de base para receber uma instalação.
Pretende-se retirar o sentido de casa para que passe a ser um espaço urbano de intervenção pensada para o lugar.
A execução será uma maquete fiel do espaço com a intervenção do aluno.

Palavras chave: casa, intervenção, urbano, espaço.

Title: Inhabited House
Abstract: This work unit in the discipline of Oficina de Artes (Arts Workshop) includes the observation, research,

concept and execution. Its principle is to choose a vacant house that serves as the basis to receive an installation. It is
intended to remove the sense of home and replace it for an urban intervention designed for the place. Implementation
will be a faithful scale model of the space with the intervention of the student.

Keywords: home, intervention, urban, space.

Introdução
Na disciplina de Oficina de Artes pretende-se que o aluno desenvolva e ponha em prática

as suas ideias (ideias criativas) de forma consciente e que consiga manipular com
intencionalidade, os diferentes processos técnicos da representação e expressão visual.
Pretendem-se trazer novidades para a disciplina, utilizando materiais e meios pouco comuns
ou não convencionais e que o aluno trabalhe sobre temas e linguagem plástica atual. O aluno
deverá pensar em variadas hipóteses de abordagem no trabalho, relacionadas com
diferentes vertentes que poderá por em prática dando seguimento aos seus estudos. Todas as
experimentações são válidas como ferramentas para um futuro próximo.

Pesquisa, estudos, método, processo, conclusão, são os passos a seguir na unidade de
trabalho. Compreender a necessidade do percurso de trabalho e a organização de ideias,
são os objectivos gerais para uma conclusão. Intervir criticamente, no âmbito da realização
plástica, na comunidade em que está inserido. Desenvolver linguagens plásticas através da
proposta de trabalho, com consciência estética, selecionando de acordo com os seus interesses.
Pretende-se que o projeto seja um desenvolvimento de um trabalho pessoal que respeite os
pontos acima referidos.

Para esta unidade de trabalho, os alunos são convidados a apreciar e a tomar atenção ao
espaço urbano por onde deambulam. Tem como ponto de partida escolher uma casa
abandonada, completamente devoluta. A escolha da casa (espaço urbano) é deixada ao
critério do aluno, portanto, os motivos de decisão final serão os mais diversos. O aluno deverá
fazer uma análise visual aos elementos estruturais e arquitectónicos, ou seja, conhecer bem o
espaço sobre o qual irá trabalhar. Os elementos estruturais serão as pistas que irão ajudá-lo
a pensar de forma conceptual a sua intervenção. Pretende-se que com estas intervenções,
estes espaços sem vida que tanto encontramos no meio urbano, passem a ser palcos
estruturantes e recebam as obras de arte. Esta proposta pode perfeitamente ser exequível na
realidade e não ficar só pela apresentação em maquete. Tem como objetivo ser um exemplo
de projeto real a ser executado.

1. Processo e desenvolvimento
Esta unidade foi criada para ser uma ferramenta de exemplo de trabalho, simulando algo

que realmente poderia ser executado, tentando ir ao encontro do carácter do programa da
disciplina de Oficina de Artes.
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Ao longo da minha experiência profissional artística tenho vindo a deparar-me com a
necessidade de trabalhar sob a estrutura de projeto. Na área das artes visuais é bastante
importante saber desenvolver o projeto pessoal para uma finalidade. No meio artístico estão
disponíveis candidaturas, concursos e bolsas que servem de exemplo para mostrar aos alunos
a necessidade de um projeto.

No início do ano letivo analisei a turma fazendo perguntas de despiste: o que queriam
estudar no ensino universitário, quais os seus interesses fora da escola ou quais as suas
inquietudes. As respostas não foram muito variadas, ao qual a maioria se inclinava para a
arquitetura, embora alguns alunos estivessem ainda indecisos. Ocorreu-me então a
possibilidade de realizar com os alunos uma unidade que se ligasse à arquitetura e à prática
da execução de maquetes, pedindo aos alunos uma intervenção artística para uma casa que
estivesse devoluta.

A Casa Habitada envolve pesquisa, recolha fotográfica e histórica (se possível), estudos,
conceito de intervenção para o espaço bidimensional ou tridimensional e no final a construção
da maquete do espaço escolhido e da obra integrada.

Para a realização deste trabalho fiz também uma pesquisa (figuras: 1, 2, 3 e 4) de
artistas cujo os seus trabalhos estivessem relacionados com intervenções urbanas. Desta
pesquisa resultaram trabalhos de artistas que estavam completamente em anonimato e outros
do reconhecimento publico. Os alunos compreenderam melhor a intenção, para além de
ficarem a conhecer novos artistas, processos de trabalho e principalmente o conceito de site-
specific.

Em baixo podemos ver algumas recolhas de imagens que ajudaram os alunos a
compreenderem melhor teor da proposta da unidade de trabalho.

Figura 1. Trabalho de Martin Creed "The whole world + the work = the whole world," Centro de arte
Contemporânea, Udjadowski Castle, Varsóvia, Polónia (2000)
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Figura 2. Trabalho de J.R. Favela do morro da Providência. Rio de Janeiro, Brasil (2008)

Figura 3. Trabalho de Christo e Jeanne Claude, Wrapped Reichstag, Berlim Alemanha (1995)
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Figura 4. Trabalho de Alexandre Farto Aka Vilhs, Moscovo, Russia (2010)

Os alunos poderiam usar como meio de intervenção desde pintura, escultura, fotografia,
vídeo, colagem, projeção, som, enfim, uma panóplia de possibilidades que se adequassem ao
conceito sob o qual estavam a desenvolver.

A unidade de trabalho da disciplina de Oficina de Artes do 12º ano, intitulada A Casa
Habitada foi planificada para uma melhor clareza sobre os objetivos de aprendizagem
pretendidos, assim como os pressupostos de avaliação onde serão atribuídos níveis que
traduzam os domínios dos objetivos propostos.

Quadro 1. Planificação da unidade de trabalho A Casa Habitada
Competências Gerais

a desenvolver

- Autonomia do aluno
- Empenho
- Apreciação estética
- Capacidade de

análise, de
representação e
imaginação

- Linguagem artística

Competências
Específicas

- Pensar a unidade
como um projeto

- Utilizar a casa como
instrumento de reflexão

- Representar
(tridimensionalmente e ou
bidimensionalmente)
através dos diferentes
meios

- Construção de uma
comunicação visual

Conteúdos
Programáticos

- Unidade de
trabalho, que atende
ao programa de
Oficina de artes

- Realização do
projeto intitulado
“Casa Habitada”

Calendarização

4 aulas de 135
minutos

6 aulas de 90
minutos
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Quadro 2. Avaliação da unidade de trabalho A Casa Habitada
Competências

Gerais

Específicas

Avaliação Criterial

- Desempenho
- Objetivos de

aprendizagem do aluno
- Autonomia
- Interesse

- Compreender o que é um
projeto

- Estar consciente do
trabalho a desenvolver

- Pesquisa, processo de
desenvolvimento e resultado

- Conhecimentos adquiridos

Avaliação Normativa

- Observação em sala
- Grelhas de avaliação e

autoavaliação

- Trabalho de pesquisa
- Representação

(bidimensional e
tridimensional)

- Método de trabalho
- Interpretação pessoal e

criatividade
- Expressividade e

acabamento final

Ponderação

20%

80%

2. Etapa final
O projeto proposto tem como produto final uma maquete onde está representada a casa

selecionada pelo aluno e a sua obra integrada, como se de um espaço só se tratasse.
Resultaram diferentes propostas, assim como, diferentes processos de alcançar o resultado,
visto a turma ser bastante heterogénea. Neste ponto, podemos ver alguns exemplos dos
resultados finais.

Figura 5. Trabalho de um aluno, Estoril, em 2011. Fonte: própria
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Figura 6. Trabalho de um aluno, Estoril, em 2011. Fonte: própria
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Figura 7. Trabalho de um aluno, Estoril, em 2011. Fonte: própria

Conclusão

Para esta proposta será necessário que o aluno faça um levantamento do meio,
observando edifícios abandonados devolutos.

A proposta de trabalho procura fazer com que o aluno reflita sobre o espaço e as suas
possibilidades de trabalho que pode alcançar. O conceito é pensar em algo para um lugar,
anulando a sua funcionalidade primeira de habitação. Pensar estes edifícios como suportes e
cenário para uma intervenção. É necessário que o projeto seja pensado de forma viável.

O aluno desenvolve a capacidade de pensar o que é o projeto, de projetar e de saber
utilizar este processo para uma finalidade. Inicialmente o aluno procura uma casa devoluta,
elaborando uma pesquisa e fazendo uma análise do espaço. No desenvolvimento pretende-se
que encontre um conceito, uma linguagem e por fim que a materialize, construindo uma
maquete.
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Esta unidade oferece experiência e aprendizagem para o futuro visto que são alunos do
12º ano necessitam de preparação para o próximo nível escolar, a universidade. Este
processo de trabalho é muito importante nas áreas artísticas.

O espaço urbano, como espaço de trabalho é cada vez mais conquistado por artistas
anónimos e reconhecidos, fazendo um lugar de exposição totalmente aberta e que comunica
diretamente com a comunidade. ●
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Os softwares e o ensino da geometria em Educação Visual do
ensino básico: a utilização de modelos digitais

Rute Luzio

Resumo: A utilização dos meios digitais é hoje uma prática imprescindível no universo educativo, incluindo no
ensino das artes e da cultura visual em geral. A geometria, enquanto disciplina que fomenta nos alunos a transição
do pensamento concreto para o abstrato, é um campo fértil para o desenvolvimento e aplicação didática de modelos
digitais, sem descurar, no entanto, a complementaridade necessária de instrumentos tradicionais. Com base numa
experiência prática desenvolvida em contexto escolar apresentam-se as fases de um projeto que, ao ser aplicado,
resultou num melhor entendimentos, por parte dos alunos, de conceitos geométricos complexos.

Palavras chave: geometria, softwares, modelos, aprendizagem, ensino.

Summary: The use of digital media is now an essential practice in the educational universe, including the teaching
of art and visual culture in general. Geometry, as a subject that encourages students in the transition from concrete to
abstract thinking, is a fertile ground for the development and application of digital models for teaching, without
neglecting, however, the necessary complementarity of traditional instruments. Based on practical experience
developed in the school context, we here present the phases of a project that, when applied, resulted in a better
understanding of complex geometric concepts by the students.

Key words: geometry, software, models, learning, teaching.

Introdução
A utilização de modelos que podem ser visualizados e manipulados pelos alunos, em

contexto de aula, foi sempre uma prática corrente entre os docentes de Artes Visuais,
nomeadamente aquando da explanação de conceitos no âmbito da geometria descritiva, seja
no ensino básico ou no ensino secundário. No entanto, nos dias presentes as ferramentas
digitais já comprovaram a sua mais valia também em contexto de ensino-aprendizagem e que
inclui o ensino de conceitos geométricos mais abstratos, pois permitem a realização, por parte
dos docentes, de modelos e animações digitais.

Ao longo do ano letivo 2010/2011 foi desenvolvido e aplicado a uma turma do nono ano,
na disciplina de Educação Visual, o projeto que serve de base a este artigo, com o objetivo
de avaliar as repercussões na aprendizagem dos alunos quando se recorre a modelos
geométricos digitais como ferramenta didática. Esta experiência foi aplicada ao longo da
unidade didática do Desenho Rigoroso e os Sistemas de Representação e incluiu a criação, de
raiz, de modelos geométricos digitais mas também de modelos reais que não podem ser
descurados ao longo do processo de aprendizagem, apresentando-se como um complemento
obrigatório.

1. A aprendizagem da geometria no ensino básico
No nono ano do ensino básico a unidade didática referida desdobra-se em três
conteúdos, três sistemas de representação: a Dupla Projeção Ortogonal, o Método Europeu

de Representação e os Sistemas Axonométricos. Assim, é apenas neste nível de escolaridade
que os alunos trabalham todos os sistemas de representação rigorosa de forma sequencial,
permitindo-lhes estabelecer relações entre os mesmos e compreender a aplicabilidade de um
em detrimento do outro. A disciplina de Educação Visual constitui-se a ponte para as
aprendizagens do ensino secundário e, no âmbito da geometria, para a disciplina de
Geometria Descritiva A, exigente com as capacidades de abstração dos alunos e que incidirá
essencialmente no sistema de Gaspard Monge.

Perante estas constatações torna-se imperativo incluir nos objetivos e nas competências a
desenvolver pelos alunos, ainda no ensino básico, alguma habilidade para efetuar uma
passagem do pensamento concreto para o abstrato. Infelizmente o que acontece, muitas
vezes, nas instituições escolares é que muitos alunos não mantêm, ao longo dos anos, uma
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relação de continuidade com conteúdos estruturantes da geometria e não conseguem
operacionalizar problemas relacionados com a representação de formas no espaço. Tal
situação deriva de um problemas de base: a falta de coerência e solidez na transição das
aprendizagens previstas do Ensino Básico para o Secundário. A par disto, a falta de
ferramentas que possam facilitar a passagem para o pensamento abstrato também é uma
realidade e que pode ser colmatada com a utilização dos meios digitais. Recorrer ao universo
visual utilizando instrumentos que facilitem a intuição é necessário e urgente, para que os
alunos manipulem conceitos mais complexos, de carácter abstrato.

A recorrência ao mundo visual e a utilização de processos intuitivos são hoje necessários se queremos que
o jovem construa solidamente o seu mundo de conceitos abstratos. Nunca se pode abstrair a partir do
abstrato e hoje, quando a realidade virtual é já recorrente, o professor terá que ter muita imaginação
criadora para ombrear com esses meios (Pessegueiro, 2003:5).

2. Os softwares e o ensino da geometria
Existem numerosos programas de geometria dinâmica (PGD), entre eles: o Cabri-Géomètre,

o Cinderella, o Geometer`s Sketchpad, que integram um grupo de softwares concebido
especificamente para o ensino da geometria, no campo da matemática. No entanto, alguns
destes programas têm-se revelado ferramentas extraordinárias para a didática da
Geometria Descritiva. Para além destes softwares concebidos especificamente para fins
pedagógicos existem outros concebidos para a construção de desenho técnico (desenho
assistido por computador-CAD) e de visualizações tridimensionais, tanto para arquitetura
como engenharia e design industrial, que se revelam eficientes no ensino tanto da Dupla
Projeção Ortogonal, como do Método Europeu de Representação e Axonometrias. Apesar das
diferenças ao nível da apresentação gráfica, das funções e capacidades entre os programas,
todos têm uma base comum: a capacidade de realizar construções geométricas a partir de
objetos elementares (ponto, segmento, recta, circunferência, polígono, etc.) e de transformar
essas construções em tempo real mediante o arrastamento de algum dos elementos da
construção. Esta característica de transformação contínua dos PGD e dos CAD é o que lhes
proporciona grande potencial didático, pois permite aos alunos observarem uma grande
variedade de exemplos e casos diferentes em poucos segundos. Outros softwares muito
recentes, como o Cabri 3D, apresentam-se como programas de representação dinâmica de
sólidos, que permitem mover e transformar estes elementos de forma interativa e em tempo
real. O programa Poly e o Stella 4D também permitem efetuar tais operações. Estes
programas de geometria espacial podem e devem converter-se num complemento (e nunca
substitutos) das tradicionais caixas de sólidos geométricos de madeira e cartolina. Assim, os
computadores e, mais especificamente, os softwares de geometria dinâmica, obrigam a uma
procura por vias de renovação do ensino da geometria, complementando de forma inovadora
e criativa os modelos tradicionais. Assim, ‘trabalhar aspectos visuais, no ensino atual, vem de
encontro a um objectivo docente de primeira ordem e que encontra nas novas tecnologias, um
fiel aliado’ (Alsina, 1999: 35).

3. A aprendizagem com recurso aos modelos
A utilização de objetos, quer físicos quer digitais, como modelos, é a principal ferramenta

de que os docentes dispõem para ajudar os alunos nos momentos de aprendizagem,
proporcionando a compreensão dos conceitos, das propriedades e das relações estudadas,
para além do desenvolvimento da capacidade de visualização. A visualização, ao contrário
do que tem sido defendido tantas vezes e tem prejudicado a aprendizagem de tantos alunos,
não é uma capacidade inata que surge de forma espontânea, sendo necessário estimular o
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seu desenvolvimento. A utilização de modelos, tanto digitais como reais, para além de ajudar
à visualização, estimula duas habilidades fundamentais do raciocínio humano: a intuição e a
dedução, que por sua vez fomentam a criatividade (Alsina, 1999: 33).

No contexto deste projeto e do ensino da Unidade Didática já referida foram
apresentados aos alunos diversos modelos que facilitaram o processo de ensino-
aprendizagem, tanto modelos reais manipulados manualmente, como digitais, criados em
software específico de desenho e animação em 3D: o SketchUp. Originalmente, este programa
foi desenvolvido pela empresa americana At Last Software, a qual foi adquirida pela Google,
como anunciado no ano de 2006. Uma das vantagens que apresenta é estar disponível em
duas versões, a versão profissional e a versão gratuita e apresentar, ainda, um interface
bastante intuitivo, sendo o método de criação de animações bastante rápido e simples,
comparativamente a outros softwares CAD. O facto dos alunos poderem manipular o
programa foi outro factor importante na escolha do mesmo, pelo grafismo do interface e
ambiente de trabalho que estimulam a aprendizagem e a interação com o utilizador.

Assim, foram desenvolvidas e apresentadas aos alunos três animações distintas, referentes
aos conteúdos abordados: a primeira centrou-se, no Sistema de Dupla Projeção Ortogonal; a
segunda, no Método Europeu de Representação; finalmente, a terceira focou-se na
perspectiva axonométrica cavaleira (projeção clinogonal). O primeiro vídeo (Figura 1)
permitiu que os alunos visualizassem uma correspondência direta entre a situação
tridimensional da projeção do ponto, em qualquer um dos quadrantes, e a representação em
épura após o rebatimento.

Figura 1. Imagem da animação sobre o Sistema de Dupla Projeção Ortogonal, 2011. Fonte: própria.

O segundo vídeo, por sua vez, no contexto do Método Europeu de Representação, incluiu a
apresentação de um objeto tridimensional complexo, envolvido pelo cubo (seis planos de
projeção) e a formação das projeções nos planos, pelas retas projetantes, ortogonais em
relação aos mesmos, seguida do rebatimento sobre um único plano. Relativamente ao terceiro
vídeo (Figura 2), a eficácia pedagógica tornou-se ainda mais evidente, mediante a falta de
conhecimento, por parte dos alunos, de que a perspetiva deriva igualmente de um sistema de
projeção. Muitas vezes, essencialmente para as axonometrias, tem-se assistido a um ensino
insuficiente que abdica do aprendizado de conceitos fundamentais para fornecer aos alunos
receitas que, não são mais, que uma distorção desses mesmos conceitos. Inicialmente esses
métodos errados parecem facilitar os processos de construção dos sistemas de representação
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em perspectiva mas são claramente insuficientes pois o aluno nunca chega a conhecer o
sistema no espaço e os seus pressupostos que servem de desenvolvimento à representação na
folha de papel. No entanto, isto inibe claramente o desenvolvimento cognitivo dos alunos que
necessitam de aceder a conceitos mais abstractos para desenvolverem a capacidade de
visualização espacial. O vídeo apresentou, assim, uma animação que incluiu o plano
axonométrico, os três eixos coordenados, um sólido e o percurso das retas projetantes que
projetam o sólido em perspetiva sobre o plano axonométrico.

Figura 2. Imagem da animação de uma axonometria clinogonal, 2011. Fonte: própria.

Por último, há que referir que este método de ensino com recurso aos modelos digitais, para
além de ter sido igualmente acompanhado pelos imprescindíveis modelos tradicionais (Figura
3), muitos deles construídos pelos alunos, não abdicou de uma abordagem a origens históricas
e a teorias de base, evitando um ensino desenraizado e carente de sentido.

Figura 3. Modelo em cartão e polipropileno, do método europeu de representação, 2011. Fonte: própria.
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Conclusão
A aprendizagem de conceitos geométricos mais abstratos, nomeadamente no âmbito dos

sistemas de representação rigorosa, torna-se por vezes dificultada pela utilização de recursos
didáticos insuficientes perante as possibilidades atuais. Os modelos reais, já há bastantes
tempo utilizados, tanto no ensino da geometria descritiva como da matemática, podem,
agora, ser complementados com modelos e animações criadas digitalmente, que permitem ao
aluno visualizar um espaço geométrico impossível de construir com materiais físicos. Além disso,
a introdução do movimento e das animações permite colocar o observador em ângulos que
facilitam a percepção das operações e situações geométricas complexas. O presente artigo
aborda um caso de sucesso de aplicação destes modelos digitais a uma turma do nono ano.
Ao longo dos quarenta e dois tempos letivos da Unidade Didática, desenvolvidos em torno de
conceitos geométricos, os alunos contactaram com modelos facilitadores das aprendizagens, o
que se verificou nos resultados dos elementos de avaliação – os testes de avaliação sumativa
e os exercícios práticos.

Para finalizar há que referir a pertinência de, num futuro próximo, se iniciar um processo de
investigação que posteriormente permita a operacionalização de um conjunto de ferramentas
didáticas que incluam os modelos digitais e os modelos reais. Quanto aos primeiros, os
softwares existentes oferecem diversas possibilidades criativas mediante uma exploração
criteriosa e intensa das capacidades dos mesmos; quanto aos segundos, um estudo
aprofundado das propriedades mecânicas dos materiais, em constante atualização, pode
originar um conjunto de objetos de interesse pedagógico inquestionável, como complemento
aos manuais adquiridos pelos alunos. Desta forma o ensino da geometria poderá atualizar os
seus processos sem descorar a essência de conceitos imutáveis. ●
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Uma incursão pelo Design de Equipamento: reflexão sobre o
insucesso de uma unidade de trabalho: 9.º ano, Educação

Tecnológica

Sónia Teixeira

Resumo: Tendo por base a unidade didática de Design de Equipamento, como um ponto de partida para
abordar outras áreas previstas nas orientações curriculares de Educação Tecnológica, e a observação do
processo de trabalho e seus resultados, da prática surge a necessidade de analisar e refletir, procurando
identificar as fragilidades e as potenciais melhorias. A matéria-prima é a experimentação e análise, tendo em
vista a construção de uma prática profissional enriquecedora.
Palavras chave: design de equipamento, prática, experimentação, reflexão.

Title: An incursion into the equipment design: reflection on the failure of a teaching unite – 9th grade for Technology
Education
Abstract: Based on the teaching unit of Equipment Design, as a starting point to address other areas specified in the
Technology Education curriculum guidelines, and the observation of the work process and its results, from practice
arises the need to analyze and reflect, trying to identify weaknesses and potential improvements. The raw material is
the experimentation and analysis, with the goal of constructing an enriching professional practice.
Keywords: equipment design, practice, experimentation, reflection.

Introdução: Contexto e Objetivos
O papel do professor sempre foi determinante no desenvolvimento curricular, tal como

refere Abrantes (2000) “é preciso atribuir explicitamente à escola, aos professores e aos seus
órgãos de coordenação pedagógica uma muito maior autonomia e capacidade de decisão
relativamente aos modos de organizar e conduzir os processos de ensino-aprendizagem” (p. 6).
Um dos princípios orientadores da legislação portuguesa é o “reconhecimento da autonomia da
escola no sentido da definição de um projecto de desenvolvimento do currículo adequado ao seu
contexto e integrado no respectivo projecto educativo.” (Decreto – Lei n.º 7/2001, Art. 3.º, na
alínea i), p. 267), como tal, e numa perspetiva de enriquecimento pessoal e de contínua
melhoria como profissional da educação, procuro analisar e refletir sobre o trabalho
desenvolvido na prática, e encontrar, para além dos pontos fortes, os pontos a melhorar,
tendo em vista a adequação ao contexto particular e lançando as bases estruturais para
outros contextos. Só aceitando e analisando aquilo que não correu como previsto, é possível
planear, adequar e reestrutar a unidade didática em questão tendo em vista a
aprendizagem efetiva e a condução efetiva dos processos de ensino-aprendizagem. Aquilo
que se aprende com o erro, nunca mais se esquece. Espera-se assim, que para além de uma
reflexão sobre um trabalho pessoal, seja também uma contribuição para a profissão docente
em geral e despertar outras reflexões sobre a prática profissional.

Embora neste simpósio, o tema base se enquadre no âmbito do grupo 600 – Artes Visuais e
a unidade curricular em análise ser do grupo 530 – Educação Tecnológica, a abordagem das
problemáticas, fragilidades e potenciais medidas de melhoria, podem ser transversais a todas
as áreas disciplinares e essenciais para atingir, aquilo que atualmente se denominam de
metas de aprendizagem. Segundo o documento do Ministério da Educação, Currículo Nacional
do Ensino Básico, uma das competências no perfil de saída dos alunos consiste em “mobilizar
saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para abordar
situações e problemas do quotidiano” (p. 15), que podem ser desenvolvidas nas diversas áreas,
especialmente se trabalhadas através de interrelações e cruzamento de saberes.

Este artigo, está dividido em três grupos, em primeiro lugar, a análise da matéria prima
disponível, neste caso, a experiência, incluindo quais os pressupostos da disciplina, a forma
como foram disponibilizados, quais as decisões tomadas e com que abordagem, desde o
modo como foi transmitida aos alunos a proposta de trabalho até à abordagem de
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avaliação. No segundo ponto, pretende-se detetar as principais fragilidades do projeto e
respetivas razões prováveis. Para que, num terceiro ponto, seja apresentada uma proposta,
numa perspetiva de trabalho em curso, de possíveis melhorias, quer ao nível da planificação,
recursos didáticos, acompanhamento e avaliação. Por fim, tendo em conta o Decreto–Lei
240/2001, Anexo II, ponto 2, alínea a), aquando da definição da dimensão profissional,
social e ética do professor, se refere que este “assume-se como um profissional de educação,
com a função específica de ensinar, pelo que recorre ao saber próprio da profissão, apoiado na
investigação e na reflexão partilhada da prática educativa e enquadrado em orientações de
política educativa para cuja definição contribui activamente.”, a conclusão do trabalho é feita
numa perspetiva comparada, baseada em diferentes práticas, tendo em conta, que os
resultados insatisfatórios de uma unidade didática, podem ser resultado de diferentes
decisões, como por exemplo o excesso de autonomia, ou, precisamente pelo contrário, pelo
excesso de orientações.

1. Apresentação da Unidade de Trabalho
A chegada à escola, para começar as aulas, é frequentemente precipitada, sem delongas,

sem grandes preparações e receções. Nem sempre se consegue prever as disciplinas ou os
anos letivos a lecionar, aliando ainda à falta de experiência, que consequentemente se
reflete em falta de material didático, são fatores que convergem frequentemente no
imediatismo das decisões iniciais, pois só no momento é que sabemos o que precisamos de
fazer. Estas observações, embora sejam constatações da realidade com a qual os professores
contratados, na sua maioria, têm de viver, pelo menos uma vez por ano, não deixam de
exercer uma grande influência nas decisões tomadas pelos docentes em geral e nesta unidade
didática em particular.

1.1. Pressupostos
Perante uma colocação tardia e, até certo ponto, inesperada, é importante procurar a

maior quantidade de informação possível junto do coordenador de departamento, do
coordenador de grupo e de outros colegas, para tentar perceber em que circunstâncias nos
encontramos, sejam elas de enquadramento geral, como o funcionamento da escola e suas
particularidades, características das turmas, entre uma série de outras informações úteis. Deste
modo, podemos saber o que foi decidido na escola e no departamento, com base nas
orientações curriculares propostas pelo Ministério da Educação, que servem, acima de tudo,
para nos situar e fornecer as bases para as nossas opções.

Quadro 1 – Orientações Curriculares fornecidas pelo coordenador de grupo

9.º ano Disciplina: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA Ano Letivo: 2011/2012
ORIENTAÇÕES CURRICULARES

Processo Tecnológico
1. Planeamento e desenvolvimento de projetos e produtos

Conceitos, princípios e operadores tecnológicos
2. Produtos elétricos e eletrónicos (M1)
3. Automatismos e Robótica (M3)
4. Medição/metrologia
5. Materiais
6. Informação, comunicação e representação gráfica
7. Fabricação/Construção
8. Organização, Gestão e Comercialização (M5)
9. Higiene e segurança no trabalho
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De facto, nem sempre temos total liberdade de ação, pois existem pontos a focar e
elementos que não podemos ignorar. Neste caso foram apresentadas as orientações
curriculares elaboradas pelo grupo (v. Quadro 1), e a planificação da disciplina para o ano
curricular em causa, que não é mais do que o documento anterior mais pormenorizado. Todos
estes documentos, têm por base as orientações curriculares (v.Quadro 2) do Ministério da
Educação (Ramos & Porfírio, 2003, p. 12).

Quadro 2 – Quadro de conteúdos / domínios tecnológicos. (Ramos & Porfírio, 2003, p. 12)

Domínios Tecnológicos Módulos

Tecnologia da Eletricidade, Eletrónica, Mecânica e
Robótica

M1: Produtos elétricos e eletrónicos

M2: Produtos mecânicos

M3: Automatismos e robótica

Gestão, Administração e Serviços

M4: A empresa

M5: A gestão de um produto

M6: A comercialização de um produto

Tecnologia da Construção e da Fabricação

M7: Estrutura, materiais e fabricação

M8: Design de Equipamento

M9: Tecnologia da embalagem

Tecnologia dos Ofícios Artísticos

M10: Tecnologia da imagem

M11: Tecnologia têxtil

M12: Tecnologia cerâmica

Tecnologias Biológicas
M13: Tecnologia da alimentação

M14: Hortofloricultura

1.2. Decisões: O que fazer, como fazer e como avaliar?

Abrantes (2000) refere que “o termo ‘currículo’ refere-se a diferentes realidades, consoante o
nível em que nos colocamos.”, referindo que “o currículo oficial deve contemplar, naturalmente,
os grandes objectivos para a aprendizagem dos alunos”, que na sua opinião incluem “as
principais competências a desenvolver e os tipos de experiências educativas”, sem por isso,
deixar de reforçar que o currículo deve ser encarado como um processo flexível, que permita
a “interpretação de cada contexto de trabalho” (pp. 5-6).

Se realmente se procura a implementação de um processo efetivamente flexivel, a
proposta do Governo está relacionada com o design do currículo, definindo o que vai ensinar,
quem o vai fazer e porque se vai ensinar determinados conteúdos. No entanto, em termos de
desenvolvimento curricular, ou seja, quando, como e com que meios se vai ensinar, cabe ao
nível meso, de escola, ou mesmo micro, de professor, analisar as particularidades do contexto
do processo de aprendizagem, isto é, o local e a quem é aplicado o currículo.

Assim sendo, perante as orientações fornecidas pelo coordenador de grupo, selecionei, de
acordo com a minha área de formação académica, tendo em conta a informação
rececionada, a temática da Fabricação/Construção e o Módulo 8: Design de Equipamento.
Embora as orientações sejam muito compartimentadas, ao selecionar estes temas base, os
projetos desenvolvidos poderiam seguir uma diversidade de caminhos, que se poderiam vir a
cruzar com outros módulos. Ao selecionar estas temáticas, seria possível trabalhar com os
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alunos, uma diversidade de conceitos, perpetivas e abordagens, através da apresentação de
um desafio colocado aos alunos, caracterizada por uma planificação (v. Quadro 3) dividida
em diversos passos. Constituída por uma investigação inicial por parte dos alunos, de
exemplos de Design de Equipamento, pesquisa que deveriam apresentar, acompanhada de
ideias e esboços de projetos que gostariam de desenvolver. Nesta fase já experimentavam a
capacidade de defesa das suas ideias, de comunicação e discussão construtiva. A partir da
apresentação, poderiam então, começar a planear o processo de construção, incluindo
materiais, técnicas e instrumentos necessários, sempre acompanhados da orientação da
professora.

Quadro 3 – Planeamento Semestral

Conteúdos Objetivos Metodologia Datas

Design de
Equipamento

Promover a investigação,
seleção da informação e
iniciativa.

Solicitar a pesquisa dos alunos, de exemplos
de produtos de Design de Equipamento e
respetivas funcionalidades.

2.º Período
Março
2012

Design de
Equipamento

Apresentação de
Proposta de
Trabalho

Promover a exposição oral e
defesa de trabalhos.

Reúnem a informação recolhida e tendo em
conta os interesses e motivações pessoais,
devem apresentar esboços do projetos que
pretendem desenvolver.

2.º Período
Março
2012

Design de
Equipamento

Projeto individual
ou em grupo

Promoção da autonomia,
criatividade e destreza físíca
e mental, na conceção de
objetos.
Promoção do trabalho
cooperativo, da
aprendizagem por
experiência.
Focado no saber-fazer como
ponto de partida, para o
desenvolvimento do saber-
saber e do saber-estar.

Lançar o desafio aos alunos, através de
exemplos existentes de Design de
Equipamento.
Devem selecionar, qualquer objeto com o
qual se sintam identificados, encontrem
falhas, ou queiram inovar.
A partir da escolha, devem elaborar pré-
maquete da proposta do novo objeto.
Após as decisões do objeto, materiais e
dimensões, devem começar a construir, com os
instrumentos e materiais disponíveis, a
maquete final do seu projeto.

Semestre

Teste Reforço da aprendizagem
prática em contexto teórico.

Ficha de exercício de avaliação sumativa,
com os temas abordados durante todo o
semestre.
Baseada essencialmente na experiência
adquirida durante a elaboração dos
trabalhos.

Maio

Fichas Promover a capacidade de
organização e decisão.

Ao longo do semestre, os alunos devem
responder, através de fichas de
acompanhamento, sobre as particularidades
das diversas etapas do projeto.

Semestre

Organização da
exposição da
turma no final do
ano.

Promoção do trabalho
cooperativo e da
capacidade de defender os
seus trabalhos

Devem, em trabalho cooperativo, organizar
a exposição final dos trabalhos, tendo em
conta as condicionantes apresentadas.

Tempo de
realização -
2 semanas
(2 x 90mn)
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Reunidas as condições, começariam a elaborar uma pré-maquete, onde se propunha
definirem as proporções, simultaneamente contactando com escalas e detetando potenciais
aspetos a alterar, para poderem começar a construção da maquete final. Na fase inicial do
desenvolvimento do projeto, foi apresentada uma ficha de trabalho, com o objetivo de
analisar o ponto da situação, consolidarem os objetivos, discutirem em grupo a designação do
projeto e simultaneamente, continuar a praticar a capacidade de apresentação de uma
proposta de trabalho, quer através da escrita, como de esquemas, através do desenho
solicitado, que se pretendia claro em termos de forma e funcionamento. Esta fase, está de
acordo com a meta final 4) definida pelo Ministério da Educação (2012), quando diz que “o
aluno distingue os objectos técnicos dos restantes objectos, sendo capaz de conhecer e
caracterizar o ciclo de vida dos objectos técnicos e enumerar os principais factores que
influenciam a sua concepção, escolha e uso.”

No decorrer das aulas, foi apresentada uma segunda ficha, com o principal objetivo de
abordar a temática dos materiais e ferramentas utilizados e a utilizar. Neste sentido, os
alunos poderiam, por um lado, demonstrar os conhecimentos adquiridos durante as aulas,
indicando corretamente os nomes dos materiais e das ferramentas, ou por outro lado, se
tivessem dúvidas sobre qualquer um deles, poderiam sempre questionar e ser esclarecidos.
Sendo esta ficha, não só uma avaliação das aprendizagens, como também uma oportunidade
formativa, para corrigir potenciais desvios, de acordo com a mesma meta definida.

Quadro 4 – Critérios de Avaliação propostos pelo grupo

Parâmetros de avaliação Percentagens Instrumentos de
Avaliação

Atitudes e Valores Total: 30% -----------------------

Responsabilidade 10% Observação e
Acompanhamento

Autonomia 10% Observação

Cooperação e espírito de equipa 10% Observação e
Acompanhamento

Conhecimentos e Competências Total: 70% -----------------------

Representação gráfica e/ou projetos 20% Fichas de trabalho

Execução de trabalhos ou trabalho final 20% Observação e
Registo fotográfico

Teste 20%

Caderno Diário 5% Observação e
Acompanhamento

Progressão na Aprendizagem 5%

Todo este processo, foi precedido pela apresentação dos critérios de avaliação aprovados
pelo grupo (v. Quadro 4) e os quais deveriam ser seguidos, não posso no entanto dizer, que o
tenha feito religiosamente, dado que adaptei às particularidades do trabalho. Assim sendo,
tendo como base os critérios de avaliação do grupo, foram considerados os instrumentos de
avaliação indicados no Quadro 4, na coluna da direita.

Os valores e atitudes foram avaliados através da observação e do acompanhamento
efetuado durante as aulas. No que diz respeito ao parâmetro dos conhecimentos e
competências, foram consideradas as fichas de trabalho, a elaboração do projeto final, a
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maquete e a realização de um teste teórico-prático, este último encarado como forma de
legitimar as aprendizagens apropriadas pelos alunos através da prática.

Apesar de à partida parecer um teste muito simples, os resultados dos testes foram
surpreendentes, quer por um lado, por algumas das dificuldades demonstradas, como por
outro lado, as informações que efetivamente foram retidas pelos alunos através da prática.
Seria só por si uma interessante fonte de reflexão, que terá de ser abordada numa outra
ocasião mais oportuna.

1.3. Um desafio para os alunos, vários desafios para o professor

A abordagem inicial perante os alunos, foi a exemplificação, recorrendo a recursos
pedagógicos, como revistas e livros, com imagens relacionadas com Design de Equipamento.
O tema foi discutido em sala, fornecendo alguns conceitos de base, focando particularmente,
na relação forma/função e na metodologia projetual. Perante uma turma, que era dada
como muito problemática, sem vontade de trabalhar e muito barulhenta, procurei tirar partido
dessa energia, e fazer com que a direcionassem para algo útil na sua aprendizagem.

Influenciada pelas teorias da motivação, nomeadamente da teoria da autodeterminação,
desenvolvida por Edward Deci e Richard Ryan, que tem como pressupostos básicos, uma visão
do ser humano enquanto organismo ativo, orientado natural e expontâneamente para o
crescimento e desenvolvimento, que determina metas e procura desafios. Como tal, com o
objetivo de atingir as metas autopropostas, o indivíduo, procura desenvolver atividades com
as quais se sinta identificado. Propus então, uma análise dos gostos e interesses de cada
aluno, das possíveis dificuldades que pudessem encontrar no seu quotidiano no relacionamento
com determinados objetos, e a partir daí desenvolvessem um projeto seu, melhorando,
alterando ou propondo um novo objeto. Foi dada a indicação, que deveriam apresentar
esboços, pré-maquetes em materiais fáceis de modelar, para que começassem a delinear o
seu projeto, apresentando as suas ideias, defendendo e ajustando, para depois poderem
passar à fabricação dos seus objetos.

Durante as aulas, foi dado um acompanhamento individual, propondo sempre que
necessário, alteração de materiais, ferramentas ou instrumentos de trabalho. No entanto,
sempre que surgiam algumas dúvidas, que considerava que poderiam descobrir por eles,
apostei na aprendizagem pela experimentação. Alguns dos que afirmavam não ter ideias,
apesar das diversas conversas onde se discutiram os seus interesses e possíveis projetos, foram
incentivados a procurar um colega com quem quisessem trabalhar. Apresentar este desafio,
resultou numa variedade de desafios para mim. Ter cada aluno a desenvolver um projeto
diferente, exige uma dinâmica de aula completamente diferente, assim como uma capacidade
de resposta à diversidade de questões, problemas e propostas por parte do professor.
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2. Processo de trabalho e resultados
Após alguns percalços, reajustamentos de ideias e formação de alguns grupos de trabalho,

começaram a elaborar as suas maquetes. Pelo caminho, alguns abandonaram a ideia de pré-
maquetes, por falta de tempo, é o caso do projeto da Figura 7. Dos poucos alunos que
conseguiram elaborar pré-maquete (v. Figura 9) e maquete final (v.

Figura 10) , terminando tudo a que foram propostos inicialmente, tiveram algumas
dificuldades nos acabamentos do projeto.

Figura 7 – Fotografia de aluna a recortar placas de poliestireno extrudido. Montijo, 2012. Fonte: própria
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Figura 8 - Fotografia do projeto da sanita na exposição final. Montijo, 2012. Fonte: própria

Figura 9 – Fotografia da pré-maquete do armário. Montijo, 2012. Fonte: própria
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Figura 10 – Fotografia de maquete final do armário, na exposição. Montijo, 2012. Fonte: própria

No caso do primeiro projeto referido, foi dedicado muito mais tempo ao acabamento do trabalho (v.Figura
8), tendo conseguido uma apresentação final mais consistente. Sem no entanto ter cumprido
todos os objetivos a que se havia proposto. Apesar do resultado não estar de acordo com
aquilo que a aluna tinha previsto, é possível através da observação do processo de trabalho,
a complexidade do projeto e a dedicação na sua elaboração (v. Figura 11).

Todos os outros projetos (v. Figura 11 à Figura 17), ficaram por terminar, nenhum cumpriu
totalmente o enunciado inicial, não invalidando as aprendizagens durante os diversos
percursos de elaboração. No entanto, a proximidade do final do ano, e o trabalho
incompleto, na maior parte dos casos, provocou algum desânimo e frustração, por não
conseguirem terminar os projetos atempadamente.

Figura 11 – Etapas do processo de trabalho da sanita. Montijo, 2012. Fonte: própria
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Figura 12 – Etapas do processo de trabalho do móvel. Montijo, 2012. Fonte: própria

Figura 13 – Etapas do processo de trabalho de um candeeiro. Montijo, 2012. Fonte: própria

Figura 14 – Etapas do processo de trabalho de um triciclo. Montijo, 2012. Fonte: própria

Figura 15 – Etapas do processo de trabalho de um comando de consola. Montijo, 2012. Fonte: própria
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Figura 16 – Etapas do processo de trabalho de um carro telecomandado. Montijo, 2012. Fonte: própria

Figura 17 – Etapas do processo de trabalho de uma bancada de feira. Montijo, 2012. Fonte: própria
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3. Fragilidades da Unidade de Trabalho

No sentido de eliminar o sentimento de frustração dos alunos, perante a impossibilidade de
terminar o trabalho dentro do tempo disponível, e manter as aprendizagens efetivas durante
o processo de elaboração de um projeto, é fundamental, analisar os pontos em que, enquanto
docente, poderia ter feito melhor. Para isso, é necessário elaborar um levantamento das
fragilidades de todo o processo, para poder selecionar os pontos em que é possível, da parte
do professor, intervir, para uma melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem.

Proponho uma análise do geral para o particular, para poder abranger todos os pontos.
Desde logo, tal como referido anteriormente, a entrada um pouco “às cegas” e com pouca
experiência, é por si só, um fator que pode influenciar o desenvolvimento de unidades
didáticas, que inclui ainda, pouco tempo para a preparação das aulas. Posteriormente,
coloca-se outro potencial obstáculo, a necessidade de conhecer um novo grupo e as suas
dinâmicas próprias, que neste caso em particular se caracterizava por uma falta de união do
grupo de trabalho. Para além disso dentro do grupo, existia ainda, uma falta de abertura à
cooperação entre departamentos. As particularidades do clima da escola e do grupo,
arrastaram durante semanas, o desconhecimento dos recursos da escola, o que diminuiu
substancialmente a possibilidade de dinamizar determinadas atividades com os alunos. A
reduzida carga horária da disciplina, estando definidos por semana, um bloco de 90mn mais
um bloco de 45mn, foi um fator preponderante para a organização e resultados da unidade
de trabalho, particularmente, devido ao bloco de 45mn ser extremamente reduzido, quando
pretendemos desenvolver trabalhos práticos com os alunos, aliado ainda a uma colocação
tardia, visto que o semestre já havia começado cerca de um mês antes de se ter iniciado o
trabalho. Numa perspetiva mais próxima do espaço de sala de aula, foi também um fator de
alguma fragilidade a falta de recursos financeiros por parte de um grande número dos
alunos, ampliado pela falta de conhecimento já referida, dos recursos da escola.
Naturalmente, estas são características com que muitos professores precisam de lidar, mas nem
por isso, é menos importante, referi-los no contexto desta reflexão.

De qualquer modo, tendo em conta o contexto de trabalho, deveria ter adequado melhor a
proposta de trabalho à realidade. Na fase inicial, ao apresentar a proposta aos alunos,
deveria ter entregue um enunciado físico, que resumisse a proposta de trabalho e mantivesse
uma linha condutora durante o semestre. O objetivo da proposta em si, parece-me agora, um
pouco ambicioso, especialmente no sentido em que temporalmente seria muito complicado
terminar os projetos, e por outro lado, o facto de permitir total autonomia na escolha dos
projetos, provocou uma série de fragilidades, de facto as mais evidentes, como é o caso da
dispersão de ideias e perda de tempo no arranque dos projetos. No momento em que foram
apresentados exemplos de objetos, deveriam ter sido disponibilizados, não só exemplos
generalistas, mas também exemplos práticos daquilo que pretendia que apresentassem, como
por exemplo, objetos que foram melhorados ao longo da história. Fruto de alguma
ingenuidade, fiz uma planificação tendo em conta um contexto ideal de trabalho, enquanto
deveria ter perspetivado de forma mais simples e objetiva, e ampliar a complexidade do
projeto, caso se demonstrasse possível.
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4. Work In Progress

Um trabalho pode ser sempre melhorado, a obra não está terminada e fechada, por isso é
a oportunidade ideal para refletir sobre aquilo que foi feito e apresentar propostas de
melhoria. O que não significa, que mesmo estas novas propostas, não sejam fruto de futuras
melhorias, após a prática demonstrar a sua necessidade.

4.1. Nova planificação e enunciado

Considero que a apresentação da unidade de trabalho terá sido um dos principais erros, o
carácter informal deu origem a demasiados desvios durante o processo, pois não existia uma
linha condutora para relembrar a proposta inicial e manter a coerência ao longo das aulas. É
por isso, essencial fazer uma abordagem mais faseada da proposta de trabalho. Numa
situação em que se iniciasse atempadamente as aulas, o processo de trabalho poderia ser
cumprido mais cedo, ou aproveitar para aperfeiçoar alguns projetos, incluindo a própria
organização da exposição, que poderia assim ser mais elaborada. De qualquer modo, para
manter a coerência no paralelismo, julgo ser pertinente, manter o mesmo cenário em que foi
desenvolvida a unidade de trabalho, isto é, com o ínicio tardio do 2.º semestre, que se traduz
num total de 23 aulas, com 11 aulas de 45mn e 12 blocos de 90mn.

O novo planeamento (Quadro 5) tem a particularidade de considerar um arranque dos
projetos mais faseado, com mais exemplos e orientações iniciais fornecidas por mim, numa
tentativa de manter a essência do projeto autónomo e criativo, mas sem provocar os mesmos
desvios e frustrações. É também objetivo do novo planeamento o acesso constante aos critérios
de avaliação, tempo de execução, ou seja, o planeamento, que deverá ser disponibilizado
aos alunos, de forma a que eles consigam traçar o seu percurso e adequar a eventuais
imprevistos. O percurso a traçar pelos alunos, consiste em determinar os objetivos individuais a
atingir no final do semestre, um planeamento pormenorizado das diversas fases do projeto,
incluindo a construção da maquete e elaboração do cartaz. Esse planeamento, deverá ser
regularmente consultado e ajustado pelo aluno, de modo a manter constante controlo sobre o
trabalho em execução, desenvolvendo competências relativas a organização,
responsabilidade e gestão do tempo. O facto de elaborarem um planeamento, serve também,
para se aperceberem das medidas que devem tomar para o cumprir, incluindo a própria
estrutura dos seus projetos.



391

Quadro 5 – Novo planeamento semestral

Conteúdos Objetivos Metodologia Datas

Informar Dar a conhecer o conceito de
Design de Equipamento.

Apresentar exemplos, através de diversas
imagens e objetos físicos, como por exemplo:
embalagens, cadeiras, carros, etc.
Apresentar o tema “De Velho passa a Novo”
(enunciado – v.
Quadro 7)
Passeio pela escola, para observar diversos
exemplos práticos de Design de Equipamento.
Recurso a máquina fotográfica.

2 aulas

90mn
+

45mn

Pesquisar e
organizar

Promover a investigação,
seleção da informação,
organização e iniciativa.

Solicitar a pesquisa e a organização da mesma,
de exemplos de produtos de Design de
Equipamento.
Impressão, colagem e arquivo.

1 aula

90mn

Elaboração de
Esboços

Promover o pensamento criativo,
crítico, organização e gestão do
tempo.

Tendo por base a recolha de informação e o
projeto selecionado devem apresentar uma
proposta de melhoria.

Planificar as diversas fases e elementos do
trabalho, incluindo materiais, ferramentas e
instrumentos necessários.

2 aulas

45mn
+

90mn

Design de
Equipamento

Projeto individual
ou em grupo

Promoção da autonomia,
criatividade e destreza físíca e
mental, na conceção de objetos.

Promoção do trabalho
cooperativo, da aprendizagem
por experiência.
Focado no saber-fazer como
ponto de partida, para o
desenvolvimento do saber-saber
e do saber-estar.

Após as decisões do objeto, materiais e
dimensões, devem começar a construir, com os
instrumentos e materiais disponíveis, a maquete
final do seu projeto.

9 aulas

4x45mn
5x90mn

Fichas Promover a capacidade de
organização e decisão.

Ao longo do semestre, os alunos devem
responder, através de fichas de
acompanhamento, sobre as particularidades das
diversas etapas do projeto.

Semestre

Teste Reforço da aprendizagem
prática em contexto teórico.

Ficha de exercício de avaliação sumativa, com os
temas abordados durante todo o semestre.
Baseada essencialmente na experiência
adquirida durante a elaboração dos trabalhos.

1 aula

45mn

Elaboração dos
cartazes

Promover a capacidade de
comunicar um projeto.

Elaborar um cartaz A3, onde devem apresentar o
projeto, e defender as suas mais valias, perante
os existentes.

2 aulas

1x45mn
1x90mn

Organização da
exposição da
turma no final do
ano.

Promoção do trabalho
cooperativo e da capacidade
de defender os seus trabalhos

Devem, em trabalho cooperativo, organizar a
exposição final dos trabalhos, tendo em conta as
condicionantes apresentadas.

4 aulas

2x90m
2x45mn

Apresentação de
Proposta de
Trabalho

Promover a exposição oral e
defesa de trabalhos.

Após a montagem da exposição, devem, em 5mn,
explicar o projeto, objetivos e mais valias em
relação aos existentes.

1 aula

90mn
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A primeira aula é dedicada à apresentação, momento em que, habitualmente, procuro
saber quais os interesses de cada um e conhecer a identidade da turma. Excelente altura
para ponderar alterações e adequações ao processo de trabalho previsto. De qualquer
forma, será disponibilizado de imediato, aos alunos, a planificação das aulas (v. Erro! Auto-
referência de marcador inválida.) e os critérios de avaliação (v. Quadro 10).

Quadro 6 – Planificação por aula

Aula Tempo Atividades

1 e 2 90mn
45mn - Apresentação; regras; plano de aulas; definir objetivos individuais;
45mn - Apresentar proposta de trabalho (enunciado); dar conceitos de design de equipamento;

pesquisa e colagem em sala.
3 45mn Passeio pela escola em busca de exemplos - com máquina fotográfica.

4 e 5 90mn Organização dos diversos exemplos encontrados - incluir no dossier da disciplina. Colagem e
impressão da recolha efetuada. Devem começar a pensar porque que tipo de objetos se interessam.

6 45mn Elaboração de esboços das propostas.

7 e 8 90mn Elaboração de esboços das propostas; planificação do processo de trabalho (ficha de
planeamento individual); Incluir nos dossiers de disciplina.

9 45mn Realização da ficha de trabalho n.º 1. Reunir tudo o que é necessário. Começar a construção dos
projetos.

10 e 11 90mn Continuação da construção do projeto.
Pausa letiva

12 e 13 90mn Continuação da construção do projeto.
14 45mn Continuação da construção do projeto.

15 e 16 90mn Realização da ficha de trabalho n.º 2.
Continuação da construção do projeto.

17 45mn Continuação da construção do projeto.
18 e 19 90mn Continuação da construção do projeto.

20 45mn Continuação da construção do projeto.
21 e 22 90mn Conclusão da construção do projeto.

23 45mn Teste
24 e 25 90mn Elaboração dos cartazes explicativos dos projetos

26 45mn Elaboração dos cartazes explicativos dos projetos
27 e 28 90mn Correção do teste / Preparação da exposição final

29 45mn Preparação da exposição final
30 e 31 90mn Preparação da exposição final

32 45mn Finalizar a preparação da exposição final
33 e 34 90mn Montagem da exposição - apresentação e defesa dos projetos

35 45mn Avaliação final.

Durante a primeira aula, será ainda disponibilizado o enunciado (v.
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Quadro 7), analisado cuidadosamente em parceria com os alunos, para que fiquem bem
claros os objetivos do trabalho e as diferentes possibilidades de abordagem.
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Quadro 7 – Adaptação de enunciado da proposta de trabalho a disponibilizar aos alunos na primeira aula.
Educação Tecnológica 9.º ano

Enunciado do trabalho

Design de Equipamento

De Velho passa a Novo

Tendo em conta o tema “De Velho passa a Novo”, deves desenvolver a tua própria proposta de reutilização
de objeto(s) e/ou material(ais), dando-lhe uma nova utilidade, através da descontextualização dos objetos.
Deves ter em conta que o produto final poderá ser colocado à venda, portanto, deve ter um caráter inovador e
utilitário.

Segue os seguintes passos para a elaboração do teu projeto, assinalando sempre que cumprires um deles:

Elabora o teu próprio quadro metodológico, tendo em conta a proposta de metodologia projetual
de Bruno Munari (ver a ficha de apoio 1).

Faz um planeamento, tendo em conta o projeto, as diferentes tarefas e o tempo disponivel (ver ficha
de apoio 2).

Reúne toda a pesquisa efetuada, devidamente arquivada no dossier/caderno da disciplina (ver
ficha de apoio 3).

Após a construção do teu objeto, deves elaborar um cartaz publicitário do teu projeto. (v. ficha de
apoio 4)

Preparar a apresentação para a turma, em que deves explicar e defender o teu projeto (v. ficha de
apoio 5).

No final do semestre, verifica se tens todos os elementos necessários para a avaliação deste trabalho:

1. Quadro Metodológico

2. Planeamento

3. Pesquisa de imagens

4. Pesquisa de materiais

5. Experimentações

6. Esboços do trabalho

7. Objeto(s)

8. Esboços do cartaz/cartaz

Bom trabalho!



395

O novo enunciado proposto, pressupoe manter a liberdade de escolha do projeto final,
sugerindo apenas algumas orientações e enquadramento, fornecendo assim, uma base
sustentada na qual podem partir para definir os seus projetos, como também, recorrendo a
ele como apoio no acompanhamento do processo. Durante a explicação do enunciado, será
disponibilizada a ficha de apoio 1 (v. Quadro 8), começando logo por se definir os primeiros
três passos da metodologia projetual. Este quadro será completado à medida que forem
avançando com o projeto.

Quadro 8 – Ficha de Apoio 1 – Metodologia Projetual de Bruno Munari

Educação Tecnológica 9.º ano

Ficha de Apoio 1

Metodologia Projetual de Bruno Munari

Design de Equipamento

DE VELHO PASSA A NOVO

Passos essenciais a seguir, segundo a metodologia projetual proposta por Bruno Munari:

P Problema Arroz verde

DP Definição do Problema Arroz com espinafres para quatro pessoas

CP Componentes do Problema Arroz; espinafres; cebola; azeite; sal; pimenta; água….

CD Coleta de Dados Alguém já o fez antes?

AD Análise de Dados Como o fizeram ; que posso aprender; onde posso aprender?

C Criatividade Como se pode conjugar tudo de uma forma correcta?

MT Materiais e Tecnologias Que arroz? Que tacho? Que lume?

E Experimentação Prova, ensaio

M Modelo Está quase pronto falta provar

V Verificação Está bom e chega para 4

DF Desenhos Construtivos Está pronto

S Solução Arroz Verde servido em prato quente
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Posteriormente será distribuída a ficha de apoio 2 (v. Quadro 9), sendo explicado
claramente o seu objetivo e forma de preenchimento.

Quadro 9 – Ficha de Apoio 2 – Quadro de Planeamento Individual do trabalho

Educação Tecnológica 9.º ano

Ficha de Apoio 2
Planeamento individual

Design de Equipamento

DE VELHO PASSA A NOVO

Define cada passo do teu projeto temporalmente, definindo paralelamente os materiais, ferramentas e
instrumentos de que necessitas em cada uma das fases.

Data/Aula Tarefas Ferramentas e Materiais Observações

1 e 2

Definir o objetivo que quero atingir
no final do semestre.
Elaborar pesquisa de revistas e reunir
a informação no dossier.

Caderno/Dossier
e Caneta

Cumpri

3 Recolher exemplos que considero
interessantes.

Folhas e Caneta
Máquina Fotográfica

Cumpri, mas ainda
quero encontrar mais

exemplos.

4 e 5

Organizar todos os exemplos que me
interessam.
Começar a definir qual o projeto com
que quero avançar.

Caderno/Dossier
e Caneta

Cumpri

6

7 e 8

9

10 e 11

Pausa Letiva

12 e 13

14

15 e 16

17

18 e 19

20

21 e 22 Última aula para terminar o trabalho.
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Passando a fase de apresentação dos objetivos, avaliação e todos os elementos
estruturantes das aulas, serão disponibilizadas revistas, jornais, entre outros, para que eles
possam recolher alguns exemplos com os quais se identifiquem e que se enquadram no
contexto do módulo de Design de Equipamento.

Na segunda aula, de 45mn, os alunos são convidados a percorrer o espaço da escola,
recorrendo a uma observação crítica sobre objetos e espaços que podem fazer parte do
conceito da unidade de trabalho, podendo assim, alargar as suas fontes de recolha e
procurarem inspiração num espaço com que, à partida, se sentem familiarizados.

3.2. Novos elementos e processos de avaliação

Durante a fase inicial de apresentação é disponibilizado aos alunos, o quadro de
avaliação (v. Quadro 10), que poderão consultar sempre que quiserem.

Quadro 10 – Critérios de avaliação

Parâmetros de avaliação Percentagens Instrumentos de
Avaliação

Atitudes e Valores Total: 30% -----------------------

Responsabilidade 10% Observação,
registo,

acompanhamento e
autoanálise

Assiduidade e pontualidade 5%

Cumprimento de Normas 5%

Autonomia 10% Observação e
autoanálise

Cooperação e espírito de equipa 10% Observação,
acompanhamento e

autoanálise.
Interesse e participação nas atividades propostas 5%
Espírito de tolerância e de cooperação 5%

Conhecimentos e Competências Total: 70% -----------------------

Representação gráfica e/ou projetos 20% Apresentação
geral

Compreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos 10% Cartaz
Destreza de procedimentos tecnológicos simples 10% Exposição
Execução de trabalhos ou trabalho final 20%

Trabalho finalDestreza na resolução de problemas e criação de objetos 18%
Iniciativa e espírito de intervenção 2%
Teste 20% Teste

teórico-práticoCompreensão, aquisição e aplicação de conhecimentos 18%
Domínio da língua portuguesa 2%

Caderno Diário 5% Dossier de
pesquisa
(incluindo

planeamento e fichas)
Organização e hábitos de trabalho -

Progressão na Aprendizagem 5%

Diagnóstico inicial
vs

Resultado Final
Autoanálise

O processo de avaliação prevê momentos pontuais, como o teste e as fichas, assim como
uma avaliação contínua, através da observação e acompanhamento, não só no que concerne
aos parâmetros comportamentais, como também aos conhecimentos e competências. Tendo em
conta que se trata do 9.º ano de escolaridade, os alunos podem ter a necessidade de efetuar
um exame de equivalência à frequência da disciplina, deve ser tido em conta, que para além
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de uma avaliação interna, também poderá, assim, existir um momento de avaliação externa,
aspeto para o qual os alunos devem estar sensibilizados, até porque, podem optar por
trabalhar para o objetivo de não ser necessário recorrer a essa avaliação e que para tal têm
de terminar a disciplina com nível positivo. Este processo, procura-se que esteja sempre
focado numa avaliação explícita, ou seja, que “ocorre quando a situação de avaliação está
clara e bem definida para todos os indivíduos sujeitos a ela” (Rabelo, 2000).

Tal como é referido por Ferraz et al. (1994), as duas perspetivas de avaliação podem ser
vistas como “abordagens complementares”, portanto, em termos comparativos, a avaliação
normativa, deverá funcionar paralelamente à avaliação criterial. Dentro de cada um dos
projetos, serão definidos os critérios de êxito, após análise dos objetivos individuais dos alunos
e em negociação com os mesmos. Este processo deverá ser repetido, aquando da
apresentação de cada uma das unidades de trabalho, ou mesmo, dentro da mesma unidade,
a cada apresentação de uma nova atividade. A forte presença de um carácter de avaliação
criterial, tem por objetivo encarar “o aluno como um ser singular”, procurando assim “observar
e analisar os processos individuais de aprendizagem” (Ferraz et al., 1994). Dado que considero
que o processo de ensino-aprendizagem, deve focar essencialmente nos conhecimentos
efetivamente apropriados pelos alunos, interessa escolher e apostar em estratégias que
permitam avaliar se isso está a ser atingido ou não. Quando não estiver, preciso ao mesmo
tempo, de conseguir perceber porquê, para poder tomar medidas de correção em relação à
minha prática, tendo em vista a promoção da aprendizagem dos alunos. Mais do que
“hierarquizar, classificar e seleccionar” (Ferraz et al., 1994), procuro “reorganizar as condições
de aprendizagem de acordo com as necessidades sentidas por cada um, de modo a que, na
medida do possível, todos possam atingir os níveis desejados” (Ferraz et al., 1994).

No que diz respeito ao processo de avaliação da formação, esta divide-se em três fases,
sendo a primeira a avaliação diagnóstica, feita durante as primeiras aulas, através da
observação, do método interrogativo, especialmente recorrendo à técnica de brainstorming,
para procurar conhecer que conhecimentos os alunos já possuem sobre o tema ou detetando
aspetos, conhecimentos e conceitos com os quais não estão familiarizados. Para além de
diagnosticar a nível cognitivo, também é útil para conhecer a turma, os alunos, as suas
personalidades, formas de estar, identificando os pontos positivos e a melhorar de cada um
deles. Só assim, se conseguirá traçar os objetivos individuais, para que se possa efetuar a
avaliação da progressão na aprendizagem.

A avaliação formativa, é incontornável em todo o processo, com um carácter contínuo,
permite efetuar no decorrer das aulas, ajustes necessários, contribuindo, tal como Rabelo
(2000) refere “para melhorar a aprendizagem”, pois segundo o autor, “informa o professor
sobre o desenvolver da aprendizagem e o aluno sobre os seus insucessos e fracassos”. Deste
modo, é possível reajustar o caminho percorrido pelo aluno, tendo em vista o sucesso de todos.

Por fim, a avaliação sumativa, intrinsecamente relacionada com a avaliação normativa,
fará parte do processo, materializando-se no teste teórico-prático, na apresentação do
dossier da disciplina e na defesa oral do trabalho aquando a exposição dos projetos finais.

O processo de avaliação, inclui uma grande diversidade de elementos, distribuidos pelas
diferentes fases de execução do trabalho e do desenvolvimento da unidade didática. Desta
forma, aliado a sessões de discussão, onde é regularmente dado o feedback aos alunos sobre
os seus progressos, é possível corrigirem os pontos que precisam de melhorar, evoluir e
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encontrar o caminho para o sucesso, que consiste numa mistura entre a efetiva aprendizagem
e a capacidade de o demonstrar.

Conclusão: Uma perspetiva comparada

Recorrendo à metáfora dos pescadores, em que vemos numa margem de um rio, um grupo
de pescadores com o balde vazio e na outra margem, um pescador com o balde cheio de
peixes, e se nos perguntarmos qual a principal razão para essa diferença, ao mergulhar
simbolicamente nas águas, constatamos que os pescadores sem sucesso, têm iscos tradicionais,
já o pescador bem sucedido, tem um isco a dançar a dança do ventre que atrai todos os
peixes até si. Consideremos então que os pescadores representam os professores e os peixes
representam os alunos, o isco é aquilo a que o professor recorre para trazer até si todos os
alunos.

Quando falo em insucesso de uma unidade de trabalho, quero assumir aquilo que não
correu como previsto, no entanto, não posso deixar de salientar que também existiram alguns
aspetos que correram muito bem. Embora salientar apenas os pontos positivos, não constituiria
uma base para melhorar os pontos necessários na minha prática de docente. Recuperando a
metáfora dos pescadores, mesmo aqueles que não tinham nada, podiam comprar o peixe e
levar para casa dizendo que o pescaram, mas isso não faria com que pensassem sobre como
pescar da próxima vez. É precisamente esse exercício de reflexão e crítica ao meu próprio
trabalho que procurei fazer.

Não descurei, de modo algum, uma série de aspetos que influenciam o sucesso da
aprendizagem de uma determinada unidade didática, como as condições de trabalho do
docente (o rio onde pesca), o clima e a cultura da escola (ambiente do rio, predadores,
sensação de segurança ou não dos peixes, entre outros), as orientações do Governo (as
correntes do rio), a época do ano, entre tantos outros fatores que podem influenciar uma
“pesca” bem sucedida. Mas esses são aspetos, que enquanto docente contratada, teria
alguma dificuldade, ou em alguns casos, seria completamente impossível controlar. Por isso
mesmo, decidi focar-me naquilo que posso controlar, na cana e no isco, ou seja, o
desenvolvimento curricular, a forma como apresento o trabalho, como o acompanho e como o
avalio.

Na proposta de melhoria, mantive alguns aspetos da proposta praticada, por considerar
que devidamente enquadrados com as alterações, contribuem para um resultado coerente e
rico. Portanto, mantenho a aposta na autonomia para a promoção da motivação dos alunos,
pois, recorrendo à afirmação de Bzuneck & Guimarães (2007), “ter alunos intrínsecamente
motivados no contexto escolar é um sonho acalentado por todo o professor que conheça a
descrição e as consequências desse estado motivacional.” (p. 415).

Como resposta a um dos pressupostos do Decreto-Lei n.º 240/2001, no ponto III, referente
à dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, a alínea f, quando refere que
professor “promove a aprendizagem sistemática dos processos de trabalho intelectual e das
formas de o organizar e comunicar, bem como o envolvimento activo dos alunos nos processos de
aprendizagem e na gestão do currículo.” (p. 4). Considero que através de uma participação
efetiva, na aprendizagem e na gestão do currículo, os alunos poderão estar mais motivados
para todo o processo de ensino-aprendizagem, pois sentem que fazem parte dele. A nivel da
avaliação, definição de objetivos e planeamento curricular, pretendo por isso, promover a
presença dos alunos em todo o processo, contribuindo, para além da motivação e da
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autonomia, para o desenvolvimento de outras competências, como por exemplo, de
organização, gestão do tempo e consciência do seu próprio percurso.

Segundo Raasch (1999) “a ação do professor deve conseguir dos alunos um comprometimento
pessoal com a sua própria aprendizagem, essa motivação depende de vários fatores, sejam
pessoais ou contextuais. Em relação aos pessoais, as metas são fundamentais, já nos contextuais,
o começo da aula, a organização das atividades, a interação do professor com seus alunos e a
avaliação da aprendizagem são preponderantes. Esses momentos dependem da iniciativa do
professor.” (p. 11). A frustração que detetei na fase final do semestre, opoe-se à importância
que reconheço da motivação na aprendizagem, encontrei as fragilidades da minha atividade,
precisamente na forma como organizei o começo das aulas e as atividades, por isso mesmo,
foram alvo de propostas novas, um enunciado e uma planificação mais coerente com as metas
a cumprir.

Mas também é essencial ressalvar que o excesso de autonomia e amplitude de
possibilidades de trabalho, não são os únicos fatores que podem resultar numa unidade de
trabalho com menos sucesso. Numa perspetiva comparada, o trabalho apresentado neste
simpósio pela colega Cristiana Esteves, com o título ‘A partir de um Cubo’, tem uma série de
aspetos semelhantes, mas também aspetos opostos.

Alguns aspetos em comum, que não podemos controlar, tais como a altura do ano em que
entrámos na escola e começámos a dar aulas, o facto de sermos a terceira professora da
turma e, segundo as nossas reflexões, as unidades de trabalho não terem resultado como
previsto.

Por outro lado, encontramos na origem do insucesso, tendo em conta o que nos compete
enquanto professoras, na planificação e enunciado da unidade, caracterizados de forma
oposta. No meu caso, tal como referido, foi um excesso de autonomia, de abrangência de
possíveis temas, o que deixou alguns alunos um pouco perdidos, porque podiam fazer
qualquer coisa, mas não conseguiam escolher o que fazer. No caso da unidade de trabalho
da Cristiana, as orientações eram extremamente analíticas e técnicas, não dando espaço ao
pensamento crítico e criativo dos alunos, orientando-os por todas as fases, sem nunca saberem
porque razão estavam a fazer aquele objeto.

No meu caso, eles sabiam porque faziam, sabiam qual o objetivo geral, mas a determinada
altura, começaram a perder-se e a dispersar-se, perdendo a noção de tempo, dos objetivos
específicos e dos pressupostos da proposta de trabalho. Para além do meu acompanhamento,
que foi constante, fazia falta o acesso ao enunciado estruturado e a um planeamento sempre
presente.

Se no caso da Cristiana, os objetos que resultaram da unidade de trabalho, eram vazios e
desprovidos de história, mas estavam concluídos, dando aos alunos uma sensação de objetivo
atingido, embora não estivessem de acordo com os objetivos que se pretendiam da unidade.
Já no meu caso, cada objeto refletia claramente quem o tinha feito, porque o tinha feito e
transmitiam uma energia muito humana e pensada por trás, mas não estavam terminados, o
que provocou um efeito nefasto sobre a satisfação dos alunos perante os seus trabalhos,
substituindo a dedicação e o entusiasmo demonstrados ao longo das aulas, pela frustação ao
ver o trabalho inacabado, simbolizando os objetivos que não atingiram.
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Muito mais haveria a dizer sobre o que foi feito, as novas propostas, o que se fez bem e o
que se poderia fazer melhor, no entanto, num contexto Work in Progress, este é apenas um
primeiro passo para uma constante reflexão sobre a prática e a procura incessante de novas
formas de estar perante o ensino em geral e perante uma unidade didática em particular.
Terei sido ambiciosa? Terei sido ingénua? Posso até ter sido isso tudo, a verdade é que só com
a experiência e a partilha se consegue melhorar, ao assumir o erro, aceito propostas para
além das minhas. Mostrem-me o que usam como iscos! ●

Referências bibliográficas

Abrantes, P. (2000). Princípios sobre currículo e avaliação. in Proposta de reorganização do ensino básico,
(documento de trabalho). Lisboa: ME – Departamento de Educação Básica. pp. 5-11

Bzuneck, J. & Guimarães, S. (2007). Estilos de Professores na Promoção da Motivação Intrínseca: Reformulação e
Validação de Instrumento. Psicologia: Teoria e Pesquisa. Vol. 23 n.º 4, pp. 415-422.

Decreto – Lei n.º 7/2001, de 18 de Janeiro. Diário da República n.º 15/2001 – 1.ª Série-A. Ministério da
Educação. Lisboa.

Decreto – Lei 240/2001, de 30 de Agosto. Diário da República n.º 201/2001 – 1.ª Série-A. Ministério da
Educação. Lisboa.

Ferraz, M., et al. (1994). Avaliação Criterial / Avaliação Normativa. in. “Pensar avaliação, melhorar a
aprendizagem”. Lisboa: IIE

Marques, E. (coord.). (2009). Metas de Aprendizagem: 3.º ciclo – Educação Tecnológica. Disponível em
<www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt> no dia 7 de Julho de 2012. pp. 1-3.

Ministério da Educação (s.d). Currículo Nacional do Ensino Básico: Competências Essenciais. Departamento da
Educação Básica. Disponível em <www.dgidc.min-edu.pt> no dia 7 de Julho de 2012.

Ministério da Educação (2012). Metas de Aprendizagem: Ensino Básico – 3.º Ciclo/Educação Tecnológica.
Disponível em < www.metasdeaprendizagem.min-edu.pt> no dia 7 de Julho de 2012.

Raasch,L. (1999). A Motivação do Aluno para a Aprendizagem. Nova Venécia, Brasil: Diário Oficial da União.
Rabelo, E.H. (2000). Avaliação. Disponível em < www.portugaljovem.net/> no dia 7 de Julho de 2012.
Ramos, E. & Porfírio, M. (2003). Orientações Curriculares. Educação Tecnológica, 9.º ano, 3.º ciclo do Ensino Básico.

Ministério da Educação: Departamento da Educação Básica. Março 2003.



402

Criação de um Protótipo de um Livro de Ilustração Infantil -
Ensino Secundário

Susana Rocha

Resumo: Apresentação de um exercício de criação de um protótipo de Livro de Ilustração Infantil, composto por
capa, contracapa, folha de rosto, guardas e quatro ilustrações, baseado numa fábula de La Fontaine. Mostra da
respectiva planificação de trabalho e do enunciado do projecto, que estabeleceu três regras basilares: as
dimensões e elementos do protótipo, o respeito pelos elementos da história a ilustrar e a utilização de apenas 5
cores.
Palavras chave: livro, ilustração, ensino secundário.

Title:Creating a Prototype of a Children’s Book Illustration – Secondary Education
Abstract: Presentation of an exercise of creation of a prototype of a Children’s Book Illustration, made up of cover,
back cover, title page, guards and four illustrations, based on a fable by La Fontaine. Show of the work plan and the
enunciation of the project, which established three basic rules: the dimensions and elements of the prototype, respect
for elements of the story to illustrate and using only 5 colors.
Keywords:book, illustration, secondary education.

Introdução
A partir de experiências tidas na condução de um Workshop de Iniciação à Ilustração

Infantil, propõe-se a adaptação da criação de um protótipo de um Livro de Ilustração Infantil,
ao Ensino Secundário. O exercício encontra-se pensado para alunos de 12º Ano, não sendo
contrário à sua implementação em anos anteriores.

A criação do referido protótipo visa a experimentação de materiais e técnicas, a
composição de elementos visuais, o desenvolvimento do domínio de linguagem plástica e de
coerência gráfica, sendo estes, conteúdos definidos pelo Programa Nacional de Desenho A
(11º e 12º Anos).

No primeiro capítulo é apresentada a criação de um protótipo de um Livro de Ilustração
Infantil, enquanto exercício, e o desenvolvimento das várias questões a ter em atenção
aquando da sua realização. Nele podem ser encontrados os subcapítulos “Regras e Escolhas”
que apresenta uma concepção de equilíbrio entre regras de realização definidas pelo
professor e escolhas deixadas à responsabilidade dos alunos; “Texto a Ilustrar” que
apresenta o texto escolhido para a realização do exercício em explanação; e “Outras
características a ter em atenção” que reforça a necessidade de atenção a particularidades
inerentes a este tipo de criação.

No segundo capitulo, é apresentada uma proposta de planificação para o desenvolvimento
desta unidade de trabalho, contemplando a possibilidade de um número de sessões que
permita aos alunos a melhoria de partes específicas do exercício, a posteriori.

No capítulo 3, é proposta uma grelha de avaliação, constituída por vários graus de
dificuldade de cumprimento dos critérios usados, prevendo também a valorização dos
componentes singulares do protótipo.

Por fim, sugerem-se algumas possibilidades para a utilização deste exercício num contexto
de realização interdisciplinar, e algumas possibilidades para visitas de estudo.



403

1. Criação de um Protótipo de Ilustração Infantil

Figura 1. Maria Inês Faria, Protótipo do Livro de Ilustração Infantil “A Doninha na Dispensa”, 2011. Fonte: Própria

Propõe-se a criação de um protótipo de um Livro de Ilustração Infantil, composto por capa
e contracapa, folha de rosto, guardas (iniciais e finais) e 4 ilustrações (uma ilustração por
cada duas páginas), consoante a figura 1.

Este exercício possibilita o desvio da habitual construção de uma Banda Desenhada
enquanto narrativa visual, potenciando uma experimentação de materiais e técnicas
eventualmente mais vastas, a composição de elementos visuais e adequação do texto à
imagem bem como a sua localização dentro das páginas criadas, e o desenvolvimento do
domínio de linguagem plástica e de coerência gráfica

Foram dadas aos alunos um conjunto de regras a respeitar, e um conjunto de escolhas que
puderam praticar, que lhes permitiram expressar o seu discernimento e criatividade individual.
Este equilibro entre regras e opções de escolha, cria um modelo de orientação para professor
e alunos, ajudando sobretudo a um bom ritmo de trabalho.

O acompanhamento constante do trabalho desenvolvido pelos alunos, deve ser uma
preocupação do professor, que não se deverá limitar a contemplar o resultado final, mas sim
a acompanhar e potencializar as aprendizagens dos alunos.

1.1 Regras e Escolhas
As regras impostas pelo exercício foram apenas três, o que oferece aos alunos a sensação

de que inúmeras escolhas individuais poderão ser tomadas. No entanto, as regras impostas
apresentam-se suficientes para que não existam, da parte dos alunos, demasiadas indecisões
ou variações que atrasem o desenvolvimento do exercício e a conquista dos objectivos
pretendidos.

A primeira regra consistiu na definição prévia da dimensão e elementos constituintes do
protótipo. A dimensão escolhida (pelo professor) foi 14.5x19 cm, pela facilidade de
adequação destas medidas ao espaço de uma folha A4, permitindo ainda experimentações
cromáticas nas respectivas margens. Após montado o protótipo, o formato do livro resultará
num quadrado, o que é adequado aos formatos especiais adoptados pelos livros de
ilustração. Os elementos constituintes do protótipo foram as já antes mencionadas
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capa/contracapa, folha de rosto, guardas (iniciais e finais) e quatro ilustrações. O exercício só
se encontra concluído com a finalização de todos os elementos.

A segunda regra estabeleceu como obrigatoriedade respeitar as sugestões visuais e as
personagens da história apresentada. Tendo sido usado o conto “A Doninha na Dispensa” de
La Fontaine, os alunos tiveram como personagens a respeitar, uma doninha e um rato. Estas
personagens não puderem ser substituídas por outros animais, por crianças, ou por outras
personagens disfarçadas de ratos ou doninhas. As personagens criadas pelos alunos, apesar
de não se pretenderem aproximações miméticas, tiveram que indiciar a aparência dos
animais referidos. Não cabe ao ilustrador reinventar a história contada pelo escritor, mas sim
acrescentar-lhe interesse e qualidade visual.

A terceira regra consistiu na utilização de apenas 5 cores na construção visual de todo o
protótipo. O branco da folha (caso esta não fosse totalmente pintada) contou como uma das
cores usadas. A obtenção de novas cores (a acrescentar às 5 estabelecidas) a partir de
processos aditivos não foi permitida.

Esta regra, apesar de se revelar a mais controversa entre os alunos (que manifestaram o
desejo de puderem utilizar uma gama cromática mais alargada), ajuda a que não exista um
investimento excessivo na coloração das ilustrações, uma vez que o exercício se encontra
programado para um pequeno número de aulas. Seria interessante que esse investimento
acontecesse, se existisse a possibilidade de expandir este exercício para um maior número de
aulas.

No que respeita a escolhas delegadas aos alunos, estes puderam optar livremente pelos
materiais e técnicas a usar (tipo de papel, aguarela, caneta gráfica, grafite, tinta da china,
colagem, acrílico, marcadores, lapiseiras, etc…). O tratamento digital foi permitido, mas
apenas enquanto finalização de outra técnica usada. Este investimento extra foi feito em casa,
por quem o desejou fazer.

Foi-lhes também dada toda a liberdade criativa no que respeita à divisão do texto a
ilustrar e à criação de personagem e cenários (desde que não contrários ao descrito no texto).
Não houve qualquer imposição figurativa que fosse para além da legítima identificação das
personagens enquanto “rato” e “doninha”.

1.2 Texto a Ilustrar
O texto a ilustrar foi adequado a um público infantil e escolhido pelo professor.

Apresentava, no entanto, o desafio de uma moral final e de um desfecho infeliz. Aos alunos,
coube saberem retratá-lo de modo adequado ao público-alvo.

Na experiência que presentemente descrevo, o texto utilizado foi o seguinte:

A Doninha na Dispensa
Esguia e estreita de corpo/ Entrou Madama Doninha/ Por um estreito buracão/ Que certa dispensa tinha.
Passados nove ou dez dias,/ Já nédia, gorda e pesada,/ Vindo um criado à dispensa,/ Por um triz não
foi pilhada.
Vendo o seu risco iminente,/ Quis então salvar a pele,/ Foi-se ao buraco da Entrada,/ Porém não coube
por ele.
«Neste buraco, então clama,/ Há dez dias, sem mentir,/ Que para entrar coube, e agora,/ E agora não
caibo para sair!
Ou eu perdi todo o tino,/ Ou o buraco estreitou!»/ Mas nisto um rato velho/ Desta sorte lhe falou:
«Magra e faminta vieste,/ Gorda e farta agora estás;/ Torna a ser magra e faminta,/ Logo sair poderás.
Se alguém contigo aqui der,/ Faz-te os ossos em açorda;/ Reflecte se mais te agrada/ Viver magra, ou
morrer gorda!»
A doninha não fez caso,/ E a mesma vida seguiu;/ Até que deram com ela,/ E dura morte sentiu.
A vários sucede o mesmo/ Em qualquer ocupação;/ Que o muito que engordar querem/ Faz a sua
perdição! (La Fontaine 1998:152).
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1.3 Outras características a ter em atenção
É ainda necessário ter atenção a três outros pormenores deste exercício. O primeiro consiste

na necessidade de prever a existência de uma lombada, que deve ser acrescida às dimensões
da ilustração capa/contracapa. No presente caso, a dimensão da lombada foi calculada por
cada aluno, uma vez que as gramagens dos vários papéis por si usados foram diversas. A
adequação da lombada, ao protótipo em criação, constituiu assim um pequeno desafio a
cumprir.

É relevante mencionar que um segundo aspecto a ter em consideração aquando da
realização de um Livro de Ilustração é a obrigatoriedade de antever a colocação do texto
num espaço da ilustração. Genericamente, a ilustração deve dispensar uma área livre de
cerca de 25% da sua totalidade para a introdução do texto (o que não é o mesmo que
deixar parte da ilustração em branco, mas sim conferir-lhe um tratamento que permita a clara
leitura das palavras mais tarde acrescidas). Esta percentagem é flexível e ajustável à
dimensão do texto.

É também necessário pensar o desenho do lettering a inserir. No exercício em questão, o
design do lettering não foi abordado. No entanto, a maioria dos alunos realizou, em casa, a
experiencia de o introduzir através de programas informáticos, usando fontes pré-existentes.
Esta será uma boa área para a participação de uma outra disciplina, ou para a planificação
deste exercício num maior número de aulas. Houve no entanto, alunos que desenharam o título
da história na capa, fazendo com que o mesmo integrasse a ilustração desde o inicio da sua
criação. Esta foi uma opção interessante em variados casos, mas não foi uma imposição do
exercício.

2. Proposta de Planificação do Exercício

Quadro 1. Planificação do Exercício de criação de um Protótipo de um Livro de Ilustração Infantil

Aulas (90min) Objectivos a cumprir Tempo de
finalização ideal

Tempo de
finalização limite

1

Apresentação do Exercício;
Elaboração de um Story Board, de acordo
com a divisão prévia do texto a ilustrar. 1ª Aula 2ª Aula

1
Criação da primeira ilustração;
Inicio da segunda ilustração. 2ª Aula 3ª Aula

1
Criação da segunda ilustração;
Inicio da terceira ilustração. 3ª Aula 4ª Aula

1
Criação da terceira ilustração;
Inicio da quarta ilustração. 4ª Aula 5ª Aula

1
Criação da quarta ilustração;
Inicio da ilustração da capa. 5ª Aula 6ª Aula

1

Criação da ilustração da capa;
Criação da folha de rosto;
Criação das guardas. 6ª Aula 7ª Aula

1
Finalização de etapas anteriores;
Recorte e montagem do Protótipo. 7ª Aula 7ª Aula

1
(sessão extra,
se possível)

Recriação de alguma ilustração menos bem
conseguida

A existir, deverá
ser a penúltima
aula: deverá existir
antes da
colagem/montage
m do protótipo.

A tarefa deverá ser
terminada na mesma
aula.
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A planificação acima exibida prevê uma aula final (7ª aula) para a finalização de
ilustrações em atraso. Esta planificação serviu de orientação ao professor no
acompanhamento do progresso do trabalho da turma, mas foi também distribuída aos alunos,
para sua organização pessoal.

Numa turma com um diferente ritmo de trabalho é natural a necessidade de pelo menos
mais uma aula. Seria, em qualquer dos casos, interessante atribuir a este exercício uma sessão
extra (que corresponderia a uma 8ª aula), que permitisse aos alunos uma segunda
oportunidade para refazer alguma ilustração que por eles fosse considerada menos bem
sucedida.

O desenvolvimento da capa, da folha de rosto e das guardas, após a produção das
ilustrações principais, revela-se proveitoso, uma vez que os elementos centrais da ilustração já
se encontram desenvolvidos. No entanto, a capa não deverá constituir a reprodução de uma
das ilustrações anteriores.

3. Proposta de Grelha de Avaliação do Exercício

Quadro 2. Grelha de Avaliação do Exercício de criação de um Protótipo de um Livro de Ilustração Infantil

Grau de
Dificuldade Critérios de Avaliação Pontuação Total

1 - Baixo

Não respeitou as dimensões - 1.5

2.5

Não respeitou os dados fornecidos pelo texto -1.5
Não respeitou a utilização de 5 cores -1.5
Finalizou todos os elementos do protótipo + 1
Recorte cuidado das ilustrações +0.5
Colagem cuidada das ilustrações +0.5
Lombada bem calculada +0.5

2 - Médio

Adequação do espaço destinado à colocação
do texto +0.5

5

Coerência Plástica +1

Adequação dos materiais usados à produção
do protótipo +1.5

Story Board
(qualidade gráfica + finalização) +2

3 - Elevado

Qualidade das personagens criadas +1

6

Qualidade dos cenários criados +1

Boa utilização de materiais/ técnicas +2

Qualidade Gráfica +2

Qualidade específica da folha de rosto +0.5

6.5

Qualidade específica das guardas (2) +1

Qualidade específica da capa/contracapa +1

Qualidade específica de cada ilustração (4) +4

Total: 20

A avaliação deste exercício encontra-se pensada em quatro partes distintas. As primeiras
três fracções da avaliação correspondem a três graus diferentes de dificuldade. O primeiro
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grau destina-se a pontuar pequenas questões que contribuíram para um bom resultado final,
mas que constituem desafios menores. Este grau contempla ainda a cotação de um valor que
deve servir de estímulo para que os alunos terminem o projecto. O respeito pelas três regras
estabelecidas inicialmente não acrescenta cotação à avaliação do exercício, uma vez que não
se pretende que estas regras sejam opcionais. No entanto, o seu incumprimento atribui
penalizações.

No segundo grau de dificuldade, que deve estar também ao alcance de todos os alunos
(mesmo que não na sua totalidade), são contemplados critérios de avaliação gerais, com
grande importância no resultado final do exercício, mas que se prevê que sejam acessíveis a
alunos de um 12ºAno, prestes a ingressarem numa Faculdade.

O terceiro grau contempla a avaliação de qualidades específicas das ilustrações, que
constituem os desafios mais complexos.

A quarta parte desta proposta de avaliação, centra-se na apreciação individual de cada
um dos elementos do protótipo, permitindo a alunos que eventualmente tenham um resultado
menos bom, serem valorizados pela boa realização de partes singulares do protótipo, que
merecem destaque na globalidade do exercício. Destina-se a valorizar não o exercício não
como um todo (tal como acontece nas fracções anteriores da avaliação), mas sim como uma
soma de realizações individuais e independentes, motivando os alunos a investirem em cada
uma das suas realizações.

4. Sugestões para Projectos Interdisciplinares e Visitas de Estudo

O presente exercício oferece a possibilidade de participação de outras áreas de estudo
que possam ser convocadas para o universo da criação de Ilustrações Infantis. Prevê-se a
possibilidade da participação da disciplina de Português no apoio e incentivo à produção de
textos originais a serem ilustrados; da participação da disciplina de História da Cultura e das
Artes, para uma possível contextualização do desenvolvimento da prática da Ilustração; da
intervenção da disciplina de Oficina de Artes no acompanhamento do design gráfico
necessário à construção de um livro, tendo como base uma abordagem projectual, na
experimentação de materiais e técnicas a usar, ou na correcta aprendizagem de como
fotografar este objecto para um portfólio artístico; da disciplina de Oficina Multimédia no
tratamento digital de pós-produção das ilustrações, da introdução de texto e criação de
fontes/lettering especificas para o exercício em questão. Estas sugestões não invalidam muitas
outras que certamente poderão ser despertadas pelo trabalho em parceria.

No que concerne a visitas de estudo, sugere-se a deslocação a um ateliê de um ilustrador, a
visita a uma editora, a visita a qualquer exposição que pareça oportuna, ou a
participação/visionamento de eventos específicos no âmbito da Ilustração, dos quais se pode
destacar a “Ilustrarte – Bienal Internacional de Ilustração para a Infância”, que habitualmente
se realiza entre os meses de Janeiro e Abril, em Lisboa. Estas visitas revelam-se mais
pertinentes se realizadas antes, ou no decorrer do exercício de criação do protótipo do Livro
de Ilustração Infantil.

Conclusão
Procurou apresentar-se um exercício de criação de um protótipo de um livro de ilustração

infantil, concebido para ir ao encontro da necessidade de expressão individual de cada
aluno. A liberdade criativa concedida aos alunos, que tiveram a responsabilidade de tomar
decisões e realizar escolhas decisivas na produção do seu trabalho, foi acompanhada por
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regras basilares concebidas pelo professor, para que as aprendizagens potenciadas pela
realização deste exercício fossem ao encontro do que por si era pretendido.

As propostas de planificação e avaliação do exercício em questão, procuraram atender a
diferentes ritmos e capacidades dos alunos criadores do protótipo do Livro de Ilustração,
valorizando essas mesmas especificidades.

A visita a eventos relacionados à área plástica trabalhada, bem como a convocação de
outras disciplinas para a realização deste exercício, é algo a estimular. ●
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Contributo para uma reflexão sobre estratégias metodológicas no
ensino do design e a função do desenho em design

Suzana Dias &
Susana Jorge

A actividade docente que desempenhamos, no âmbito dos cursos de Design Gráfico e
Industrial, no IPCA, motivou-nos para a investigação que deu origem a este artigo: Reflexão
sobre Estratégias Metodológicas no Ensino do Design e a função do Desenho em Design. Sendo
essas as áreas de estudo em que nos inserimos – o Design e o Desenho – o nosso intuito
enquadra-se no desafio permanente da nossa actividade, reflectindo-se na prática de um
exercício pedagógico que se pretende activo, actualizado e crítico. Como tal, iremos fazer
recair a problemática com maior enfâse na área do Design Gráfico e do Design Industrial.
Como metodologia de trabalho iremos analisar as dimensões emergentes do Design que têm
provocado nesta área agitadas discussões. Neste sentido, confrontaremos perspectivas actuais
de diversos autores provenientes da teoria e da prática do design, como um contributo para a
reflexão sobre possíveis estratégias metodológicas a adoptar no ensino do design, mais
ajustadas às exigências do contexto contemporâneo. Iremos também fazer uma breve
abordagem ao modo como o desenho (conteúdos programáticos) foi desenvolvido no âmbito
do design, dependendo de contextos socioculturais específicos.

Assistimos actualmente a uma viragem de paradigma no modo de pensar e fazer design.
Neste contexto a reflexão de Stuart Bailey1 parece revelar o seu desconforto, que é comum a
outros designers, perante o facto da área se encontrar ainda contida num know-how
tradicional: “I suspect what I’m really against is what that term “graphic design” has come to
represent, i.e. synonymous with business cards, logos, identities and advertising, and, again simply
put, those are things I’m just not interested in. (…) I just mean that if we make a book, poster, or
whatever, together, they’re more than mere documents of some other piece of work that exists
already. Previous work may be embedded in the new form, or may dictate it, but again it becomes
a “third thing”, greater than the sum of the constituent parts.” (Sueda, 2006).

De facto, a actual prática do design tem revelado uma alteração dos seus modelos
tradicionais. O curador e designer Andrew Blauvelt refere que o design produzido a partir de
meados dos anos 90 regista essa mudança. Segundo o autor passou-se de uma “simplicidade
complexa”, para uma abordagem ao design segundo uma “complexidade simplificada”
(Blauvelt, 2000). Ou seja, a “complexidade” das experiências formais do Pós-modernismo
(anos 80 e inícios de 90), encontra-se cada vez mais ausente de algumas propostas do design
gráfico mais recentes que passam a assentar preferencialmente num confronto crítico entre a
forma e o conteúdo mais do que em questões estilísticas. Um número crescente de designers
demonstra que a melhor forma de “cortar caminho” num contexto exacerbado de pormenores
formais sem importância onde “vale tudo”, é utilizar mensagens visuais claras e directas com
uma base pragmática, eliminando a diversidade de interpretações como forma clara de
comunicar e disseminar uma causa. A complexidade escondida na aparência simples destas
mensagens, reporta-se à consciência do designer enquanto cidadão (citizen designer),
procurando interferir na realidade, em parceria com outras áreas, para um bem comum. Os
designers já não se sentem apenas responsáveis pelos briefings dos seus clientes, mas também
por questões tão complexas como a pobreza, saúde ou ambiente, a nível não só local como
global. São cada vez mais visíveis os projectos auto-propostos, ou seja, sem a demanda de um
cliente, como é o exemplo do projecto “Toma Lá” de Susana António2, ou “Uma Terra Sem
Gente Para Gente Sem Terra” de Nuno Coelho3.
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Como sustenta Jonathan Barnbrook: “Temos de levar a nossa profissão a sério e envolvermo--
nos em debates culturais e críticos sobre o que estamos a fazer e sobre quais são os nossos
objectivos. A ideia modernista de que os designers são mensageiros sem opiniões próprias já não
é válida. (…) se queremos o respeito e a atenção que, na nossa opinião, merecemos, temos de
pensar sobre o que acontece ao nosso trabalho quando é visto pela sociedade e sobre o tipo de
trabalho no qual pretendemos participar.” (Fiell & Fiell, 2003, p. 82).

Blauvelt sublinha, ainda, que a estrutura aberta e participativa (relacional) surge como uma
alternativa à auto-expressão do designer, identificando projectos que pelo seu aspecto
colaborativo sugerem um jogo que implica acções sem o seu controle. Embora a autoria não
desapareça completamente, nestas propostas, a ideia e o processo são mais relevantes do
que o seu resultado final.

A sociedade pós-industrial (Bell, 1973) é cada vez mais habitada por uma nova geração
de produtos. A relação tradicional entre a forma de um produto analógico e a função para a
qual era destinado passa a sofrer uma profunda alteração. À medida que a cultura digital
permeia o nosso quotidiano e a funcionalidade de um produto se expande, quebra-se o elo
estreito existente entre ambas. O microchip possibilitou a miniaturização e a integração cada
vez mais frequente dos dispositivos virtuais nos produtos do dia-a-dia. A liberdade formal é
uma consequência desse facto e coloca nas mãos do designer um grande desafio: identificar
qual a melhor forma para determinada função e a maneira como o utilizador se vai
relacionar com os conteúdos.

O modelo moderno, em que o foco do design se fazia essencialmente na produção e na
funcionalidade (product-centered design) foi substituído por um foco no utilizador e na
usabilidade (user-centered design). Mas, actualmente tem-se ampliado este último nível para
um novo modelo: person-centered4. Ou seja, o conceito de usabilidade, tem vindo a ser
complementado por uma nova abordagem – a experiência do utilizador (user experience) –
focando a relação que este estabelece com o produto ou o serviço. Os autores do artigo
“What Needs Tell Us About User Experience” referem que pesquisas recentes em Human
Computer Interaction (HCI), começam a preencher a lacuna existente em relação às motivações
e necessidades das pessoas, as quais recebiam relativamente pouca atenção no modelo
clássico de usabilidade. Apesar dos termos user experience e experience design serem ainda
recentes, os mesmos autores reconhecem a existência de uma percepção comum de que a user
experience é um conceito holístico e subjectivo: “(…) is holistic – it emphasizes the totality of
emotion, motivation, and action in a given physical and social contexto – is subjective – focusing
on the ‘felt experiences’ rather than product attributes” (Wiklund-Engblom, Hassenzahl, Bengs &
Sperring, 2009, p. 666). Assim, o conceito de usabilidade não desaparece, mas amplia o seu
âmbito. A experiência do utilizador é uma consequência tanto dos “(…) product-centred
aspects, such as funcionality and aesthetics, as well as person-centred aspects, such as personal
motivation and needs” (obra citada acima).

Com o desenvolvimento tecnológico e nesta transição para a cultura participativa, diversos
autores argumentam que o designer tem de pensar menos nas pessoas enquanto clientes ou
utilizadores e mais como co-criadores e participantes no processo de design. Estes conceitos
abrem, na área do design, um novo conjunto de questões implicadas na relação que o
produto ou serviço estabelece com o utilizador/pessoa. A partir do momento em que as
sensações positivas, como o prazer a afectividade ou o bem-estar, são tidas como aspectos
fundamentais para envolver (engage) a pessoa numa boa experiência de utilização torna-se
cada vez mais relevante num projecto de design a atenção a estudos provenientes das



411

ciências cognitivas e a assuntos relacionados com as motivações pessoais, o humor ou o
divertimento.

Todas estas considerações aqui apresentadas, sobre as mudanças massivas em torno da
natureza do Design e as diversas abordagens emergentes, provocam um outro desafio:
pensar o ensino do design e a sua estrutura curricular, assim como a função do desenho em
design. Um dos aspectos fundamentais a ter em conta nesta problemática, explica Don
Norman, passa por definir as competências que um designer deve possuir para enfrentar as
necessidades da sociedade actual. As empresas esperam dos designers a capacidade de os
ajudar a enfrentar problemas a uma escala completamente diferente dos contextos
tradicionais. Segundo o autor, num momento em que a produção demanda um alargamento
das suas estruturas, seja por implicações tecnológicas ou outras, ligadas à utilização ou
relação com o “utilizador”, parece apontar-se a necessidade de uma revisão curricular ao
nível das apetências tradicionais de manualidade: “The old skills of drawing and sketching,
forming and molding must be supplemented and in many cases, replaced by skills in
programming, interaction, and human cognition. Rapid prototyping and user testing are required,
which also means some knowledge of the social and behavior sciences, of statistics, and of
experimental design” (Norman, 2010, p. 2). Norman alerta, contudo, que esta circunstância não
deve converter os designers em cientistas ou engenheiros, já que possuem o talento especial
“(…) to make our lives more pleasurable” (idem, p. 6).

O problema parece, todavia, residir, diz Jon Kolko, no modo como inserir ou organizar
estas áreas na estrutura curricular dos cursos de design: “Unfortunately, both the large and the
small of human behavior and technical complexity are difficult to fit into an existing curriculum,
and both are typically excluded in favor of traditional “design specific” skills (typography, color
theory, two-dimensional design, three-dimensional design)” (Kolko, 2011, p. 90). O autor
acrescenta ainda a existência de um desequilíbrio entre “(…) what employers want students to
know and what educators are prepared to teach” (idem, p. 91). Por seu lado, Meredith Davis,
parte do pressuposto de que existe uma relação desorientada entre a vida contemporânea e
aquilo que constitui o conteúdo e a pedagogia aplicada nos cursos de design gráfico (Davis,
2008). Para esta sua análise, a autora confronta cinco tendências provenientes do estudo
Visionary Design Council5 – que pretendia identificar as competências do designer de 2015 –,
com as práticas e orientações do ensino do design actual. Segundo ela, existe ainda uma
prática muito alicerçada no modelo tradicional ligado ao “know-how” e não num modelo
“know-what” mais apropriado às circunstâncias.6 Como conclusão Meredith refere que, não
obstante a importância da forma para a comunicação, e da aprendizagem feita através do
saber-fazer; os docentes não podem repetir os padrões da sua aprendizagem no ensino do
design, pois é necessário saber mais do que apenas o artefacto e a forma. Deste modo
considera ser necessário um “novo design” dos currículos para o ensino do design.

Através da sua investigação argumenta, com segurança, que a forma pode ser ensinada
dentro de um contexto, e não como um princípio isolado e um fim em si mesma; e que os
estudantes podem focar diversas problemáticas ao mesmo tempo e gerir a complexidade,
sem ser necessária uma progressão da aprendizagem de ferramentas (desde o mais simples
dos elementos até às questões mais complexas).

Refere também, a importância de se pensar o design a partir da interpretação de
“sistema” de Christopher Jones7: “(…) is all the communicative forms and relationships within
culture, which in turn, interact with other physical, technological, cultural, social, and economic
systems.” Para este autor a complexidade de um sistema é definida “(…) by the number and
nature of relationships between communication and other aspects of life and work” (idem, p. 11).
Neste sistema, aplicado ao design, entende-se todas as formas comunicativas constituídas por
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“componentes” como: o desenho, a cor, a tipografia, a textura ou o formato, e que hoje se
estabelecem num “(…) complex relational system that depends on the interplay of formal,
technological, linguistic, and cultural variables” (idem, p. 4).

Para Jamie Hobson a disciplina de desenho, parte integrante das componentes curriculares
de um curso de design gráfico, deve proporcionar o desenvolvimento de competências que
permita aos alunos “make analytical, intellectual and conceptual judgements” (Hobson, 1997)
importantes para o exercício da actividade profissional. Nesta medida, questiona a excessiva
valorização dada a certos conteúdos do desenho, nomeadamente a capacidade de execução
técnica, de representação realista ou da linguagem expressiva. Segundo o autor, confere-se
uma maior relevância a conteúdos estéticos e estilísticos, em detrimento da exploração das
capacidades analíticas e de pensamento que o desenho pode proporcionar no processo de
design.

Considerando, assim, o uso e função do desenho nesta área, propõe um ensino do desenho
que seja adaptado aos meios actuais da prática do design: “We must consider visualising skills
that will provide ‘non-drawers’ with means by which they can give dimension to their concepts
through simplification and visual shorthand” (obra citada acima). Neste seguimento, sugere
ainda um alargamento a métodos do desenho aplicados noutras áreas, que desempenham
funções específicas, e que poderão ser úteis para o processo de design: “(…) the
methodologies of engineers, scientists and cartographers, who use analytical drawing for
reasoned deduction. In addition, we can learn from film-makers and others in the kinetic industries,
who work with narrative and sequential images (…) drawing methods of electricians, builders,
carpenters, plumbers and musicians – all of whom exhibit advanced skills of visual notation” (obra
citada acima).

Uma possível justificação para a continuidade de uma abordagem mais tradicional do
desenho poderá estar situada no modo como se adaptou esta disciplina e se definiram os seus
propósitos para outras áreas de ensino, como foi o Design, sendo que havia já uma estrutura
programática estabelecida para a formação no âmbito das Belas-Artes. Há seguramente uma
evolução de carácter histórico que merece ser analisada. Sem nos alongarmos nesta matéria,
que ultrapassa o âmbito deste artigo, apontamos, todavia, dois importantes aspectos sobre o
caso português:

Por um lado, a preocupação com o ensino do Design – a partir da década de 70, com a
criação do IADE – Instituto de Arte e Decoração (em 1969), e com a criação dos cursos de
Design nas Escolas Superiores de Belas Artes (de Lisboa e Porto). Até esse período, o ensino
artístico, desenvolvido nas Academias e Escolas de Belas Artes, não terá verdadeiramente
promovido as artes fabris (Lisboa, 2007, p. 500) e, em consequência, as indústrias e
manufacturas. Segundo Maria Helena Lisboa nunca terá surgido uma verdadeira adaptação
de conteúdos curriculares de modo a contribuírem para a formação dos alunos que, na
condição de fabris, pretendiam um aprofundamento de saberes para o desempenho das
actividades nesse domínio (obra citada acima).

Por outro lado, a organização programática do desenho – unidade curricular que se definiu
primordialmente no exercício de cópia e na predominância da figura humana (tema central no
ensino artístico); ficou organizada pelo estudo das “dimensões e proporções”, pelo estudo de
“cópia de estampas”, seguido dos “modelos em relevo”, e por fim, da “cópia da natureza”8. É
importante referir que o plano de trabalhos envolvia o estudo das regras da composição, o
estudo do antigo e o conhecimento das proporções e da anatomia, como matérias fulcrais no
futuro desempenho artístico. Alterações posteriores às práticas de ensino artístico e
consequentes adaptações dos currículos vigentes, não trouxe, segundo Maria Helena Lisboa,
importantes mudanças no ensino do desenho ao nível do programa de trabalhos estabelecido:
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as orientações programáticas terão recaído essencialmente no desenho de figura, ainda que
se registem outras áreas do desenho, nomeadamente ao nível do “desenho arquitéctónico,
ornamental e de paisagem” (Lisboa, 2007, pp. 497-498). Não obstante uma ampliação do
desenho por essas temáticas, não se verificaram “(…) as condições necessárias para o delinear
de um modelo propiciador da adequação desejável ao projecto de objectos a produzir
industrialmente” (idem, p. 502), onde o ensino do desenho se pudesse adaptar às exigências
emergentes, no domínio da produção fabril. Repare-se que em idêntico período, a Escola
alemã – Bauhaus (1919-1933) – desenvolvia um modelo de ensino/aprendizagem que
integrava a arte e a tecnologia. Esta Escola que teve como base a ideologia socialista de
William Morris de fazer uma “Arte para o povo”, consolidou, numa primeira fase, um modelo
de integração do artesanato com a indústria, numa pedagogia colectiva entre o “mestre da
forma” e o “mestre artesão”, destinada ao desenvolvimento de projectos com qualidade
industrial. Este modelo que “(…) visava realizar uma unidade perfeita entre o método
didático e o sistema produtivo (…)”, foi um exemplo típico de escola democrática, baseada
no princípio da colaboração entre mestres e alunos (Argan, 1984, p. 31). Contudo, em
Portugal, não se registou esta prática, ficando o ensino do desenho isolado em duas vertentes
independentes. Por um lado, os professores das Belas-Artes desenvolviam o “desenho
imitativo” e, por outro lado, outros profissionais de áreas técnico-científicas, como os
engenheiros, leccionavam um desenho de “carácter técnico” (Lisboa, 2007, pp. 501-502).
Outras perspectivas têm enunciado a importância da disciplina de desenho a partir da sua
aplicabilidade e função na “metodologia projectual do design”. É o caso de Philip Cabau que
problematiza as distinções existentes entre o “desenho das Artes Plásticas” e o “desenho do
Design” (Cabau, 2007, p. 26). Para este autor uma das maiores diferenças reside nos
“procedimentos e usos” do desenho que são explorados em cada uma dessas disciplinas. No
caso da abordagem pedagógica a ter em conta no desenho para o Design, afirma: “(…)
deve constituir sobretudo uma pragmática do desenho. Uma pragmática complexa, consciente dos
mecanismos e operadores que participam no processo colectivo do Design, mas também das
potencialidades que o desenho pode promover no interior do próprio desenvolvimento do
projecto” (idem, p. 29).

Perante este breve retrato do contexto actual aqui apresentado, o design encontra-se num
processo de redefinição e de expansão para fora das suas fronteiras tradicionais: “Today
design, in its broadest sense, is not only the site of important economic and cultural praxis, but
equally an interface for questions of identity, politics of representation, and redefinition of social
models. It is this ‘expanded’ conception, as observed in cinema and sculpture of the sixties, which
should lead us to reassess the frontiers and models structuring the field of ‘graphic design’”
(Bovier, 1998).

Estas mudanças implicam reformas nas estruturas curriculares e têm gerando amplos
debates em torno do ensino do design. O ensino encontra-se sobre grande pressão e não é
pacífica a aceitação dos profissionais e docentes que assim ficam deslocados da sua área de
conforto, há muito estabelecida. Talvez a proposta de Jon Kolko “learn from our neighboring
disciplines – who generally have a long history than us but have bested nearly the problems of
identity, advancement and change” (Kolko, 2011, p. 91) possa ajudar a contextualizar e
desenvolver novas perspectivas.

Nas últimas décadas, à medida que se leva cada vez mais a sério a emoção como factor
complementar da razão, também os conceitos relacionados com o “visual thinking” têm sido
tema de diversas pesquisas e publicações que revelam a potencialidade deste aspecto na
educação do design. Acrescente-se então a importância de exercícios do desenho como uma
actividade do pensamento que possibilita a organização da informação num projecto, como
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são exemplo os mind map. O plano curricular ou de trabalho da disciplina deverá, pois,
permitir ao aluno o desenvolvimento de capacidades que ajudem nesse processo. Conforme
referido anteriormente, para Jamie Hobson, outras áreas profissionais poderão constituir uma
fonte rica de informação e de aprendizagem sobre a relação entre a função do desenho em
contextos específicos que poderão revelar-se úteis para o processo de design. Concluímos
nesta nossa reflexão que é clara a necessidade de uma investigação profunda relacionada
com as qualidades em mudança no ensino e na pedagogia do design e, consequentemente, do
desenho nesta área. ●

Notas
1 Stuart Bailey é “designer gráfico”, escritor, crítico e co-editor da reconhecida revista Dot Dot Dot. O seu

trabalho tem contribuído para a cultura da Arte e do Design. Juntamente com o designer David Reinfurt constitui
o projecto Dexter Sinister.

2 Consulte-se o trabalho da designer em http://susanaantonio.com
3 Consulte-se o trabalho do designer em www.nunocoelho.net
4 A autora Katja Battarbee classifica a experiência do utilizador em três níveis (product-centered; person-

centered e interaction-focused), sendo que para ela o modelo person centered foca quer as necessidades humanas,
quer a relação entre a pessoa e o produto. Battarbee, Katja (2004). Co-Experience: Understanding User
Experiences in Social Interaction. Helsinki: UIAH.

5 Visionary Design Council, refere-se a um estudo da AIGA - The Professional Association For Design, em
colaboração com a Adobe, levado a cabo desde 2006. AIGA & Adobe. Designer Of 2015 Trends. [em linha].
Acedido Abril 16, 2012 em: http://www.aiga.org/designer-of-2015-trends/

6 Meredith Davis baseia-se na teoria de Sharon Poggenphol que distingue: “design as craft” e “design as
discipline”, invocando respectivamente os conceitos “know-how” e “know-what” de Habermas.

7 Citação de Meredith Davis relativamente à teoria de Christopher Jones desenvolvida no livro Design
Methods: Seeds of Human Futures, publicado pela primeira vez nos anos 70.

8 Conforme se definiu, desde logo, nos Estatutos para a Academia das Belas-Artes. Consulte-se Diário do
Governo (1836). Estatutos para a Academia das Bellas-Artes (pp. 1208-1209).
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Exercício de memorizações gráficas, 10º ano

Vasco Parracho

Resumo: A minha dissertação em 2011, teve como objecto de investigação no terreno o desenho de memória
aplicando  propostas gráficas e mnemónicas visuais. No ano seguinte o desafio foi utilizar estes processos de
forma a ir ao encontro das necessidades dos alunos. Os resultados revelaram as potencialidades que o desenho
pode ter na aquisição de conhecimentos em disciplinas como  a História de Arte, Biologia,  Anatomia ou  a
Perspectiva.
Palavras chave: desenho, interdisciplinaridade, conhecimento, memória.

Title: Exercise of graphic memorization
Abstract: The object of investigation and research of my 2011 dissertation was the drawing from memory, applying
graphic proposals and visual mnemonics. The following year the challenge  was to use these processes in order to
meet the needs of the students. The results showed the potential that drawing has on the acquisition of knowledge in
areas such as History of Art, Biology, Anatomy or Perspective.
Keywords: drawing, interdisciplinarity, knowledge, memory.

Introdução
O interesse pelo desenho de memória remonta aos meus primeiros anos de ensino, ainda

enquanto professor do básico, na disciplina de expressão plástica.
Na altura costumava desenhar no quadro heróis dos desenhos animados perante alunos de

cinco e seis anos. Tal acção tinha como principal objectivo colmatar a minha inexperiência
perante o mau comportamento em sala de aula. O plano consistia em  entreter os alunos com
a cópia dos seus desenhos preferidos, sendo que estes só permaneceriam no quadro se o
comportamento na sala fosse aceitável.

Há sete anos atrás quando me apercebi  das potencialidades da memória no desenho,
ainda não tinha como objectivo desenvolver uma pesquisa e muito menos uma dissertação. No
entanto foi nessa altura que viriam a surgir os primeiros indícios, dados pela experiência em
sala de aula, levantando-me questões e obrigando-me a ir à procura de respostas.

Numa dessas aulas quando estava a recolher o trabalho dos alunos, apercebi-me que um
deles tinha desenhado  uma personagem que não estava no quadro e que apenas tinha sido
desenhada  vários meses antes. O aluno tinha recorrido meramente à sua memória e apesar
dos erros próprios da sua curta idade, os elementos principais da figura estavam lá todos.
Esse fenómeno viria a repetir-se mais vezes com outros alunos e noutras escolas. Tornava-se
assim óbvio que a memória podia e deveria ser treinada.

A partir desse  primeiro ano no ensino, tentei observar e descodificar todas essas
revelações que me iam sendo presenteadas em sala de aula. Lembro-me por exemplo de
após algumas conversas com as professoras titulares da turma ter constatado que nestas
idades a memorização de linhas e figuras  é um processo muito desenvolvido e accionado,
devido à aprendizagem das letras.

Quando comecei a trabalhar com alunos mais velhos do ensino secundário, apercebi-me
que esses processos se invertiam um pouco. Com os recursos às novas tecnologias como o
telemóvel ou a internet os alunos deixam de sentir necessidade da memorização visual, vão
abdicando aos poucos das suas potencialidades naturais e vão bloqueando processos
cognitivos de grande utilidade para variadíssimas profissões no ramo das artes visuais e não
só.

Tentei por isso, em paralelo com os exercícios de observação dar um especial relevo ao
desenho de memória, experimentando vários exercícios que pudessem  potencializar a sua
memória visual. Esta experimentação e observação viria a ter como principal desfecho a
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elaboração de uma dissertação em âmbito de estágio, com a minha conclusão do mestrado
em ensino de artes visuais.

Ao longo da dissertação houve uma ideia de  Harold Speed que subsistiu e que definiu
desta forma as  exigências subjacentes ao desenho de memória:

A dificuldade não está no decorar a forma de algo, mas sim na sua impressaõ traduzida em linhas e tons,
é esse o nível que exige uma maturidade artística, como o conhecimento das técnicas e das potencialidades
dos materiais (Speed,1972).

No fundo aquilo que Speed pretende demonstrar é que o desenho de memória deve
funcionar como um desenho feito no cérebro. Contudo estas faculdades que o autor aponta
como essenciais na memorização gráfica, só podem estar enraizadas em alunos já com uma
formação artística acentuada,  porque só será possível desenhar bem no cérebro depois de
se desenhar bem no papel. Infelizmente tais qualidades não estão presentes nos nossos alunos
que chegam ao 10º ano.  Portanto é necessário e urgente que sejam distribuídas aos alunos
referências, porque sem elas o aluno sente-se incapaz. É neste contexto que se justificam a
aplicação das propostas gráficas e das mnemónicas visuais.

Foi sobre essas e outras dificuldades dos alunos que iniciei esse estudo, tendo desenvolvido
posteriormente uma acção pedagógica em sala de aula.  Para uma melhor compreensão dos
leitores sobre os objectivos, interesses e frutos desse estágio deixo aqui o seu resumo:

Na sociedade de hoje, o actual facilitismo no recurso à imagem, leva a maioria dos alunos a não
exercitar a sua memória visual. Esta metodologia teve como objectivo colmatar essa falha, de
forma a se construir vocabulários gráficos, indispensáveis à criatividade.
Esta pesquisa teve como principal fonte Harold Speed, que descreve a memorização visual como
um processo que exige uma interpretação artística e técnica daquilo que se está ver, no entanto
isso cria um fosso para alunos com dificuldades de representação gráfica.
Optou-se então, por desenhar no quadro uma proposta de forma a ser memorizada pelos alunos,
que assim já ultrapassam os problemas interpretativos da tridimensionalidade. Speed indica a
necessidade de se decorar todos os pormenores, os ângulos ou as linhas principais, o que nos
levou a inserir mnemónicas visuais a acompanhar a proposta gráfica.
A metodologia foi testada, pedindo-se aos alunos que resolvessem primeiro um exercício
recorrendo à sua própria memória. A seguir o aluno respondia ao mesmo exercício mas já com a
memorização da proposta e das mnemónicas. Alguns sentiram maior segurança recorrendo às
suas próprias referências do que memorizando propostas dadas. No entanto as melhores
respostas foram obtidas na segunda resposta com a aplicação da metodologia.
Constatou-se que através da apreensão de vocabulário gráfico o aluno pode ter mais facilidade
na interpretação artística do mundo que o rodeia (Vasco Parracho, 2011).

Concluídas as análises sobre essa acção pedagógica, findado o ano lectivo e
concluída dissertação, iniciei o novo ano lectivo com a certeza de que queria ver este tema
novamente abordado nas minhas aulas, nem que fosse apenas durante 45minutos
semanais. Agora surgia o desafio de criar temáticas que se prolongassem ao longo do ano
que se interligassem e que mantivessem os alunos motivados. Sobre esses  desenvolvimentos
incidirá o próximo capitulo.
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1. Aplicação do exercício
1.1 1º período
A primeira actividade que os alunos fizeram em desenho de memória,  foi ainda no âmbito

da avaliação diagnóstica, logo na primeira semana de aulas. Foi pedido aos alunos que
desenhassem um cão, o ideal seria de forma realista mas não havia qualquer objecção caso
fosse mais infantil ou caricaturado. Porque o mais importante era verificar o grau de
referências gráficas que cada aluno possuía. As notas que tirei desses primeiros desenhos foi
de que a grande maioria dos alunos não possuía qualquer memória gráfica sobre este animal
e em 28 alunos apenas 3 ou 4 desenharam uma figura que poderia claramente ser
identificada como um cão.

A seguir desenhei  de memória um pastor alemão sentado (fig. 1), o facto de ter
desenhado de memória é um detalhe que faz muita diferença no sucesso dos alunos, pois é
interpretado por estes como uma  acção motivadora que reduz a dimensão do desafio
proposto.

Um aluno que assista a um professor a desenhar à vista ou a projectar uma imagem,
facilmente cairia na tentação de pensar que se o professor não consegue desenhar pela
memória, ele também não. No entanto os alunos reagiram á mesma com algum desalento,
argumentando que jamais conseguiriam desenhar algo parecido com aquilo...

Seguiu-se  um desmembramento da figura salientando e ampliando as suas formas mais
complexas, foi feita  uma descrição verbal de todos os ângulos, curvas e detalhes, atribuindo
sinónimos aos elementos para  uma melhor memorização (por ex. A orelha do cão é um
triângulo). Após a cópia do desenho e das mnemónicas visuais, durante 15 minutos, os alunos
tiveram que desenhar o cão já sem  o desenho  no quadro e sem terem qualquer esboço por
perto. Recorrendo meramente à memória os alunos concluíram o exercício.

A análise final revelou que apenas  os desenhos de 2 ou 3 alunos não permitiam de forma
clara identificar um cão,  numa grande maioria isso  já era possível e 3 ou 4 alunos já
conseguiram representar um cão de raça pastor alemão.

Após o exercício do cão, seguiu-se  um gato(fig.2). Durante este primeiro período mantive
o tema dos animais  (águia, porco, coelho).

Esta temática permite uma familiaridade entre as formas, estabelecendo-se semelhanças e
paralelismos através da morfologia dos animais (por ex. A forma da pata traseira do cavalo
semelhante à do cão ou do gato). Este fenómeno permite melhorias de forma exponencial à
medida que se vão estudando  mais animais. Os alunos começaram por ganhar mais confiança
nos exercícios seguintes, somando isso a essas semelhanças morfológicas dos desenhos  e  ao
desenvolvimento dos processos de memória os resultados foram-se tornando cada vez mais
interessantes.

Passados 3 meses, desenhos que para mim eram impensáveis de memorizar para alunos do
10ºano, começaram a ser planeados para o período seguinte.

1.2 2º período
Quando os alunos ingressam no 11º e 12º ano costumam apresentar grandes dificuldades

nos exercícios de desenho á vista do corpo humano, por incompreensão das formas perante
determinadas posições, contactos e por desconhecimento de anatomia. Na actividade de
Diário gráfico os meus alunos também apresentaram essas dificuldades  a quando do desenho
da figura humana. Após a boa resposta dada pelos alunos nos exercícios no primeiro período,
entendi que poderia levantar um pouco a fasquia nos objectivos e nas dificuldades, colocando
os exercícios de memória ao serviço do conhecimento anatómico. Por ter noção das
complexidades deste estudo, optei por começar a trabalhar com os alunos o esqueleto
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humano, desenhando semanalmente uma das suas partes. Primeiro os ossos correspondentes à
cabeça, depois ao tronco, aos braços, à anca, às pernas e por fim aos pés (fig. 3). Manteve-
se ao longo do exercício uma verbalização muito descritiva, recorrendo a sinónimos, ( por  Ex.
o contorno da  anca parecido com a asa de uma borboleta, a omoplata com uma concha),
memorizando números (12 costelas de cada lado, sendo seis paralelas, 4 a convergir para a
extremidade do externo e duas separadas)  As partes mais difíceis  foram o desenho das
costelas interceptando o externo e também a caveira, as restantes foram rapidamente
interiorizadas pelos alunos. Ao fim  de seis semanas fiz uma avaliação final aos alunos com a
memorização total das partes do esqueleto já articuladas.

Após a memorização do esqueleto, passou-se ao estudo dos músculos, utilizando a mesma
estratégia, isolando cada uma das partes e memorizando-as semanalmente (fig. 4). Ao fim de
seis semanas os alunos voltaram a fazer um exercício final em que deveriam colocar todos os
músculos sobre o esqueleto utilizando cores diferentes, ou colocá-los apenas sobre o contorno
exterior do esqueleto.

Perante este conhecimento obtido será certamente mais fácil para o aluno quando estiver a
desenhar uma figura humana, perceber o porquê de uma determinada forma ou curvatura
que é provocada por uma determinada posição ou pressão. As zonas ocultas num
determinado ponto de vista também passarão a ser melhor compreendidas pelo aluno, que
neste tipo de desenho costuma encalhar nestes obstáculos, que interferem com o simples acto
de desenhar o que se vê. Isto aspecto é decisivo porque essencialmente o aluno tem
necessidade de perceber o que está a ver.

1.3 3º período
No 3º período, resolvi alterar as temáticas do exercício de memória embora tentando não

descurar da sua utilidade. Por já ter sido professor de “História da cultura e das Artes” e ter
tido uma proximidade com a estrutura dos testes e exames desta disciplina, apercebi-me que
a memorização de estruturas e edifícios arquitectónicos poderia ser de grande utilidade para
os alunos . Isto  prende-se com a estrutura deste tipo de testes, que  engloba muitas das vezes
figuras e esquemas de um determinado tipo de obras arquitectónicas pedindo-se ao aluno
que identifique os elementos representados. A estratégia do representar no quadro pontes,
templos ou igrejas para os alunos memorizarem, pode por isso ser uma mais valia para os
alunos superarem alguns exercícios dos testes e exames da disciplina de “História da cultura e
das artes”.

Entre alguns desses edifícios foram representados na aula uma ponte romana (fig.5) e um
templo grego(fig.6).A representação destas figuras é muito rectilínea, geométrica e definida
por uma estrutura métrica, em que o aluno tem de memorizar números e relações numéricas
entre os elementos( por exemplo: O Pártenon tem 8 colunas, tendo cada uma delas dois frisos
por cima). Estas definições acabam por resultar numa memorização mais fácil e rápida, com
menor exigência em termos da representação dos elementos, variando a qualidade dos
desenhos essencialmente pela virtuosidade do traço.

Um outro aspecto que estabeleceu diferenças entre os desenhos da turma foi o uso da
perspectiva nos edifícios, tendo alguns alunos sentido dificuldade na percepção dos pontos de
fuga. Perante estes problemas foi necessária um teoria e  demonstração prática que elevou
ainda mais a utilidade deste exercício.

Os resultados foram muito positivos, com os desenhos dos alunos a serem  mais fieis ao
desenho original que fora memorizado. Neste exercício dos “Edifícios da História da Arte”  os
alunos mostraram  um especial interesse por sentirem  que obtinham bons resultado já com
alguma facilidade.
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1.4  Análise dos resultados
Nos subcapítulos anteriores debruçámo-nos na aplicação dos exercícios ao longo dos três

períodos que completaram o ano lectivo. Desses trabalhos dos alunos não houve registos
fotográficos na altura, tendo apenas fotografado os desenhos do quadro, mas  no âmbito
deste simpósio lancei aos alunos um grande desafio de recorrerem novamente à sua memória
para voltarem a reproduzir tais desenhos, sem serem desenhados no quadro, nem novamente
memorizados. Passados 7 meses os resultados revelaram ainda mais as potencialidades
destes exercícios e os alunos representaram cerca de 80% dos elementos constituintes desses
desenhos.

De forma a contemplar o mais variado de número de dados possível, resolvi ter como
principal alvo os exercícios de anatomia. De um lado da folha o aluno deveria desenhar o
esqueleto, depois deveria fazer o seu contorno exterior nas costas da folha e acrescentar os
músculos ( fig.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16). Antes de os alunos passarem para a fase
dos músculos deveriam mostrar-me o esqueleto, pois aqueles que não estivessem correctos
pelas proporções  ou por escassez de elementos, em vez de desenharem os músculos deveriam
fazer um dos exercícios feitos no 1º período (fig.1, 2,17,18 e 19) e no 3ºperiodo (fig.5, 6, 20
e 21). Apenas 4 alunos não passaram para a fase final devido a erros de proporção, mas ao
contrário do esperado todos os desenhos estavam completos.

Foi perceptível que os alunos que tiveram algumas dificuldades em se relembrar, mas ao
identificarem 3 ou 4 partes do esqueleto, iam-se relembrando aos poucos das restantes, ou
completando quase por instinto. Este fenómeno contrariou as minhas próprias expectativas, uns
meses antes quando foi findado o exercício, uma vez que os alunos perguntaram-me se
passado algum tempo  se iriam lembrar daquilo tudo. Respondi que poderiam não se lembrar
de tudo aquilo, mas tinha a certeza que se iriam lembrar de qualquer coisa.

Outro aspecto curioso foi facto de alguns alunos lembrarem-se de pormenores que eu
próprio, enquanto autor dos desenhos originais já me tinha esquecido e que só recorrendo
posteriormente a fotografias tiradas na altura me apercebi (por ex: o cão ter a língua de
fora ou o gato ter um guizo em forma de losango).

Figuras
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Figura 1-Desenho do cão(2011) Fonte: Própria Figura 2- Desenho do gato(2011). Fonte: Própria

Figura 3-Desenho do esqueleto(2012)     Figura 4-Desenho dos músculos(2012). Fonte: própria
.Fonte: própria

Figura 5. Desenho de ponte  romana de vila formosa(2012).Fonte: própria
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Figura 6. Desenho do Pártenon (2012). Fonte: própria.

Figura 7.memorização do aluno A do Figura 8.memorização do aluno A da
esqueleto(2012).Fonte: própria                musculatura(2012).Fonte :própria
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Figura 9.Memorização do Figura 10. Memorização da muscu- Figura 11.Memorização do
Esqueleto pelo aluno B (2012)   latura pelo aluno B (2012).                 esqueleto pelo aluno C(2012).
Fonte: própria                              Fonte: própria Fonte: própria

Figura 12.Memorização da Figura 13.Memorização do Figura 14.Memorização da

musculatura pelo aluno C (2012).    esqueleto pelo aluno D (2012).    Musculatura pelo aluno D(2012).

Fonte:própria Fonte: própria                                Fonte: própria



424

Figura 15. Memorização do Figura 16. Memorização da Figura 17. Memorização do gato

esqueleto pelo aluno E (2012).      musculatura pelo aluno E (2012).    pelo aluno C (2012).Fonte: própria

Fonte: própria                               Fonte: própria

Figura 18. Memorização do gato Figura 19. Memorização do cão pelo aluno G (2012).

pelo aluno F (2012). Fonte: própria Fonte: própria
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Figura 20. Memorização da ponte romana pelo aluno H (2012). Fonte: própria

Figura 21.Memorização do Pártenon, pelo aluno I .Fonte: própria

Figura 22. Memorização de água a ser despejada  no copo, pelo aluno C (2012). Fonte: própria
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2. Conclusão

A arte é, para ele, uma entre tantas outras formas de pesquisar, de experimentar e de obter
conhecimentos; mas num certo sentido, prevalece sobre as outras porque o desenho é “coisa
mental”, processo intelectual, e, como tal, instrumento de investigação válido para todas as
disciplinas. Grande parte das suas buscas e descobertas, desde o campo da anatomia até ao da
mecânica, da botânica e da cosmologia, é expressa e comunicada através do desenho; na
verdade, o desenho traduz sempre a febre da investigação, a interrogação da hipótese, a
curiosidade da verificação (Argan,1974)

Estas palavras de Giulio Carlo Argan que caracterizam algumas linhas do trabalho de
Leonardo da Vinci e que retratam o carácter interdisciplinar e cognitivo do desenho, quase
poderiam ser aplicadas aos exercícios deste estudo. De referir que a associação às ideias
renascentistas foi posterior à realização destes exercícios em sala de aula e tais indicadores
foram surgindo naturalmente perante as análises dos resultados obtidos. De certa forma em
pleno século XXI vivenciei em sala de aula a veracidade desta ideia renascentista.

Estes conceitos não devem ficar destinados somente para o renascimento, devem fazer
parte do ensino das artes visuais deste novo milénio. Pois mais do que um ponto de
convergência entre as artes, nos dias de hoje em que se aplaude a interdisciplinaridade e se
lamenta a falta de tempo, o desenho no ensino secundário é  por excelência uma disciplina
capaz de gerar conhecimento, um conhecimento transversal a várias disciplinas, algumas delas
fora do âmbito das artes, como ficou provado neste estudo.

Quando o desenho adquire este carácter versátil capaz de ter uma acção pedagógica
exterior a si próprio, o grande desafio do professor deve ser o de não ofuscar as
potencialidades deste “organismo”, porque o desenho assume quase o papel do professor.
Neste campo mais do que interferir nas aprendizagens o professor deve desimpedir o seu
caminho, que se quer autónomo e pessoal por parte do aluno. Os seus processos são
dinamizadores de inteligência e as suas aprendizagens estabelecem paralelismos com
aprendizagens de outros domínios e disciplinas. O desenho tem esse poder de ser e um
mecanismo de aprendizagem e um aglutinador de conhecimento

Finalmente não poderia concluir este artigo sem enunciar algumas estratégias a usar ou a
evitar, perante o  papel da memória no desenho e no ensino deste. Neste processo o
professor deverá evitar o risco de impor uma linguagem aos alunos, que podem ficar assim
órfãos de uma linguagem própria e original, mas tais exemplos se forem eficazes serão
sempre uma mais valia, se tivermos em conta a grande escassez de referências visuais com
que a maioria dos alunos chega ao ensino secundário.

É igualmente importante nestes exercícios que o professor não estagne ao nível das
temáticas apresentadas, tentando sempre incluir algo de novo na sua planificação de forma a
poder obter outros resultados que o levem a outro tipo de análises. Ao mesmo tempo a
alternância de temáticas pode ser uma forma de alcançar a motivação dos alunos,   o que
obriga o professor a manter-se actualizado e inserido.

Uma constante nas aulas de desenho à vista é o esforço do professor em incutir nos alunos
a identificação e exploração dos pormenores no modelo, sem perder o contacto com a sua
estrutura geral. No 10º ano, a identificação e representação do pormenor é tendencialmente
sintetizada, padronizada ou na maioria das vezes omitida. O desenho de memória aplicado
com recurso a estas propostas gráficas e activado num curto espaço de tempo, obriga o aluno
a tentar apreender o máximo de detalhes possíveis, o que o leva posteriormente no desenho
à vista a recorrer a processos semelhantes de observação e interpretação.

O aluno que adquire competências no desenho de memória evolui no desenho de
observação. Esta constatação é fácil de obter se verificarmos que mesmo o aluno mais
observador desvia o seu olhar nem que seja por um segundo do modelo, quando vai colocar a
linha ou a curvatura no  papel. Durante esse segundo que seja o aluno vai recorrer
inevitavelmente à memória. Estes exercícios se forem trabalhados de forma assídua podem
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funcionar para o aluno quase como um passatempo, a propósito disso gostaria de ilustrar este
artigo com a seguinte história:

Numa das ultimas aulas deste ano lectivo, enquanto avaliava um aluno durante uma
apresentação de Diário Gráfico,  observei um desenho que me deixou intrigado (fig.22 ).
Tratava-se de uma garrafa de água a ser despejada para dentro de um copo, com toda a
agitação natural de um líquido que é entornado, com as suas bolhas, pressões e compressões.
O objecto da minha curiosidade é que tal acção correspondia a menos de um segundo, logo
seria impossível tal desenho ter sido fruto de observação directa. Perguntei ao aluno se tinha
recorrido a uma fotografia.

Respondeu-me que não, que trabalhava em part-time ao fim de semana num café e que
agora tinha muito menos tempo para desenhar. Referiu que durante o trabalho despejava
dezenas de garrafas iguais aquelas em copos iguais aquele. Por fim rematou:

-Sabe stõr…aquele exercício que fazemos á sexta-feira? Aquilo dá resultado…
Este aluno acabou por ir ao encontro das ideias de Harold Speed, porque impedido de

desenhar no papel aprendeu a desenhar mentalmente. ●
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Cruzando rotas sobre o ensino de arte em Portugal e no Brasil
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Resumo: Pretendemos aqui mostrar duas vozes sobre o estado a arte do ensino das artes em dois países lusófonos
como forma de lançar as sementes para uma reflexão multifacetada acerca de caminhos a percorrer para que a
educação valorize mais a essência da arte como forma de fazer crescer gerações “multi-letradas” na acepção de
Eisner (2008).
Palavras chave: criatividade - educação artística – investigação-acção – cultura

Title: Cruising routes on arts teaching in Portugal and in Brazil
Abstract: We depict two voices on the state of the art of Arts teaching in two Portuguese speaking countries as a way
of laying the seeds for a multi-faceted discussion about ways to valur the essence of arts as a way to developing
"multi-literate" generations as Eisner (2008) asserts.
Keywords: creativity – arts education – research-action - culture

Preâmbulo
As gerações “multi-letradas” que Eisner (2008) aspira desenvolver são aquelas que

consigam os tão almejados sentido de criatividade e iniciativa, capacidade de reflexão critica
e de comunicação, autonomia e liberdade de pensamento e de acção assentes em valores
morais e éticos (UNESCO, 2001).

Pretendemos encetar uma breve troca de experiências sobre o ensino da arte em dois
países, reflectindo sobre a legislação e a importância que a educação dá às artes visuais,
bem como partilhar experiências. O denominador comum deste diálogo a duas vozes sobre
olhares transatlânticos da educação artística assenta na convicção secular de Dewey (1934)
de que defendia que o acto artístico era a essência de todas as formas de conhecimento e
que o seu ensino permitiria uma adaptação e desenvolvimento do meio ambiente. Nesse
sentido, são dados exemplos de como a educação artística num e noutro pais promoveram
uma melhor adaptação e desenvolvimento aos que dela desfrutaram.

1. O Estado da arte do ensino da arte em Portugal
Nas primeiras décadas do século XIX Almeida Garrett discutia a importância da Educação

Estética na educação e em meados desse mesmo século Adolfo Coelho realçava o valor
educativo das artes como elemento essencial na formação do homem (Fróis, 2005). Não
obstante os esforços de grandes vultos como João de Barros, Calvet de Magalhães, Betâmio
de Almeida ou João Santos, a educação artística em Portugal tem sido uma área pouco
valorizada. Tem sofrido os efeitos do desinvestimento público quer em termos do ensino
artístico ministrado nas escolas como da própria formação de professores de Artes Visuais que
se manteve generalista (Sousa, 2007).

Reflexo da pouca importância atribuída às artes visuais é a sua carga horária no currículo
do ensino básico que é menor do que as outras disciplinas leccionadas ao longo dos primeiros
9 anos de escolaridade, tendo nenhuma expressão no ensino secundário para os alunos que
não escolhem a vertente artística. Se por um lado é dada pouca relevância ao ensino das
artes visuais em termos de tempo, por outro, quer a directrizes do sistema educativo português
quer os princípios orientadores do ensino artístico reflectem uma atenção particular à
importância deste tipo de formação no desenvolvimento integral dos alunos. A Lei de Bases do
Sistema Educativo explicita nos objectivos do ensino básico que todos os alunos portugueses
devem desenvolver a sua criatividade e sensibilidade estética e que a educação deve
valorizar as actividades manuais e promover a educação artística de modo a sensibilizar
para as diversas formas de expressão estética, detectando e estimulando aptidões nesses
domínios. A mesma lei de prevê que ensino secundário tem por objectivo, entre outros,
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aprofundar os elementos fundamentais de uma cultura artística e facultar aos jovens
conhecimentos necessários à compreensão das manifestações estéticas e culturais e possibilitar
o aperfeiçoamento da sua expressão artística (LBSE, 2005).

Ilustramos as linhas orientadoras do ensino artístico com os três eixos estruturantes da
disciplina de Educação Visual do 3º Ciclo: a fruição-contemplação, a produção-criação e a
reflexão-interpretação. O objectivo da fruição – contemplação prende-se como o
reconhecimento das artes visuais como um valor cultural indispensável ao desenvolvimento do
ser humano e o conhecimento do património artístico, cultural e natural, sendo capazes de
identificar e relacionar diferentes manifestações das artes visuais no seu contexto histórico e
sociocultural de âmbito nacional e internacional. Por sua vez, a produção–criação visa a
utilização de diferentes meios de representação e a realização de produções plásticas a
partir de diferentes tecnologias da imagem bem como a interpretação dos significados
expressivos e comunicativos das Artes Visuais e os processos subjacentes à sua criação. Por
fim, na reflexão–interpretação pretende-se que os alunos desenvolvam a criatividade de
modo a integrar novos saberes e o desenvolvimento da compreensão do sentido de
apreciação estética e artística do mundo recorrendo a referências e experiências no âmbito
das Artes Visuais (ME, 2001).

Em síntese, a ideia que pretendemos mostrar é que muito embora o contexto histórico-
cultural e educativo não tenha valorizada a aprendizagem das artes, e em especial das artes
visuais, a verdade é que se dá valor ao desenvolvimento estético e á expressão da
criatividade dos alunos e se consagra como um dos nobres objectivos da educação a
aprendizagem dos princípios essenciais da educação artística.

1.1. Fundamentos conceptuais e práticos do ensino artístico actual
Poderíamos afirmar que de uma forma geral o discurso actual da educação artística

integra parte dos aspectos trazidos do passado e muitos dos avanços no conhecimento actual
sobre o desenvolvimento e a educação que incluem os ideais democráticos de Dewey (1934)
centradas na liberdade e na manipulação de materiais de aprendizagem; a tónica que
Piaget colocou na participação activa da criança no seu próprio processo de desenvolvimento
(e.g. Piaget, 1971); a abordagem sócio-contextual de Vygotsky (1978); a abordagem
baseada na resolução problemas (; a ideia da perícia que acentua o papel o professor que
trabalha ao lado do aluno na persecução de projectos auto-determinados; e, ainda, o
conceito de inteligências múltiplas de Gardner que enfatiza a ideia de que o currículo deve
incluir todas as formas de expressão artística (e.g. Gardner, 1983). Sabemos também que
tendemos a ter um olhar pós-moderno assente em princípios como a apropriação, a
recontextualização, a justaposição, o cruzamento entre imagem e texto, o hibridismo ou a
representação (Gude, 2010).

Contudo ainda hoje perpassa a ideia de que a norma suprema da arte é a imitação da
natureza (Ferry, 1990) conduzindo por vezes à obsessão pela segurança e precisão (Molina,
Cabezas, & Bordes, 2003) ou a ideia oposta de uma total liberdade artística sem orientação
(Wilson, 1985) em lugar de se assumir a educação artística como uma co-construção do
conhecimento e da realização artística num clima de colaboração (Kindler, 1996), mais
especificamente, como um processo de troca de conhecimentos, competências e ideias num
clima de aprendizagem colaborativa (Smith, 1982). Persistem ainda muitos dogmas
educacionais patentes nas avaliações constantese, mesmo, no currículo que compromete o
lugar das artes (e.g. McArdle, 1999) recorrendo-se pouco ao termo «aprendizagem
artística», o que denota algo que a investigação revela não poder existir: que a expressão
artística não se aprende. Como refere Anning (2003), a arte deve ser ensinada sem se
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ensinar. Por isso, actualmente perspectiva-se a educação artística como um equilíbrio entre a
competência técnica e a criatividade aliando a componente da reprodução à da produção,
fruto da interacção da acção própria com a acção do meio cultural.

Fundamentadas na integração de modelos teóricos que acentuam diferentes aspectos da
educação artística, um grupo de investigações levadas a cabo no âmbito do Mestrados em
Ensino das Artes Visuais da FBAUL (Cadete, 2011; Moreira, 2011; Simões, 2010; Tavares,
2011) evidencia as possibilidades da educação artística na persecução dos objectivos da Lei
de Bases e na transformação dos alunos em prole de uma geração mais letrada como Eisner
(2009) preconiza. Os quatro trabalhos de investigação que se apresentam tiveram com
denominador comum a concepção, implementação e avaliação de intervenções artísticas com
alunos adolescentes. Todas as intervenções assentaram em pilares teóricos integrativos que
procuraram conciliar diferentes paradigmas da educação artística, algumas dando mais
ênfase ao domínio cognitivo e técnico, outras ao expressivo e criativo, outras ao afectivo,
social e moral. O impacto destas intervenções em sala de aula foi avaliado em função dos
objectivos propostos, de questionários e entrevistas que procuraram aceder ao processo
evolutivo dos ganhos dos alunos e, ainda, à aplicação de um conjunto de critérios amplamente
estudados para avaliar produtos de índole artística em contextos educacionais (e.g. Bahia &
Trindade, 2012).

Simões (2010) trabalhou ao longo de 15 sessões de 90 minutos com uma turma de 8º ano
multicultural considerada a mais problemática da escola no sentido de promover uma
aprendizagem criativa no espaço da sala de aula e motivar os alunos para a aprendizagem
de educação visual através do auto-retrato. Iniciou a intervenção por levar os alunos a
identificarem e analisarem criticamente o que estava à sua volta, agirem plasticamente,
desenvolverem o sentido estético, participarem activamente na identificação de problemas e
a criarem de soluções para as esculturas do seu próprio rosto em argila. Estes modos de
estruturar o pensamento inerentes à intencionalidade da Educação Visual, educando o olhar e
o ver, permitiram a esta turma desenvolver a consciência do “eu”, crescer e perceber a sua
identidade através da expressão plástica e da relação possível que possa estabelecer com os
outros e com o espaço envolvente. A avaliação através de questionários, trabalhos individuais
e de grupo, e da compreensão e avaliação da evolução na aquisição de competências
teóricas e técnicas bem como da sua utilização na intervenção no espaço de aula permitiu
verificar que este tipo de trabalho fundamentado teoricamente e consistentemente planificado
com espaço para a flexibilidade em função das respostas dos alunos possibilita ganhos
significativos nas múltiplas esferas do desenvolvimento.

Intervindo também numa turma do 8º ano e adoptando os fundamentos de uma educação
pós-moderna, ao longo de 21 sessões semanais de noventa minutos, Moreira (2011)
desenvolveu na disciplina de Oficina de Expressão Plástica a criação de maquetas para
esculturas a implantar no exterior da escola. Os alunos com idades compreendidas entre os
12 e os 16 anos, eram considerados pelos professores como “alunos desmotivados” e com
“baixa auto-estima”. No sentido de criar uma maior envolvência, autonomia e vontade de
saber dos alunos foi implementada uma estratégia didáctica centrada na exploração da
Identidade e da Alteridade dentro da sala de aula a partir de duas visitas guiadas a um
museu e a uma oficina de cerâmica. A avaliação do processo e dos produtos finais permitiu
verificar que a exploração da Identidade como estratégia de ensino em Expressão Plástica
pode promover o reconhecimento da importância do Outro na construção de aprendizagens e
o envolvimento dos adolescentes na procura do conhecimento, potenciando o sucesso escolar.
Os produtos criados revelaram-se singularmente mais criativos do que as suas produções
anteriores.



432

Perfilhando uma perspectiva integrativa de diferentes paradigmas teóricos, e tendo como
objectivo desenvolver as capacidades expressivas de adolescentes com histórias de insucesso
que frequentavam o 1º ano do Curso de Educação e Formação de Pintura de Azulejo
(correspondente ao 8º ano), Cadete (2011) concebeu uma estratégia didáctica ao longo de
22 aulas com base na interacção entre a sala de aula e visitas guiadas a exposições num
Museu e com recurso aos elementos estruturais da Linguagem Visual e à manipulação
expressiva de alguns materiais e técnicas, com vista à aquisição de competências ao nível da
literacia estético visual. Os alunos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos
aumentaram o envolvimento, a autonomia, a vontade de aprender e desenvolveram os
conhecimentos trabalhados em aula.

Tavares (2011), através do “desenho à maneira dos grandes mestres da história de arte”,
possibilitou uma forma de os alunos do ensino secundário adquirirem novas linguagens ao
nível das diferentes áreas de exploração do desenho e criarem novas estratégias e
linguagens plásticas próprias e mais diversificadas. Esta intervenção com alunos do 12º ano
de escolaridade exigiu que eles olhassem e analisassem os meios, técnicas, procedimentos e
grafismos utilizados pelos artistas para os aplicar nos seus próprios trabalhos e enriquecessem
os seus próprios desenhos, desenvolvendo e alargando a sua expressão gráfica.

2. Pelos caminhos do ensino da arte: o contexto brasileiro
2.1. Introdução: Para início de nossa conversa

Na verdade, quanto mais se embrutece a capacidade criadora do educando, tanto mais ele é
apenas disciplinado para receber ´respostas ´ a perguntas que não foram feitas
(Freire,1985:53). A epígrafe nos instiga a reflectir, afinal, por que ainda a questão da Arte
na Educação?

Pensar no jovem do século XXI e na possibilidade de tomarem suas histórias nas mãos e de
forma sensível, crítica e criativa, reinventarem os seus caminhos, representa um desafio. Sobre
tal questão, temos apostado nas práticas expressivas e criativas em Arte, que poderão se
constituir aliadas nesta construção.

Indo nesta direcção, a tentativa é elaborar uma breve reflexão dos Parâmetros
Curriculares Nacionais Brasileiros para o ensino de Arte na Educação Básica, seus reflexos no
ensino de Arte no município de Campos dos Goytaczes, Rio de Janeiro Brasil, arrematando
com o relato de uma experiência expressiva em artes plásticas, vivenciada por estudantes de
uma escola pública, instigando-nos a pensar sobre potencial que a Arte oferece na formação
artística e cidadã desses jovens.

2.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais em Arte e alguns impasses para concretização
no contexto educacional

O ensino de arte no Brasil surge no currículo obrigatório escolar em 1971, com a Lei de
Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – Lei 5692/71, sendo considerada como uma
'atividade educativa' e não uma disciplina. Nas universidades brasileiras não havia cursos de
formação de professores de Arte, apenas cursos para formar professores de desenho. Em
1973 é criado o curso de graduação em Educação Artística, com duração de dois anos.

Em 1988, foi promulgada a mais recente Constituição Brasileira que tornou necessária a
elaboração de uma nova Lei de Directrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB). Esta Lei
nº 9.394 de 1996 manteve a obrigatoriedade da Arte na educação básica.

Em 2000, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são elaborados e apresentam a
área de Arte para o ensino médio, com o objectivo de contribuir para o fortalecimento da
experiência sensível e inventiva dos educandos, para o exercício da cidadania e da ética
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construtora de actividades artísticas, dando continuidade aos conhecimentos de Arte em artes
visuais, dança, música e teatro, ampliando os saberes para outras manifestações como as
artes audiovisuais.

A Arte, como apresentada ‘compõe a área Linguagens, Códigos e suas tecnologias, sendo
considerada particularmente pelos aspectos estéticos e comunicativos’ (PCN:49).

Enfatizam o desenvolvimento estético do educando, por meio de: Práticas sensíveis de
produção e apreciação artísticas e de reflexões sobre as mesmas nas aulas de Arte, os alunos
podem desenvolver saberes que os levem a compreender e envolver-se com decisões estéticas,
apropriando-se nessa área, de saberes culturais e contextualizados referentes ao conhecer e
comunicar arte e seus códigos’ (PCN – Arte: 48). Assim, o texto sustenta que os estudantes da
escola média ‘podem aprender a desvelar uma pluralidade de significados, de interferências
culturais, económicas, políticas, actuante nessas manifestações culturais’ (PCN – Arte: 49-50).

Podemos afirmar que o texto apresenta um amplo embasamento relativo às competências
e habilidades a serem desenvolvidas em Arte, revelando compromisso científico e técnico,
frente às atuais necessidades da realidade

Em que pese às considerações presentes nas directrizes, educadores vêm apontando, que,
apesar da consistência teórica da proposta, os mesmos não estão podendo ser legitimados na
prática pedagógica, em função da sua complexidade, tanto em relação à efectiva
contratação de profissionais que atendam às diferentes linguagens expressivas, quanto às
condições físicas das escolas e aos recursos materiais necessários para tal fim. Nesta óptica,
destacamos a criação da Lei n 11.769, de 2008, que traz a obrigatoriedade do ensino de
música na Educação Básica, sem que o sistema educacional se preparasse.

Inferimos que o texto legal não articula os embates histórico-sociais e políticos que a escola
brasileira vem passando ao longo dos anos, quando sustenta: `Nota-se um descaso de muitos
educadores e organizadores escolares, no que se refere á compreensão da Arte como um
conhecimento humano sensível-cognitivo, voltado para um fazer e apreciar artísticos e estéticos e
para uma reflexão sobre sua história e contextos na sociedade humana` (PCN – Arte: 46).

A partir de questões apontadas, desde 2007, estamos mobilizadas a investigar a
realidade do ensino de Arte no município de Campos dos Goytacazes, através de pesquisas
de Iniciação Científica e de pós graduação na Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro (Fernandes, 2009; Santos, 2010; Souza, 2011; Vaz, 2012).

Estas pesquisas objectivaram mapear o ensino de Arte no município, buscando investigar,
em vinte e três colégios estaduais, entre outras questões: o que os professores da Educação
Básica entendem sobre Arte, qual a sua formação; há quanto o profissional de Arte atua na
área; que fundamentos teóricos dão suporte à prática pedagógica; se os professores
conhecem os Parâmetros curriculares; se lêem livros e revistas referentes à área; quais os
principais recursos que utilizam em Arte; quais as dificuldades que enfrentam; se há
professores de Arte suficientes no colégio onde atua; que temas gostariam de aprofundar na
área; se fazem cursos de formação continuada e que âmbito oferece tais cursos (municipal,
estadual, federal ou privado); se articulam a área com outras disciplinas.

Também, questões foram feitas para os jovens: se acham importantes as aulas de Arte; o
que mais aprecia; o que gostariam de aprender em Arte, entre outras.

Verificamos nas pesquisas a falta de professores nas escolas, chegando a 70%, além de
professores de outras áreas que atuam na disciplina Arte (Fernandes, 2009; Santos, 2010).

Detectamos a falta contratação de professores, mesmo com concursos públicos realizados
(Vaz, 2012), o que evidencia a falha na gestão da política pública.

Esclarecemos que na pesquisa de Vaz (2012), foram investigadas doze escolas estaduais,
com um total de dez professores de Arte. Aplicou-se um questionário semi-aberto, com vinte e
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duas perguntas, sendo quinze perguntas fechadas e sete abertas. Apenas sete professores
responderam o questionário e cem por cento deles disseram conhecer os Parâmetros
Curriculares Nacionais, porém, não têm incorporado às suas práticas aspectos discutidos no
documento, tais como: acolher a diversidade cultural, dialogar a disciplina com os meios
tecnológicos e incentivar a produção criadora. O que consideramos de suma importância para
a actualidade.

Estes dez professores só têm formação em uma área de arte, ou seja, artes plásticas,
música, teatro ou dança e, entretanto, três deles declaram utilizar todas as linguagens em suas
aulas, e seis trabalham especificamente as artes plásticas.

Tal fato demonstra como a prática pedagógica está em descompasso com as directrizes
propostas. Por exemplo, 86% professores concordam não estarem preparados para o
domínio das várias linguagens.

No limite do artigo, ficam reflexões sobre estes embates vivenciados no cenário
educacional brasileiro em relação ao ensino de Arte, apontando a necessidade urgente de
qualificação inicial e continuada dos profissionais em Arte. Para tal, políticas públicas
precisam ser seriamente lançadas no chão de nossas escolas.

Entretanto, em que pese tais lacunas e embates, boas sementes/acções em Arte, se caírem
em terras férteis poderão ser transformadas em bons frutos.

Vamos então, ao relato de uma destas acções….

2.3. Cenários da Arte e Educação: com as mãos na argila
Trazemos uma vivência em artes plásticas, com jovens do ensino médio, de um colégio

público do Estado do Rio de Janeiro. A actividade teve como categorias de análise:
criatividade (Vygotsky, 2003 a); Imaginação (Vygotsky,1988; 2003a; 2003b) e Interacção
(Vygotsky, 1988;Silva, 2010;Silveira, 2010), partindo de uma metodologia qualitativa,
baseada em Lücke e André (1988). Buscou-se criar uma ambiência através do uso do material
plástico – argila.

A partir do contacto colectivo e da sensibilização com dez placas de argila, mãos iniciaram
uma aventura de exploração do material, sentindo sua textura, temperatura e buscando criar
formas.

A avaliação deste fazer criativo, através da observação do trabalho, da análise de fotos,
da filmagem, dos escritos do jovens, foi capaz de revelar a profundidade de um trabalho
elaborado conjuntamente que exigiu o conhecer e o conhecer-se através das mãos, dos corpos
se expressando, somando-se a diálogos, a fluência de ideias, que originaram em tomadas de
decisões, na conciliação de interesses, no lúdico e na seriedade compartilhada com o material.

As necessidades mais variadas foram vivenciadas pela flexibilidade e maleabilidade que
da argila, que é mole, macia, sensual e faz sujeira. Além do mais, activa os processos internos
mais primários e viscerais, permitindo, aos educandos, sentirem-se unos. Sobre o uso criativo
da argila, Oaklander (1980) aponta que ela aproxima as pessoas de seus sentimentos,
penetrando nas armaduras protectoras, nas barreiras que criamos (p.85).

Primeiramente, fizeram um sapo, que aos poucos foi se transformando em um urso de
frente e de costas. Foi interessante observar como ocorreu a decisão colectiva e definitiva, em
relação à modelagem do macaco e do urso, que aconteceu de maneira tão natural e com
tanta subtileza, como se as mãos, substituindo as vozes, conversassem amorosamente entre
elas.

Na conclusão da actividade, uma participante disse: ‘Esta escultura representa dois animais,
machos. Todo mundo tem dois lados, tudo na vida tem dois lados. Eles têm em comum a vida na
selva e a cor. O urso está apaixonado, com uma flor na mão’ (Estudante 5).
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No encontro seguinte, dialogaram, tecendo fios em uma polifonia de vozes que se
tonalizaram em pensamentos, sentimentos, emoções que foram expressos, na alegria que
sentiram ao construírem a escultura.

As avaliações demonstraram o despertar do potencial criativo, a interacção e o
autoconhecimento, motivando-os a novas buscas e transformações pessoais:’A Oficina foi uma
grande oportunidade de aprender a ser, aprender a fazer e a viver com’ e, ‘A Oficina me
ajudou, agora, a tentar dar o máximo de mim em tudo que faço’ (Estudante 4).

As potencialidades criadoras dos jovens emergiram, juntamente com a expressão de outras
facetas da inteligência que foram despertadas no momento de decidir, de criar, permitindo
elaborar situações de vida as mais diversas e adversas, durante o processo criativo.

2.4. Conclusão: Tentando arrematar
Os embates no campo da Arte e da Educação no Brasil têm sido imensos, fruto de

contradições decorrentes da distância ainda presente entre o proclamado por Lei e Directrizes
e o real praticado no chão dos espaços escolares do Ensino Médio.

Os impasses, alimentados por políticas públicas, não têm favorecido a construção de
caminhos comprometidos com as competências e as habilidades que se esperam dos jovens em
relação ao uso da Arte como instrumento de cidadania..

No entanto, ressaltamos que desde 1982 avanços foram criados através das Associações
de Arte Educadores em diferentes Estados do Brasil, na tentativa de alavancar estudos e
práticas em Arte, capazes de superar os problemas e distorções da área, como sustentam as
pesquisas de Barbosa (2002) e as do grupo de trabalho de Arte (GT 23) da Associação
Nacional de Pesquisas Educacionais (ANPED), criado em 2009. Assim, área de Arte tem tido
maior visibilidade através de Congressos Nacionais e Internacionais, coordenados por
Universidades e pela Federação Nacional de Arte e Educação do Brasil.

Acreditamos que esta é uma questão fundamente a ser analisada e que nos caracteriza
enquanto um país que busca parcerias e que, apesar das fragilidades educacionais, e até
mesmo por causa delas, vem se apropriando das brechas deixadas pelas acções públicas
para avançarmos na construção de propostas pedagógicas criativas comprometidas com a
construção ética e estética de nossas crianças e jovens.

3. Conclusão
Assumindo a perspectiva Vygostkiana de que todas as pessoas são potencialmente

criativas, a perspectiva Piagetiana de que o desenvolvimento da capacidade de expressão
artística é essencial para o desenvolvimento pessoal bem como a perspectiva Deweiana de
que o ensino deve ser pautado por uma constante reflexão, mostrámos como é possível
promover a educação artísticos em diferentes contextos culturais como a formação de
professores de artes deve ser específica e como a reflexão acerca da educação artística é
fundamental para a multi-literacia. ●
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Para uma gestão avançada do currículo

João Paulo Queiroz

Resumo: Apresenta-se uma perspetiva dinâmica sobre o processo ensino-aprendizagem,
enfatizando um desenvolvimento curricular centrado na avaliação enquanto espinha dorsal
das Unidades de Trabalho. O isolamento de micro tarefas a cumprir a 100% designa tanto
fases de trabalho como itens a ser observados em avaliação. Assim o desenho curricular visa o
sucesso integral.

Palavras-chave: Avaliação criterial, desenvolvimento curricular, sucesso.

Abstract: A dynamic perspective on the learning process, emphasising curricular development
focused on assessment, the latter considered as the back bone of the working units. The
isolation of micro tasks to fulfil at 100% allows drawing working units and the items to be
observed on the assessment. So, the curricular development is performed in order to achieve
success.

Keyword: Criterial assessment. Curricula development, success.

1. Introdução

Na avaliação formativa podem distinguir-se dois tipos:
• Avaliação normativa (Bloom et al., 1971);
• Avaliação criterial (Ferraz, 1994; Lemos, 1993; Ribeiro, 1990; Salvia et al.

2007).

A avaliação normativa é uma avaliação de tipo mais tradicional, onde são atribuídas
classificações em escala, consoante os objetivos são mais ou menos atingidos.

A avaliação criterial lida com parâmetros de sucesso / insucesso e preconiza um processo
de ensino onde se priorizam as aquisições centradas em cada aluno.

2. Confronto entre avaliação normativa e avaliação criterial
A avaliação normativa tem, é certo, algumas vantagens:

• Resultados expressos em unidades discretas, o que favorece a extração de
médias e a decisão da classificação final.

• Facilita reduzido número de instrumentos de avaliação.
• Tradição no ensino.

A avaliação normativa terá também numerosas desvantagens:
• Não tem como objetivo essencial o sucesso dos alunos, mas sim a tarefa da sua

distribuição pela escala de valores.
• Os alunos são avaliados uns em relação aos outros.
• Não há retroação dos resultados finais sobre os métodos de ensino.
• Dificulta a avaliação dos objetivos mínimos.
• Não implica componentes formativas nos instrumentos de avaliação.
• Gera uma distribuição em curva de Gauss, com uma das bases assente no

insucesso.
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• Suscita grande competição entre alunos.

Parte essencial das aulas de ensino artístico é materializada nas atividades imaginadas
pelo professor.

Tradicionalmente o professor consulta no programa o elenco de conteúdos. Faz a sua
escolha, e concebe unidades de trabalho que esgotem esses conteúdos: é a “matéria dada.”

O propor uma utilização alargada da avaliação criterial lança-se o desafio: constituir
Unidades de Trabalho, não a partir dos conteúdos, mas sim a partir das aquisições visadas.

Podem ser elencadas algumas vantagens da Avaliação Criterial:
• Existe o propósito planificado de um determinado objetivo «contratual» obter

sucesso na esmagadora maioria dos alunos.
• Fomenta-se a competição do aluno consigo próprio, contraria-se a passividade.
• Há uso de desenvolvimento curricular avançado, com maior componente

formativa nas tarefas exigidas.
• Tende-se para uma distribuição das classificações em paradigma, com

tendência para 100% de sucesso em cada momento. No final: deslocamento da curva
de Gauss das classificações finais para a zona superior a 10 valores.

• Não se compromete a exigência: há sim responsabilização do aluno face ao
seu sucesso, passo a passo.

• A explicitação clara dos objetivos contratuais favorece melhores resultados.

A Avaliação criterial terá também algumas desvantagens:
• A observação das competências, em cada momento de avaliação, é bastante

seletiva .
• Os instrumentos de avaliação terão de ser mais numerosos e diversificados.
• Implica um adequado desenvolvimento curricular, designando quais os

instrumentos de avaliação que se destinam a Avaliação Criterial e quais, em número
bem mais reduzido, se destinam a Avaliação Normativa.

3. Como operacionalizar
Como operacionalizar em ambiente letivo a avaliação criterial?
Não é possível articular, em termos realistas, todas as tarefas dentro de uma perspetiva

criterial, pois é sempre necessária a diferenciação para permitir o cumprimento da
obrigatoriedade da avaliação, dentro dos parâmetros estabelecidos.

Mas é possível, isso sim, combinar a Avaliação Criterial com a Avaliação Normativa, de
modo a potenciar as vantagens de ambos os métodos, e reduzir ao máximo a suas
desvantagens.

Na planificação letiva trata-se escolher, entre as competências de aprendizagem,
• quais é que poderão ser trabalhadas visando sucesso a 100% (e cuja

avaliação será do tipo criterial – sucesso / insucesso)
• quais é que poderão ser trabalhadas de modo diferenciador, permitindo a

classificação gradativa (avaliação normativa).
Propõe-se assim que a planificação articule, dentro do que poderei chamar “micro-física

de objetivos” tarefas bem atomizadas e identificadas, numerosas e claras, susceptíveis de
serem atingidas. Poderão ser mais do que uma por aula, favorecendo-se também a dinâmica
de exploração e a motivação.

Apresentam-se em seguida alguns exemplos concretos.
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4. Uma microfísica de objetivos
Microfísica de objetivos: competências. Exemplos

• A memória descritiva ou o trabalho foi entregue segundo a formulação
especificada (nº de págs, normas a observar, conformidade curricular)? - O contrato
foi cumprido.

• O aluno demonstrou relacionar com eficiência as diferentes intensidades de
grafite com o correspondente entendimento da iluminação de um volume? - O contrato
foi cumprido.

• O aluno entregou um conjunto mínimo de 50 trabalhos e dele foram
selecionados os 10 mais qualificados? - O contrato foi cumprido.

• O aluno conhece e aplica as regularidades métricas da cabeça humana? - O
contrato foi cumprido.

• O aluno consegue, em geral, uma boa ocupação da página (A3, A4, A5) com
os traçados a grafite, à mão levantada, com tempos de execução curtos? - O contrato
foi cumprido.

• O aluno consegue referir a temática e descrever sucintamente o acervo de 5
diferentes museus? - O contrato foi cumprido.

• O aluno consegue sugerir graficamente a profundidade através da intensidade
do traço? - O contrato foi cumprido.

• O aluno consegue sugerir graficamente a profundidade através da
sobreposição? - O contrato foi cumprido.

• O aluno consegue sugerir graficamente a profundidade através da escala? - O
contrato foi cumprido.

• O aluno consegue traduzir informação através apenas da linha de contorno? -
O contrato foi cumprido.

• O aluno consegue identificar soluções gráficas estereotipadas, posicionando-se
criticamente? - O contrato foi cumprido.

• O aluno consegue distinguir o plano de expressão do plano do conteúdo,
empregando com eficácia esses conceitos (Cf. Barthes, 1989)? - O contrato foi
cumprido.

• O aluno consegue manipular prévios esboços, manipulando-os e gerando novas
composições para além dos referentes iniciais, com intencionalidade? - O contrato foi
cumprido.

• O aluno consegue traduzir plasticamente três diferentes materiais industriais
[idem: naturais] através dos meios solicitados? - O contrato foi cumprido.

5. Conclusão: desafio do sucesso
As aquisições que estiverem a ser observadas e avaliadas devem ter sido objeto de

investimento específico – este investimento estrutura a planificação e segmenta as Unidades
de Trabalho em subunidades e sub-subunidades e mesmo ainda mais. Através do
investimento específico em cada um destes objetivos , objetivos bem definidos e delimitados a
uma escala «microfísica» e quotidiana, e usando uma planificação ágil, pode conseguir-se
taxas de sucesso, exemplo a exemplo, aproximação a aproximação, de cem por cento.

Também a convocação de muitas competências em todos os trabalhos, ao monte, tem como
resultado quase certo uma ausência de reais aquisições singulares.
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A ausência de controlo sobre as competências a explorar e observar tanto pelo professor
como, mais importante, pelo aluno, propicia insucessos cumulativos de frustração e de
desmotivação continuada.

Para o crescimento interior, para o desenvolvimento da personalidade, para o exercício do
pensamento crítico, para a expressão criativa, para a aquisição sustentada de referências é
necessária uma forte motivação e uma perceção real de sucesso.

Sobre estes fundamentos agregadores pode-se estabelecer um roteiro de indagação,
inquietação, insatisfação, informado pelo espírito crítico que as aquisições e competências
ajudaram a fomentar.

A criatividade é uma conquista assente na transformação de ganhos e na potenciação de
recursos, dando lugar a avanços reais na capacidade de criar, transformando conhecimentos,
experiências e competências em novas organizações conceptuais e novas imagens.

O aluno criativo gera mais consequência e substância se estiver informado e for
conhecedor. Gera mais consequência se se basear no domínio dos recursos expressivos e na
auto-estima facultada por um percurso orientado para o sucesso na aprendizagem. ●
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