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RESUMO 
 

Pensar em Aprendizagem Cooperativa é pensar em interação social e em           

(re)construção do conhecimento. Orientada pelas teorias cognitivistas, a aprendizagem         

cooperativa assume-se como uma metodologia de promoção da aprendizagem, de          

participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem e facilitadora da           

reestruturação cognitiva dos novos conceitos ou conteúdos apreendidos. Na promoção e           

no desenvolvimento desta estratégia de ensino, a Escola, enquanto instituição, deve           

assumir-se igualmente como uma organização viva, capaz de ser autónoma nas opções            

do seu projeto educativo/curricular, embora enquadradas num quadro referencial         

nacional. O recurso à aprendizagem cooperativa possibilita à Escola e aos seus atores             

educativos uma resposta social que promove aprendizagens curriculares        

(co)responsabilizadas e negociadas. 

Esta proposta educativa, enquadrada no estágio pedagógico realizado na Escola          

Secundária Francisco de Holanda, no ano letivo 2018/2019, centra-se no impacto de tal             

aprendizagem, no âmbito do ensino das Artes Visuais. No presente relatório,           

procurou-se entender, quais as implicações no desempenho pessoal, académico e social,           

numa turma de alunos do 10ºano durante a realização de um trabalho cooperativo nas              

disciplinas de Desenho A e História e Cultura das Artes.  

Ao promover a aprendizagem cooperativa, o professor das Artes Visuais          

constitui-se um motor de desenvolvimento da aprendizagem ao estimular novos          

comportamentos e atitudes (individuais e de grupo) e ao fomentar oportunidades de            

comunicação e interação. Consequentemente, o professor torna-se facilitador de uma          

inclusão educativa, onde toda a diferença cabe, e onde o sucesso educativo de todos os               

alunos é possível. Isto porque, todos podem aprender com todos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem Cooperativa, ensino das Artes Visuais,       

interdependência positiva, grupo cooperativo, trabalho cooperativo, comunicação,       

interação. 
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ABSTRACT 

 

Thinking about Cooperative Learning is thinking about social interaction and          

(re)construction of knowledge. Guided by cognitive theories, cooperative learning is a           

methodology to improve learning, active participation of students in the learning           

process and facilitating the cognitive restructuring of new concepts or content learned.            

While promoting and developing this teaching strategy, the school, as an institution,            

must also be a living organization, capable of being autonomous in the options of its               

educational / curricular project, although within a national frame of reference. The use             

of cooperative learning allows the school and its educational actors a social response             

that promotes (co)responsible and negotiated curricular learning. 

This educational proposal, framed in the pedagogical stage carried out at the            

Escola Secundária Francisco de Holanda, in the 2018/2019 school year, focuses on the             

impact of such learning in the field of visual arts teaching. In this report, we sought to                 

understand the implications of personal, academic and social performance in a class of             

19th graders during cooperative work in the subjects of Drawing and History and             

Culture of Arts. 

While promoting cooperative learning, the visual arts teacher is an engine for            

developing learning by stimulating new behaviours and attitudes (individual and group)           

and by fostering opportunities for communication and interaction. Consequently, the          

teacher becomes an enabler of educational inclusion, where all the difference fits, and             

where the educational success of all students is possible. This is because, everyone can              

learn from everyone. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Cooperative Learning, Visual Arts teaching, positive interdependence,        

cooperative grupo, cooperative work, communication, interaction. 
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RESUMÉ 

 

Penser à l'apprentissage coopératif, c'est penser à l'interaction sociale et à la (re)               

construction du savoir. Guidé par les théories cognitives, l'apprentissage coopératif est           

une méthodologie qui vise la promotion de l'apprentissage, la participation active des            

étudiants au processus d'apprentissage et facilite la restructuration cognitive de          

nouveaux concepts ou contenus appris. En promouvant et en développant cette stratégie 

d’enseignement, l’École, en tant qu’institution, doit également s’ assumer comme une           

organisation vivante, capable d’être autonome dans les options de son projet éducatif /             

curriculaire, bien que situé dans un cadre de référence national. L’apprentissage           

coopératif permet à l’École et à ses acteurs éducatifs une réponse sociale qui favorise              

des apprentissages curriculaires (co) responsables et négociés. 

Cette proposition éducative, encadrée dans le stage pédagogique réalisé à l'école           

secondaire Francisco de Holanda, au cours de l'année scolaire 2018/2019, se centre sur             

l'impact de tel apprentissage, dans le domaine de l'enseignement des arts visuels. Dans             

le présent rapport, nous avons cherché à comprendre les implications des performances            

personnelles, scolaires et sociales d’une classe de 10e année durant un travail coopératif             

pendant les cours de Dessin A et d’histoire et Culture des Arts. 

En promouvant l'apprentissage coopératif, le professeur d'Arts Visuels se         

constitue comme le moteur de développement de l'apprentissage en stimulant de           

nouveaux comportements et attitudes (individuels et de groupe) et en encourageant des            

possibilités de communication et d'interaction. En conséquence, le professeur devient un           

catalyseur de l'inclusion scolaire, où toutes les différences sont compatibles et où la             

réussite scolaire de tous les élèves est possible. Tous peuvent apprendre des autres et              

avec eux.   

 

 

MOTS-CLÉS: Apprentissage Coopératif, enseignement des Arts Visuels,       

interdépendance positive, groupe coopératif, travail coopératif, communication,       

interaction. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Educação e os papéis atribuídos à Escola e ao professor foram vistos de              

forma diferenciada ao longo dos tempos. Na linha de pensamento de Bertrand &             

Valois(1994) a Educação desempenha um duplo papel na sociedade. É determinada           

pelas orientações da sociedade, pelas suas normas, leis e regras, tendendo, naturalmente,            

à reprodução das mesmas. Contudo, pode igualmente desempenhar um papel          

transformador do aluno e do professor na medida em que, através da sua função              

educativa, participa ativamente na criação de uma sociedade. Os autores explicam que            

estas orientações sociais podem sofrer mudanças e transformações porque a organização           

educativa possui uma “certa autonomia e pode intervir nas suas próprias orientações,            

fixadas pela sociedade, quer aceitando-as, adaptando-as ou contestando-as” (p.11).         

Assim, segundo Bertrand & Valois (1994), afirma-se que a organização educativa “pode            

assumir um papel criador ou regenerador das políticas sociais e culturais” (p.254). 

Neste contexto, também Enguita (2007) refere que, nenhuma organização é          

simplesmente o que as suas autoridades em exercício pretendem que seja. Deste modo,             

o autor reconhece à Escola um poder intrínseco de decisão e mudança que implica no               

aluno não só a construção do seu saber, através de processos de ensino e aprendizagem,               

de questionamento e de reflexão, como também promove no aluno atitudes e            

comportamentos que visam ao estabelecimento de relações interpessoais e sociais. As           

relações interpessoais, em contexto escolar, desenvolvem-se na e com a pessoa. É na             

articulação com o próprio e com o outro que professor e aluno crescem pessoal e               

profissionalmente. Este processo apela a processos de autoconsciência de si e do outro e              

de reflexão sobre o papel de cada um.  

Como referiram Tavares & Alarcão (2005) o desenvolvimento humano         

pressupõe que o desenvolvimento de cada sujeito se (trans)forme no tempo a nível             

cognitivo, psicomotor, afetivo e a nível de relacionamento social. Seguindo a linha de             

pensamento destes autores, entendo que, em ambiente escolar, a ação educativa possa            

possibilitar tal desenvolvimento. Ninguém aprende sozinho e todos nós aprendemos a           

viver em sociedade com e como pessoas pois como já referia Paulo Freire (1967) a               

humanidade em interação com a realidade, dinamizava o seu mundo, dominava a            
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realidade e humanizava-a. Acrescentou ainda que, nestas relações entre o individuo e o             

mundo e entre indivíduos, os desafios são constantes, mutáveis e exigem           

irremediavelmente a sua participação ativa. Segundo Paulo Freire (1967), o individuo           

“cria, recria e decide” (p.50).  

Como é referido nos pressupostos da UNESCO (1996), e, especificamente, no           

seu pilar do conhecimento aprender a viver juntos, é expectável que o indivíduo nas              

suas relações interpessoais combine o respeito pelo outro e o seu espaço com o              

relacionar-se com ele. Este pilar do conhecimento opõe-se ao preconceito e violência            

interpessoal.  

Para Durkheim (2008), a Educação permite à criança desenvolver e          

desempenhar o seu papel social. De acordo com Durkheim (2008), a infância da criança              

distingue-se em duas fases: uma primeira que ocorre no seio familiar, ou como o              

próprio indica, na escola maternal e uma segunda, pautada pela saída da criança do              

contexto familiar para a integração no contexto escolar.  

Na sua teoria sobre a educação moral, o sociólogo refere que a Escola é e deve                

assumir um papel de alta relevância na criança. Segundo o mesmo, “existe toda uma              

parte da cultura, sua parte mais elevada, que não pode ser transmitida em outro              

lugar”(p.31). Acrescenta ainda que, “a família pode muito bem despertar e consolidar            

os sentimentos domésticos necessários à moral (…), ela, contudo, não está constituída            

de modo a poder formar a criança tendo em vista a vida em sociedade” (p.31).  

Para além deste pilar do conhecimento aprender a viver juntos, a UNESCO            

(1996) considera que o indivíduo pode integrar-se em mais três pilares. Assim a             

Comissão Internacional parte do pressuposto que a Educação para o século XXI deve             

“organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a             

vida, serão dalgum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a             

conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para            

poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e               

cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via              

essencial que integra os três precedentes” (Delors, Mufti, Amagi, Carneiro, Chung,           

Geremek, et al., 1996, p.77). 

No seu relatório, a UNESCO valoriza cada um dos “quatro pilares do            

conhecimento” atribuindo-lhe igual importância e de modo a que através deles, a            
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educação se apresente como “uma experiência global no plano cognitivo e prático, no             

decorrer da vida, para o indivíduo enquanto pessoa e membro da sociedade”            

(Comissão Internacional, Delors, Mufti, Amagi, Carneiro, Chung, Geremek, et al.,          

1996, p.78).  

Assim Delors (1996) refere o aprender a conhecer, como a procura e aquisição             

dos saberes ao longo da vida, associando a curiosidade inteletual e o sentido crítico de               

cada indivíduo, desde a sua infância, e integrando as suas experiências de vida. Isto é ter                

como ponto de partida as tais experiências de vida, reconstruir o conhecimento e             

“instruir-se” como define Delors (1996). Aprender a fazer, é articular o conhecimento            

à prática de forma inovadora, criativa e contínua. Finalmente aprender a ser tem             

subjacente o conceito de tomada de decisão e atuação face às circunstâncias da vida.  

Neste contexto a educação assume-se, não só, como motor de desenvolvimento           

da curiosidade e do espírito crítico do aluno, como também, da promoção do             

reconhecimento do outro enquanto ser digno e igual a ele. Tem como finalidade, ajudar              

o indivíduo a compreender o seu “eu” pessoal assim como aceitar a diferença do              

“outro”. Deve ser entendida como processo facilitador na integração do indivíduo no            

coletivo de forma a permitir que todos cresçam pessoal e profissionalmente num            

ambiente saudável e equilibrado assente num clima de confiança e respeito mútuo. 

Quando se aborda a educação como processo facilitador da aprendizagem e da            

integração social é difícil não integrar a aprendizagem cooperativa. Efetivamente esta,           

pode apresentar-se igualmente como meio facilitador da integração social e das relações            

interpessoais. Segundo Silva, Lopes e Moreira (2018) cooperar implica ensinar-se          

mutuamente, interagir entre pares na aprendizagem e estimular o sucesso uns dos            

outros. Destaco nesta definição o conceito de (co) responsabilização no processo de            

ensino e aprendizagem. Cada aluno aprende com o outro e é responsável pela sua              

própria aprendizagem e interação com o meio. Aprende a comportar-se e a respeitar o              

lugar que o outro ocupa, como aprende a sociabilizar-se, aprendendo a respeitar a             

idiossincrasia do outro e as diferenças que isso possa acarretar para as relações             

interpessoais e sociais. 

Face ao exposto, podemos colocar a seguinte questão: que possibilidades          

oferece a educação artística para o processo de aprendizagem cooperativa? 

A Arte, ainda não está totalmente incorporada do ponto de vista pedagógico            
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enquanto aprendizagem significativa. Como referem Canda & Batista (2009), o lugar da            

Arte volta-se simplesmente para “as ações de entretenimento, terapia, liberação          

emocional ou recreação” (p.108). Nesta linha de pensamento, Barbosa (2012)          

acrescenta que a Arte deve ser tratada como conhecimento e não apenas como um grito               

de alma porque só assim o professor poderá proporcionar uma educação no sentido              

cognitivo e emocional. Tourinho (in Barbosa, 2012) vai ainda mais longe ao referir que,              

se se colocasse a pergunta sobre a Arte ser disciplina obrigatória no ensino,             

provavelmente as respostas seriam contraditórias. Mas se a mesma pergunta fosse           

colocada quanto ao ensino de outras áreas do conhecimento tais como Português,            

História ou Ciências, as respostas já seriam mais consensuais. A autora ainda acrescenta             

que a escola enquanto instituição mantém o ensino da Arte num escalão inferior da              

estrutura curricular mas sem decretar o seu falecimento. Contudo Tourinho (in Barbosa,            

2012) valoriza as mudanças que foram sendo verificadas na conceção e realização do             

ensino das Artes.  

Assim Canda & Batista (2009) reforçam a importância das Artes no currículo            

escolar, porque se constituem como uma área do conhecimento que desenvolve uma            

formação integral estética, crítica e social no aluno. Marques (in Xavier, 2012) assume             

que a Arte é “vista como uma manifestação cultural e uma experiência humana, nas              

suas diferentes manifestações e significados” (p.68).   

No presente ano, na elaboração do Plano Nacional das Artes (PNA), para o             

período de 2019-2024, o comissário Paulo Pires do Vale pretende aproximar os alunos e              

o mundo artístico. Numa ação conjunta, o Ministério da Educação e da Cultura             

pretendem levar as artes às escolas para promover uma inclusão social mais alargada e              

estimular a transformação social. Na sua apresentação do PNA, Paulo Pires do Vale             

citou as palavras de Sophia de Mello Breyner Andresen que escreveu: “A cultura não              

existe para enfeitar a vida, mas para a transformar”.  

Face ao exposto, poder-se-iam levantar inúmeras interrogações e expor         

inúmeras inquietações quanto ao ensino das Artes. Contudo, este presente relatório de            

estágio irá apenas, enquadrar-se no contexto da aprendizagem cooperativa, enquanto          

experiências humanas, integrando o conceito de interdisciplinaridade entre as unidades           

curriculares de Desenho A e de História e Cultura das Artes numa turma do 10ºano de                

escolaridade.  
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Este relatório de estágio pretende assim compreender de que forma, num           

contexto de educação para as artes visuais, as relações cooperativas entre “unidade            

curricular-unidade curricular”. “professor-professor”, “professor-aluno” e “aluno-aluno”      

podem resultar (ou não) em aprendizagens significativas e potenciar transformações          

pedagógicas.  

Este trabalho pretende ainda abordar o papel do professor de Educação Artística            

neste tipo de aprendizagem. Tem por base o estágio pedagógico realizado de 16 de              

outubro de 2018 a 23 de maio de 2019, na escola Secundária Francisco de Holanda.               

Este obedeceu aos seguintes objetivos: compreender a orgânica e dinâmica do           

estabelecimento de ensino; compreender a orgânica e lecionação dos conteúdos          

curriculares de disciplinas do grupo 600 e a sua articulação no contexto da             

interdisciplinaridade; compreender o papel de docente e do trabalho cooperativo e           

finalmente propor um trabalho letivo em articulação com o professor cooperante. Esta            

proposta didática desenvolveu-se no contexto de uma turma do 10ºano do Curso de             

Artes Visuais.  

Este relatório divide-se em capítulos. O primeiro capítulo (enquadramento         

contextual do estágio pedagógico) aborda a caraterização da Escola onde decorreu o            

estágio pedagógico (1.1), a apresentação das disciplinas e das salas de aulas (1.2), assim              

como a caraterização da turma (1.3). 

O segundo capítulo (enquadramento teórico da problemática de estágio         

pedagógico) encontra-se subdividido em 3 subcapítulos. O primeiro subcapítulo explora          

a aprendizagem cooperativa (2.1) e o trabalho de grupo vs. o trabalho colaborativo vs. o               

trabalho cooperativo (2.1.1). O segundo subcapítulo aborda o processo de aprender em            

cooperação (2.2), as teorias cognitivistas da aprendizagem cooperativa (2.2.1) e a           

aprendizagem situada (2.2.2). Por fim, o terceiro subcapítulo apresenta o papel do            

professor de Educação Artística na aprendizagem cooperativa (2.3), as subcategorias da           

interdependência positiva na docência (2.3.1), o papel do professor na aprendizagem           

cooperativa nas disciplinas de Artes do currículo escolar (2.3.2), a procura de um             

caminho para o professor no processo artístico (2.3.3) e termina com o processo de              

criação vs. o resultado final na conceção artística (2.3.4). 

O terceiro capítulo (apresentação e fundamentação da metodologia de         

intervenção e investigação no estágio pedagógico) inicia-se com a descrição geral do            
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estágio pedagógico (3.1), segue com a apresentação da proposta de trabalho no âmbito             

das disciplinas de Desenho A e de História e Cultura das Artes (3.2), o desenvolvimento               

das propostas de trabalho (3.3) e e termina com a análise de resultados das propostas de                

trabalho (3.4). 

O quarto capítulo remete para reflexão final das propostas de trabalho e para             

uma projeção pessoal minha enquanto futura professora. 
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Capítulo 1 | Enquadramento contextual do estágio pedagógico 

 

1.1. Caraterização da Escola onde decorreu o estágio pedagógico e do seu projeto             

educativo 

 

No âmbito do Mestrado em Ensino de Artes Visuais no 3º. Ciclo do Ensino              

Básico e no Ensino Secundário foi realizado o estágio pedagógico no período de 16 de               

outubro de 2018 a 23 de maio de 2019 na Escola Secundária Francisco de Holanda               

(ESFH). Esta escola situa-se no centro da cidade de Guimarães, na rua Alameda             

Dr.Alfredo Pimenta. O seu nome deve-se à homenagem do rei D. Luís I ao artista               

português Francisco de Holanda, considerado um dos mais importantes vultos do           

renascimento em Portugal.  

A Escola Francisco de Holanda integra-se no Agrupamento de Escolas Francisco           

de Holanda, do qual fazem igualmente parte a Escola Básica de Santa Luzia (EB1,              

Jardim de Infância - primeira escola de primeiro ciclo da cidade de Guimarães) e a               

Escola Básica da Pegada (EB1) localizadas na freguesia de Azurém e a Escola Básica              

Egas Moniz (EB 2,3), localizada na freguesia de Urgezes.  

No presente ano letivo 2018/2019 encontram-se matriculados 1507 alunos na          

ESFH, nos seguintes cursos: Científico-Humanísticos (Ciências e Tecnologias,        

Socioeconómicas, Artes Visuais, e Línguas e Humanidades); Profissionais (técnico de          

eletrónica, automação e computadores, técnico de mecatrónica, técnico de comércio,          

técnico de design industrial, técnico de geriatria, técnico de processamento e controlo de             

qualidade alimentar, técnico de gestão e programação de sistemas informáticos e técnico            

de marketing); Educação e formação de Adultos (programa Qualifica) e Ensino           

Recorrente.  

Na constituição dos órgãos de gestão, a ESFH é composta pela Direção, as             

Assessorias técnico-pedagógicas, o Conselho Pedagógico e o Conselho Administrativo.  

Criada pelo decreto régio de 20 de dezembro de 1864 do rei D. Luís I e                

confirmada no decreto régio de 3 de dezembro de 1884 a ESFH foi designada de Escola                

Industrial de Guimarães. É a 14 de fevereiro de 1885 que inicia o seu funcionamento, no                

âmbito escolar, com aulas de desenho industrial cujo objetivo era introduzir uma            
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“relação de permanente complementaridade e parceria da Escola Francisco de          

Holanda com a região, nomeadamente com as atividades económicas, procurando dar           

resposta, desde o seu início, à “falta de preparação do pessoal operário” (in “Projeto              

Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 2014-2017”, p. 5).  

O pressuposto deste ensino escolar era dotar os alunos de competências e            

conhecimentos direcionados para a profissionalização no mercado de trabalho         

industrial. Assim, no pós 25 de abril, na perspetiva de melhorar a economia e a política                

e garantir o progresso industrial local, foi criada uma nova estrutura de ensino,             

nomeadamente um alargamento das ofertas formativas da escola.  

Em 2009, no âmbito do “Programa de Modernização do Parque Escolar” a            

escola sofreu uma requalificação originando a remodelação e melhoria das suas           

instalações, quer no interior como no exterior.  

Do meu ponto de vista, estas remodelações são interessantes pois, no meu            

primeiro dia de estágio, recordo-me que, ao entrar na escola, confrontei-me com dois             

edifícios com características opostas, causando-me um choque visual.  

O edifício principal, cuja entrada principal é construída em forma cilíndrica,           

revestida em pedra e de cor amarela causa destaque pela preservação da sua identidade              

formal, caraterizada por uma arquitetura de estilo mais antigo (figura 1).  

Ligado a ele, encontra-se um edifício lateral, de cor branca, completamente           

moderno (figura 2).  

Cada um destes edifícios constitui-se por determinadas áreas de organização          

escolar. A área logística, referente à gestão e organização das atividades escolares,            

integra-se no edifício principal, e inclui a biblioteca, a sala de professores, as salas de               

apoio ao estudo, as salas de reuniões, os gabinetes de diretores de turma, os setores               

administrativos e de direção, a papelaria e reprografia, as salas de multimédia, os             

serviços de psicologia e orientação e o serviço de ação social. Já as áreas de alimentação                

(bar e refeitório), a área de lazer e convívio (zona com sofás, matraquilhos e mesa de                

ping-pong na área de alimentação), as salas de aula, os laboratórios e o pavilhão              

polidesportivo estão integradas no edifício novo e reportam-se a todas as atividades            

sociopedagógicas. 
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No espaço exterior da escola (face posterior), encontra-se o campo de jogos.            

Constatei a falta de espaços verdes na escola, pois, a calçada é toda em paralelo. 

Do meu ponto de vista, o fato de existir esta escassez de espaços verdes conduz               

a que os alunos procurem como espaços de socialização, estabelecimentos ou locais fora             

do recinto escolar, como as esplanadas dos cafés ou o Parque do Estádio do clube               

Vitória de Guimarães.  

No decorrer do estágio pude observar mais dois aspetos interessantes: a resenha             

histórica e a vertente artística. Desde a entrada principal até aos corredores            

encontram-se expostas diversas obras de arte, como esculturas e pinturas, assim como            

máquinas de tecelagem que nos remetem à Era Industrial. É notória a preocupação da              

Escola em preservar e dar a conhecer a sua história, aos agentes educativos e visitantes               

que por lá passam. A vertente artística está implícita nas obras de arte, da autoria não só                 

dos alunos como também dos professores da escola.  

O facto de expor, para toda a comunidade escolar, os trabalhos dos alunos e dos               

professores de Artes permite que todos conheçam o trabalho/percurso artístico          

desenvolvido. Penso que pode dar mais visibilidade ao património da Escola e abrir             

caminho para a criatividade, o trabalho cooperativo e a interdisciplinaridade.  

Para além da sua apresentação física e da mensagem educativa que dela decorre,             

a escola tem igualmente um papel enquanto organização educativa. É através do seu             

projeto educativo (P.E) que se dá a conhecer à comunidade. Neste projeto educativo são              
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expostos os objetivos a que a escola se propõe atingir, identifica a sua missão educativa               

e revela quais as estratégias implementadas para a consecução de tais objetivos.  

Este documento pretende ser “documento vértice e ponto de referência,          

orientador de toda a atividade escolar, construído com base na vontade coletiva, com o              

envolvimento e participação de toda a comunidade educativa” e “voltado para o            

futuro”(in Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 2018-           

2021, p.1).  

Legalmente, o projeto educativo, está definido na alínea a) do n.º 1 do art.º 9 do                

Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril e foi posteriormente alterado pelos DL n.º              

224/2009, de 1 de setembro, e DL n.º 137/2012, de 2 de julho. Segundo o decreto-lei,                

apresenta-se como um documento que “consagra a orientação educativa do          

agrupamento de escolas, elaborado e aprovado pelos seus órgãos de administração e            

gestão para um horizonte de três anos” (p.1). 

É uma referência na definição das prioridades educativas, na elaboração do           

plano anual de atividades, no regulamento interno e outros demais documentos que            

sustentam a organização e o funcionamento do agrupamento de escolas.  

O projeto educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda foi           

aprovado no dia 21 de novembro de 2018 pelo Conselho Pedagógico e no dia 11 de                

dezembro de 2018 pelo Conselho Geral. Encontra-se estruturado em cinco partes:           

caraterização do agrupamento de escolas; missão; grandes eixos do projeto educativo;           

constituição de turmas / elaboração dos horários e avaliação do projeto educativo.  

Na primeira parte “caraterização do AEFH” são mencionadas as escolas          

agregadas ao agrupamento e referida alguma informação histórica e sócio legal           

respetiva a cada escola, assim como as suas localizações. É também nesta caraterização             

que se encontra o número de alunos, professores e pessoal não docente do presente ano               

letivo e dos últimos cinco anos. No presente ano letivo “2018-2019” a distribuição é              

feita da seguinte forma: 50 alunos matriculados no ensino pré-escolar, 320 alunos no             

ensino do 1ºciclo, 211 alunos no ensino do 2ºciclo, 298 alunos no ensino do 3ºciclo,               

1507 alunos no ensino secundário e 174 alunos na educação de adultos. No pessoal              

docente e não docente verifica-se uma estabilidade de ano para ano no número de              

pessoas que exercem funções no agrupamento, que, consequentemente, traduz uma          

escassa renovação dos quadros sendo que cerca de 57% destes profissionais tenham            
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idade superior a 50 anos. Assim, nestes quadros de funcionários encontram-se 206            

professores, 11 assistentes técnicos, 62 assistentes operacionais e 4 profissionais na           

categoria de “outro pessoal técnico”. A mesma caraterização inclui a taxa de sucesso             

educativo e é representada no quadro (figura 3) seguinte:  

 

 

 

 

 

Na segunda parte do P.E “a missão”, o agrupamento pretende alcançar o            

sucesso educativo dos seus alunos, baseando-se na prossecução dos seguintes valores e            

atitudes: oferecer um ensino de qualidade (…) facilitando o prosseguimento de estudos            

e inserção na sociedade; (…) desenvolver um ensino assente na inovação e no recurso              

a metodologias e tecnologias que promovam aprendizagens bem alicerçadas;         

implementar uma política de educação inclusiva; (…) promover a equidade; (…)           

combater a funcionalização do pessoal docente e não docente, através do reforço da             

sua autonomia profissional; (…) acompanhar a vida escolar dos alunos; (…) promover            

hábitos de vida saudáveis; (…) estimular o exercício dos direitos e deveres de             

cidadania; (…) aprofundar as relações entre a escola e a comunidade (…)” (in Projeto              

Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 2018- 2021, p.5). 

Para o cumprimento desta missão, a terceira parte do projeto educativo “grandes            

eixos do projeto educativo” define como eixos “Educar para o conhecimento” e            

“Educar para a cidadania”.  

O Educar para o conhecimento pressupõe na ótica do P.E providenciar aos            

alunos uma formação de qualidade que promova a inserção profissional e o            

desenvolvimento e realização pessoal. O projeto educativo realça a ideia de que a             
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Escola deve ser isenta das questões envolventes a nível político e ideológico e que              

valorize apenas e unicamente uma educação científica, didática e pedagógica          

promovendo o crescimento pessoal e profissional ao longo da vida (in Projeto            

Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda 2018- 2021).  

O Educar para a cidadania orienta-se por princípios éticos, humanos e morais            

assentes em hábitos de vida saudáveis e no cumprimento da sustentabilidade e respeito             

pelo ambiente (in Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda            

2018- 2021).  

Este eixo começou a ser implementado no presente ano letivo “2018-2019” e            

inclui as áreas de Educação Sexual e de Educação Ambiental. É dada, às escolas do               

agrupamento, autonomia no modo como implementam estas áreas no currículo escolar.  

Na sua quarta parte “constituição das turmas e elaboração de horários” o P.E             

considera esta tarefa imprescindível para a determinação da qualidade do sucesso           

educativo, pelo que, dentro da autonomia que é conferida ao agrupamento, estas tarefas             

são elaboradas segundo a legislação em vigor e segundo os critérios gerais do conselho              

pedagógico. 

Finalmente, na quinta parte “avaliação do P.E” é apresentado um relatório anual            

de autoavaliação que valida o grau de concretização dos objetivos e metas do P.E. 

No âmbito das Artes, a escola secundária Francisco de Holanda tem como            

representante do Departamento das Artes o professor cooperante Manuel Castro Mendes.           

Este departamento é constituído por professores ligados às Artes das diferentes escolas            

pertencentes ao agrupamento. Em reuniões mensais, o departamento trabalha na          

elaboração e aprovação de documentos referentes a diversos assuntos tais como visitas de             

estudo, critérios de avaliação e planeamento e desenvolvimento de propostas didáticas,           

etc. 

 

1.2. Apresentação das disciplinas e das suas salas de aula  

 

O manual de projeto “Arquitetura do Programa de Modernização das Escolas do            

Ensino Secundário” elaborado em 2009 no âmbito do “Programa de Modernização do            

Parque Escolar” pretende que a modernização dos espaços escolares responda “ (…) aos             

novos paradigmas educativos e ambientais, oferecendo: espaços atrativos capazes de          
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proporcionarem bem-estar (…) condições essenciais a uma boa prática pedagógica          

coincidentes com os valores educativos (…) ; espaços flexíveis capazes de se adaptarem             

no tempo (…), à rápida evolução das novas tecnologias de informação e comunicação             

(…); espaços multifuncionais (…); espaços seguros, acessíveis e inclusivos (…)” (p.3 e            

4).  

O estágio pedagógico realizou-se no 1º piso do edifício novo. Este piso inicia-se             

com um corredor expositivo onde estão afixados os trabalhos dos alunos do Curso de              

Artes Visuais e do Curso Profissional de Design. No corredor seguinte estão            

distribuídas várias salas de aula nomeadamente a sala de História e Cultura das Artes.              

No final deste corredor encontra-se um espaço aberto, átrio de circulação para o             

bar/refeitório, para o pavilhão desportivo ou para outro corredor que leva ao laboratório             

e a outras salas, entre outras, a sala de Desenho.  

O manual do PMEES define que os espaços de sala de aula devem ser              

“flexíveis, (…) com dimensão, configuração, equipamento fixo (…) e mobiliário com           

capacidade adaptativa para permitir responder a diferentes tipos de práticas          

pedagógicas, designadamente: Aprendizagens centradas na exposição e na        

apresentação de conteúdos (aprendizagem passiva); Aprendizagens centradas na        

recolha de informação, discussão, decisão, experimentação/simulação (aprendizagem       

ativa e interpessoal); Aprendizagens suportada em meios informáticos: Espaços         

específicos, destinados ao ensino experimental das ciências (…), das tecnologias (…) e            

das artes” (p.17).  

Nas imagens seguintes é possível distinguir as plantas e os respetivos modelos            

de configuração da sala de aula e da sala de artes apresentados no PMEES: 
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A sala de Artes possui caraterísticas diferentes da sala de aula que têm a ver com                

o mobiliário, a própria disposição espacial e o material inerente à unidade curricular. É              

menos convencional e mais diversificada.  

Podemos depreender, e de acordo com o manual de PMESS, que a unidade             

curricular História e Cultura das Artes se enquadra com as caraterísticas de sala de aula               

enquanto que a unidade curricular de Desenho A se integra mais no contexto de sala de                

Artes.  

Durante este percurso pedagógico, quase diário, para as respetivas salas, pude           

observar de forma mais minuciosa e mais crítica todo este perfil de sala de aula e sala de                  

Artes. Os registos, notas de terreno, que de seguida se apresentam, traduzem estas             

mesmas reflexões: 

 

“A primeira aula de Desenho A (16 de outubro de 2018): “A sala de Artes encontra-se com                 

uma disposição das mesas (estiradores) em fileiras, paralelas entre si e voltadas para a              

secretária do professor. Cada fila tem três alunos. Do lado esquerdo da sala, encontra-se a               

porta de entrada e uma parede com função expositiva dos trabalhos dos alunos. O lado direito                

da sala, constituído por janelas promove uma grande incidência de luz natural, essencial aos              

trabalhos de Desenho A. Da sala emana um ambiente artístico através da exposição de pinturas               

em vários cantos da sala, inclusive de anos anteriores e de cavaletes de madeira montados. No                

fundo da sala, observo uma bancada e vários armários onde os alunos guardam os seus               

materiais e trabalhos. Contudo, no lado esquerdo da sala, existe um armário fechado à chave,               

onde o professor guarda o material de desenho que pertence à escola e os manuais de Desenho                 

A. A sala também dispõe de equipamento multimédia (projetor) e de um computador que se               

encontra na secretária do professor. A sala de Artes tem dois quadros brancos e por detrás da                 

secretária do professor também é possível observar-se mais trabalhos expostos” (Diário de            

Bordo, 16 de outubro de 2018). 

 

“A primeira aula de História e Cultura das Artes (18 de outubro de 2018): “A sala de aula                  

encontra-se com uma disposição de mesas em fileiras paralelas entre si, sendo que cada mesa               

tem dois alunos. Tal como na disciplina de Desenho A, as mesas encontram-se todas              

direcionadas de frente para a secretária do professor e para o quadro branco. A sala de aula                 

dispõe igualmente de um projetor e de um computador. O lado esquerdo da sala de aula,                

constituído por janelas viradas para o corredor promovem alguma distração nos alunos            

aquando da circulação de pessoas nesse corredor. Por sua vez, o lado direito da sala, tem                
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janelas com vista para o pátio da escola, com acesso restrito, não permitindo distração e com                

luz natural” (Diário de Bordo, 18 de outubro de 2018). 

 

As aulas de Desenho A realizavam-se por turnos às segundas e quintas feiras (11              

alunos no turno da segunda feira e 12 alunos no turno da quinta feira) e à terça com a                   

turma toda. As aulas de História e Cultura das Artes realizavam-se com a turma toda às                

segundas e quintas feiras. Nas aulas de Desenho, pela disposição dos estiradores, parece             

ainda subsistir um modelo tradicional de lecionação. Provavelmente como sugestão, o           

ideal seria uma disposição em U, para os alunos interagirem uns com os outros, olhos               

nos olhos. Contudo, as dimensões da sala não o facilitam. Ou seja, obrigaria a retirar               

mesas o que não permitiria capacidade para os alunos todos. Não obstante e sendo um               

critério do Manual do PMEES que privilegia espaços de construção de relações            

interpessoais, tal não se verifica. Outro aspeto que me gerou algum constrangimento foi             

o facto de não puder circular, com facilidade, entre as mesas pois o espaço entre elas era                 

pequeno.  

Comparativamente, a sala de História e Cultura das Artes já permitia tal            

circulação porque as mesas tinham dimensões inferiores às dos estiradores e o espaço             

era maior porque não estava ocupado por armários, bancadas e material. Pelos            

conteúdos programáticos, a disposição “interativa” das mesas não se justifica tanto,           

porque este ensino ainda segue um modelo teórico tradicional. Por outro lado, sabendo             

que, as aulas seguintes neste espaço são de outras disciplinas, exigiria tempo por parte              

do professor de HCA para mudar novamente a disposição das mesas para a aula              

seguinte e poderia não ser de encontro aquilo que pretende o professor que vai iniciar a                

sua aula.  

Face ao exposto, entendo que este conceito de “modernização” pode ter várias            

interpretações a nível da sua operacionalização em contexto de sala de aula, quer seja              

em contexto de sala de aula ou sala de Artes. Estas interpretações derivam do              

profissional em si, das suas caraterísticas, dos objetivos que delimitou para a lecionação             

da sua aula, da sua motivação enquanto professor, etc. Isto leva-me a colocar algumas              

questões: Será que as estratégias definidas no manual do PMEES, promovem um            

processo de ensino e aprendizagem cooperativo e de relações interpessoais? Será que            

essa “modernização” está apenas limitada às suas infraestruturas? Que outras variáveis           
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poderão influenciar o sucesso do processo de ensino e aprendizagem cooperativa, de            

interpessoalidade e interdisciplinaridade? 

 

1.3. Caraterização da população alvo – a Turma 10ºAV1 

 

A turma 10ºAV1, é constituída por 23 alunos. Contudo, no início do ano letivo, a               

turma tinha 24 alunos. Dois alunos foram transferidos para um curso profissional e mais              

tarde uma aluna foi integrada na turma, transferida de outra escola. Três alunos são              

repetentes. 

A turma divide-se em 13 raparigas e 10 rapazes com idades compreendidas entre             

os 14 e os 17 anos (4 alunos têm idade inferior a 15 anos, 15 alunos têm 15 anos, 3                    

alunos têm 16 anos e 1 aluno tem 17 anos). Todos os alunos têm nacionalidade               

portuguesa, 20 alunos têm domicílio em Guimarães e 3 alunos domicílio fora da cidade              

de Guimarães. (in Caraterização Socioeconómica da turma 10ºAV1 (anexo 1)). 

Importa referir que uma aluna viveu em Londres e é fluente na oralidade e na               

escrita da língua inglesa. Apresenta, no entanto, muitas dificuldades na oralidade e na             

escrita da língua portuguesa. A esta aluna foram propostas aulas de apoio de Português              

às quais a aluna aderiu durante todo o período letivo.  

Quanto ao nível habilitacional dos encarregados de educação (E.E) da turma, 6            

E.E têm ensino superior (licenciatura, bacharelato e pós-graduação), 3 E.E têm o ensino             

secundário, 6 E.E têm o ensino básico do 3ºciclo, 5 E.E têm estudos inferiores ao               

3ºciclo do ensino básico e 3 E.E são apresentados com nível de habilitação             

desconhecida. (Anexo 1). 

De acordo com o que pude observar enquanto professora estagiária ao longo do             

estágio pedagógico, esta turma distinguiu-se em vários níveis: 

A nível comportamental/relacional, verificou-se que a turma sofreu alterações         

não só, ao longo do período letivo, como também de unidade curricular para unidade              

curricular. De uma forma geral, considero que é uma turma com espírito de união e               

entreajuda, participativa e empenhada.  

A nível de responsabilidade, pude observar que, esta tinha a ver essencialmente            

com o material para a unidade curricular de Desenho A. A turma, ao longo do ano,                

demonstrou inúmeras vezes falta de material para a realização da proposta, por motivos             
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de esquecimento ou porque ainda não o tinham comprado. Esta falta de            

responsabilidade teve consequência no cumprimento do prazo de entrega dos trabalhos.  

A nível académico, a turma apresentava dificuldades em alguns conteúdos          

programáticos de História e Cultura das Artes. Apesar das dificuldades, a turma            

demonstrou interesse nas aulas com o esclarecimento de dúvidas e com a execução de              

atividades desenvolvidas em aula.  

A nível comunicacional, a turma era respeitosa, sociável, participativa, unida e           

solidária uns com os outros. 

A nível técnico, a turma apresentava algumas dificuldades iniciais na disciplina           

de Desenho A. As dificuldades prendiam-se essencialmente com as técnicas e a            

apropriação do conhecimento no recurso aos diferentes materiais artísticos. Do mesmo           

modo, os alunos não executavam o desenho à vista. Ou seja, ao invés de recorrer à                

observação direta com o objeto “ao vivo” em contexto de sala de aula, o aluno               

simplesmente recriava a partir de fotografias ou de imagens da internet. Da minha             

observação pude igualmente verificar que os alunos tinham medo de errar no ato de              

desenhar e de experimentar. Contudo, com o decorrer das aulas, a turma evoluiu             

significativamente, demonstrando mais qualidade técnica e uma postura mais desinibida          

para a experimentação.  

 

Em contexto de sala de aula, identifiquei que a sala de Desenho A não reunia as                

melhores condições para promover a aprendizagem cooperativa, pela organização do          

seu espaço. Como foi referido no capítulo anterior, a reconfiguração da sala não era              

possível. Nas aulas de turno, cada fileira era constituída por três mesas, sendo que entre               

dois alunos existia um lugar vago. Nas aulas em que a turma estava completa, este               

espaço vago não existia por falta de capacidade da sala. Por indicação do professor              

cooperante, neste espaço era colocado o material de Desenho A, com vista a ser              

partilhado em caso de esquecimento. Percebi que esta estratégia servia mais para que os              

alunos não falassem uns com os outros e se distraíssem. Face às caraterísticas da sala e                

da estratégia adotada na distribuição dos alunos pelas mesas, verifiquei que haveria            

poucas oportunidades de trabalhar a aprendizagem cooperativa. 

Desta forma, senti uma urgência crescente em abordar a minha proposta didática            

de uma forma cooperativa, pois verifiquei, inúmeras vezes, que os alunos eram            
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participativos, empenhados, sociáveis e tinham espírito de entreajuda, mas que, por           

motivos logísticos, estas caraterísticas não eram reconhecidas e valorizadas de forma a            

contribuir para o desenvolvimento de um trabalho mais coletivo. Em conversa com o             

professor cooperante, percebi igualmente, que esta não era a sua primeira prioridade e             

que os trabalhos realizados eram muito do foro individual.  

Considerando que desenvolver posturas coletivas na educação artística, ao         

partilhar ideias e opiniões, discutir pontos de vista num trabalho e ajudar o outro nas               

suas dificuldades poderá, também, desenvolver competências como a criatividade, a          

sensibilidade e um espírito democrático, decidi abraçar o desafio e proceder com a             

minha proposta que idealizava, essencialmente, o trabalho em grupo. 

A questão da intencionalidade da minha proposta didática será aprofundada no           

capítulo 3.  
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Capítulo 2 | Enquadramento teórico da problemática do estágio pedagógico 

 

2.1. A Aprendizagem Cooperativa 

 

Silva, Lopes & Moreira (2018) referem que o ser humano tem uma necessidade             

inata de interagir com outros seres humanos. Os mesmos autores apresentam até dados             

neuropsicológicos, ligados à produção de dopamina e ao seu papel, que reforçam a             

importância do trabalho cooperativo para a eficácia da aprendizagem nos vários níveis            

de ensino.  

As recomendações de vários organismos internacionais tais como, a OCDE (The           

Future of Education and Skills, projeto Education 2030, da OCDE, 2016), a União             

Europeia e o Conselho da Europa (Quadro de Referência Europeu para as            

Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida- Recomendação nº           

2006/962/CE), o Conselho da Europa (Competencies for Democratic Culture: Living          

Together as Equals in Culturally Diverse Democratic Societies, 2016), etc., sugerem           

que as competências de cooperação (competências de relacionamento interpessoal) são          

competências básicas que crianças e jovens devem adquirir “como ferramentas          

indispensáveis para o exercício de uma cidadania plena, ativa e criativa na sociedade             

da informação e do conhecimento como a do século XXI” (in Perfil dos Alunos à Saída                

da Escolaridade Obrigatória, 2017, p.10).  

Sendo evidente que a escola desempenha um papel crucial e de responsabilidade            

na educação das crianças e jovens, é esperado que fomente, nesta população,            

conhecimentos, competências e valores que as prepare para a vida em sociedade de             

forma democrática quer seja a um nível pessoal quer seja a um nível interpessoal.  

Como refere Leitão (2006), a escola é caraterizada como um “plano de relações             

sociais” (p.7), sendo necessário que esta, enquanto organização educativa, se ajuste e            

promova estratégias e metodologias pedagógicas que possibilitem o desenvolvimento de          

competências de relacionamento intra e interpessoal.  

O Ministério da Educação, em 2017, definiu no seu documento “Perfil dos            

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória” que os alunos devem ser “capazes de             

adequar comportamentos em contextos de cooperação, partilha, colaboração e         
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competição; trabalhar em equipa e usar diferentes meios para comunicar          

presencialmente e em rede; interagir com tolerância, empatia e responsabilidade e           

argumentar, negociar e aceitar diferentes pontos de vista, desenvolvendo novas formas           

de estar, olhar e participar na sociedade” (in Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade               

Obrigatória, 2017, p.25). Para este desenvolvimento de competências se dê, é           

igualmente referido no mesmo documento, é necessário que os professores utilizem           

metodologias adequadas, nomeadamente em termos da aquisição de competências e do           

relacionamento interpessoal.  

Contudo levanta-se aqui uma interrogação: apesar das recomendações legais         

destes documentos, reconhecidos oficialmente, e da investigação sobre aprendizagem         

cooperativa, que possibilidades oferece a educação artística para o processo de           

aprendizagem cooperativa? 

  

2.1.1.  O trabalho de grupo vs. trabalho colaborativo vs. trabalho cooperativo  

 

De acordo com a pesquisa bibliográfica realizada, o trabalho de grupo           

tradicional distingue-se do trabalho de grupo cooperativo. Fontes & Freixo (2004)           

realçam a ideia de Pujolás de que, no trabalho cooperativo, há uma interdependência             

positiva ao contrário do modelo tradicional. Esta caraterística tem por base a convicção             

de que o grupo só é bem-sucedido se todos os seus elementos o forem.  

Na linha de pensamento de Fontes & Freixo (2004) esta interdependência           

positiva assenta no desenvolvimento da convicção de que o grupo navega no mesmo             

barco e se salva ou se afunda junto. Assim, percebe-se que a esta ideia do autor está                 

implícito o conceito de (co)responsabilização no processo de aprendizagem. Outras          

diferenças entre trabalho de grupo tradicional e aprendizagem cooperativa foram          

levantadas por outros autores. Freitas & Freitas (2002) identificam, na figura seguinte            

(fig. 8), algumas dimensões que marcam estas diferenças entre os dois modelos de             

aprendizagem: 
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Grupos em aprendizagem cooperativa Grupos de trabalho tradicional 

 

Interdependência positiva 

Responsabilidade individual 

Heterogeneidade 

Liderança partilhada 

Responsabilidade mútua partilhada 

Preocupação com a aprendizagem dos outros 

elementos do grupo 

Ênfase na tarefa e também na sua manutenção 

Ensino direto dos skills sociais 

 

Papel do professor: observa e intervém 

 

O grupo acompanha a sua produtividade 

 

Não há interdependência 

Não há responsabilidade individual 

Homogeneidade 

Há um líder designado 

Não há responsabilidade partilhada 

Ausência de preocupação com as aprendizagens 

dos elementos do grupo 

Ênfase na tarefa 

É assumida a existência dos skills sociais, pelo 

que se ignora o seu ensino 

O professor ignora o funcionamento do grupo 

 

O grupo não acompanha a sua produtividade 

 

 

Figura 8- Diferenças entre grupos de trabalho tradicional e cooperativos 

(Adaptado de Johnson, Johnson, Holubec & Roy, 1984, p. 10 e Putnam, 1997, p. 19) 

 

No decorrer das investigações sobre aprendizagem cooperativa foi surgindo o          

termo de aprendizagem colaborativa. Embora possam ser entendidos como sinónimos,          

alguns autores entenderam que, embora intimamente ligados, estes termos têm algumas           

diferenças.  

Freitas & Freitas (2002) assumem que a aprendizagem cooperativa pode ser           

entendida como um subtipo da aprendizagem colaborativa definindo-a como a          

“colaboração entre estudantes”. 

Boavida & Ponte (2002) referem que cooperar e colaborar são entendidas como            

sinónimos devido a terem em comum a utilização do prefixo «co», que significa uma              
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ação conjunta. Os autores constatam que, ao ser retirado o prefixo «co» em ambas as               

palavras, encontramos a palavra operar e laborar que traduzem diferenças. Assim,           

operar é “realizar uma operação, em muitos casos relativamente simples e bem            

definida; é produzir determinado efeito; funcionar ou fazer funcionar de acordo com            

um plano ou sistema” (Boavida & Ponte, 2002, p.4). Laborar traduz-se na ação de              

trabalhar, ou seja, é desenvolver uma “atividade para atingir determinados fins; é            

pensar, preparar, refletir, formar, empenhar-se” (Boavida & Ponte, 2002, p.4).  

Boavida & Ponte (2002) explicam que o que orienta os objetivos para atingir             

determinados fins na laboração são os contextos naturais e sociais em que o trabalho é               

desenvolvido. Assim, trabalhar exige um grande número de operações que, podem ser            

imprevisíveis e que podem gerar situações variadas e complexas. 

Já Freitas & Freitas (2002), definem colaboração como uma filosofia de           

interação e estilo de vida pessoal e cooperação como uma estrutura de interações             

delineadas para facilitar o cumprimento de um objetivo ou produto final.  

No seguimento desta definição, Freitas & Freitas (2002) deduzem que          

aprendizagem colaborativa apela a princípios de solidariedade e empatia para com os            

outros, mas sem obrigações explícitas, enquanto a aprendizagem cooperativa assenta em           

princípios claros que regem as técnicas a serem usadas em contexto de sala de aula.  

Assim entendo que colaborar não enfatiza tanto como cooperar as          

características de “interdependência positiva” e de (co)responsabilização.  

 

2.2.  O processo de aprender em cooperação 

 

A filosofia de John Dewey (2002) enfatizava o trabalho ativo e cooperativo na             

medida em que o autor considerava as metodologias cooperativas como parte integrante            

e fundamental do seu modelo de ensino. O mesmo realçava a importância de tornar a               

escola num espaço educativo diferente, promotora de um sentido de partilha nas            

aprendizagens e sensivelmente mais ligada à vida em sociedade.  

Na sua perspetiva de ensino, Dewey (2002) pretendia que, através das interações            

estabelecidas entre os alunos e professores, lhes fossem proporcionadas ferramentas          

para tomar iniciativas, partilhar decisões, procurar respostas e aprender princípios          

democráticos. Como tal, é importante que a escola não se confine à ação transmissiva              
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no ato de ensinar, mas que adote uma filosofia e metodologia de ensino e aprendizagem               

através da experiência direta, possibilitando ao aluno, enquanto cidadão, a integração           

deste conhecimento na sua vida pessoal e social. 

Na minha proposta didática, o objetivo inicial era que os alunos se             

relacionassem de uma forma mais próxima entre eles, e que esta relação se estendesse              

ao professor. Isto teria de começar pela reorganização da sala de aula, uma vez que os                

alunos estavam sentados consoante a organização que encontraram, e esta mesma           

organização não permite uma comunicação eficiente entre alunos e entre alunos e            

professor, dificultando os diversos processos relacionais que poderiam surgir no          

decorrer das aulas de Desenho A. 

Num dos trabalhos propostos aos alunos pelo professor cooperante, baseado na           

observação de uma composição de objetos, foi-lhes pedido que desenhassem o que            

observavam. Posteriormente, os alunos teriam de acrescentar um outro objeto, ao seu            

critério e que, para eles, tivesse algum significado pessoal. No acompanhamento aos            

alunos, verifiquei que quase todos estavam a desenhar um ananás. Questionei-os, em            

tom de brincadeira, porque gostavam todos de ananás. Um dos alunos, que nesse dia,              

contra o costume se mostrava triste e calado, respondeu-me “não sou uma pessoa             

interessante professora”. Respondi-lhe que “todos somos interessantes à nossa         

maneira e que certamente ele tinha algo de que mais gostasse”. Num tom hesitante, o               

aluno disse-me que tinha “uma coisa que gostava, mas que eu iria gozar com o seu                

gosto”. Apenas respondi que “os gostos são de cada um e que apenas nos tornam               

diferentes uns dos outros. Essa diferença não é negativa. Pelo contrário, são as             

diferenças que nos fazem evoluir”. Foi, então, que o aluno puxou para fora da camisola,               

um colar com uma prancha de surf e me respondeu que era “aquilo que mais gostava”.                

Sugeri-lhe que transpusesse esse gosto para o seu desenho, o que o aluno aceitou, ao               

apagar o ananás e recomeçando a desenhar, já mais motivado. Fiz o mesmo com os               

outros alunos.  

Numa outra situação, a aluna M. e a aluna B. estavam a desenhar o mesmo               

objeto. Perguntei às duas alunas se tinham gostos iguais, ao que responderam que não,              

mas que estavam sem ideias. Partilhei, então, alguns gostos pessoais com a intenção de              

despoletar nestas alunas, aparentemente desinteressadas, o interesse pela proposta,         

percebendo que nem todos os alunos são capazes de concretizar os exercícios com o              
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mesmo nível de autonomia.  

No decorrer desta conversa, a aluna M. respondeu que gostava de maquilhagem            

e a aluna B. de caixas de joalharia antigas. Estimulando a criatividade das alunas através               

da procura de mais informação sobre estes dois gostos, a aluna M. decidiu desenhar              

produtos cosméticos enquadrados na proposta e a aluna B. optou por desenhar uma             

caixa musical cheia de jóias e com uma bailarina incorporada. Neste caso, em             

específico, abrir uma janela de conversação, tirando o tempo que, muitas vezes, é curto              

no decorrer das aulas, foi crucial para que as alunas abordassem o seu desenho de uma                

forma mais entusiasta, encarando a proposta de uma forma mais significativa,           

refletindo-se na mesma. 

No final desta estratégia de acompanhamento a todos os alunos, pude ter um             

conhecimento maior de cada um deles, quanto aos seus gostos pessoais, às suas             

dificuldades, às suas necessidades nas técnicas de desenho mas acima de tudo, pude ver              

o entusiasmo que estes alunos demonstraram na proposta e a partilha de ideias e              

sugestões que começaram a surgir entre eles.  

No meu entender, encarar os alunos enquanto seres capazes e criativos foi            

essencial para que uma proposta, à partida condenada ao fracasso e à reprodução de              

ananases, se transformasse num exercício capaz de refletir um pouco sobre os alunos e              

sobre os seus gostos pessoais, permitindo que eu, enquanto professora estagiária,           

pudesse, através do desenho, conhecer um pouco melhor os jovens desta turma. 

No final da aula, alguns alunos vieram, inclusivamente, mostrar-me os desenhos            

e confirmar se estes estavam dentro do pretendido. A minha perceção final, foi que estes               

alunos precisavam “que a professora se importasse com as suas ideias”. 

Lim (2004) vai de encontro à minha perceção de que é preciso ouvir os alunos e                

explorar os seus gostos e experiências pessoais. Retira, ainda, das teorias de Dewey que              

é preciso uma Educação centrada no aluno, privilegiando as suas necessidades e            

interesses, construindo experiências significativas através da Arte. Aproximar a         

aprendizagem de experiências reais que pertencem à vida dos alunos poderá contribuir            

para um maior envolvimento dos mesmos com a escola, uma vez que se criam              

possibilidades de reconhecimento das mais diversas identidades e subjetividades,         

evitando uniformizar um tipo específico de aluno e evitando que, por exemplo,            

exercícios de desenho sejam vazios de sentido para os alunos, tal como aparentou ser o               
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caso dos ananases. 

Para mim, enquanto professora estagiária, esta proposta didática levou-me a          

questionar alguns princípios inerentes à educação artística. Da visão educacional de           

Dewey, Lim (2004) interpreta que as bases da Educação são a liberdade, o movimento,              

a expressão e a criação. Assim, na minha perspetiva, torna-se fundamental comunicar            

com o aluno, levá-lo a verbalizar experiências que ele possa traduzir no desenho,             

partilhar essas mesmas experiências com o grupo-turma e daí aprender          

cooperativamente, estimulando para todos e em todos o potencial da imaginação e da             

criatividade, princípios fundamentais no ensino das Artes Visuais e que são transversais            

à vida.  

 

2.2.1. As teorias cognitivistas da aprendizagem cooperativa 

 

O método de aprendizagem cooperativa não é um tema novo. Dewey, no final do              

século XIX, colocava ênfase no conceito de partilha nas aprendizagens, em atividades            

com objetivos comuns, no intercâmbio de ideias e desenvolvimento de sentimentos           

solidários (Dewey, 2002). Aos estudos de Dewey, seguiram-se no século XX, estudos            

mais aprofundados sobre dinâmica de grupos. Lewin e seus discípulos Lippitt e White,             

na Universidade de Iowa (EUA) investigaram o comportamento das pessoas quando           

interagiam em grupo, em particular os seus estados emocionais derivados dessas           

interações. Surgem então as teorias cognitivas e motivacionais.  

A teoria cognitivista explica de que forma, os indivíduos através de uma            

reestruturação do conhecimento, constroem novos conhecimentos (Bessa & Fontaine,         

2002). Esta teoria defende que este processo de reestruturação acontece melhor quando            

os indivíduos cooperam juntos, pois, como refere Wittrock (1978, cit por Bessa &             

Fontaine, 2002), o indivíduo em aprendizagem “deve reestruturar o material através da            

formulação de explicações acerca desse mesmo material a um colega” (p.53).  

Seguindo esta linha de pensamento posso depreender que, em contexto escolar,           

os alunos colocados em processo de aprendizagem cooperativa têm a oportunidade de            

explicar uns aos outros os conteúdos programáticos e, a partir daí, podem conseguir             

melhores aprendizagens e adquirir novas competências. Lembro-me que durante a          
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realização da minha proposta, na aula de História e Cultura das Artes, o aluno S., que já                 

dominava a matéria do estilo gótico, partilhou com o seu grupo o seu conhecimento, de               

forma a completar o exercício proposto para o seu grupo. Deste modo, possibilitou aos              

seus colegas de grupo, o esclarecimento de dúvidas, a aquisição de conhecimento e o              

diálogo entre eles e o respeito pelos diferentes pontos de vista. Pensando na perspetiva              

do trabalho individual, provavelmente o aluno com mais dificuldades não teria o mesmo             

sucesso na consecução dos objetivos nem a abertura de diálogo necessária ao processo             

de aprendizagem cooperativa.  

Webb, Farivar e Mastergeorge (2002, cit por Freitas & Freitas, 2002) afirmam            

que os estudantes “podem aprender entre si de muitas maneiras: dando e recebendo             

ajuda, reconhecendo e resolvendo contradições entre as suas perspetivas e as de outros             

estudantes e interiorizando processos e estratégias de resolução de problemas que           

emergem durante do trabalho no grupo” (p. 14). Contudo, ao longo da minha             

observação das aulas, nem sempre se verificava a aprendizagem cooperativa no seu            

sentido lato. A aluna M. não dava espaço no seu grupo para a partilha de ideias ou                 

conhecimento. O reconhecer e resolver contradições entre as suas perspetivas e as de             

outros estudantes, conforme a citação de Webb, Farivar e Mastergeorge (2002, cit por             

Freitas & Freitas, 2002), não se verificava na medida em que a aluna M. queria mais                

impor tarefas do que partilhar a experiência cooperativa.  

Da teoria socioconstrutivista de Vygotsky, surge o meio social como aquele que            

determina o crescimento cognitivo e a construção do conhecimento. Do mesmo modo,            

de acordo com o psicólogo, a interação entre os alunos é promotora de um pensamento               

crítico e de uma aprendizagem mais rica através do diálogo (Freitas & Freitas, 2002).  

Do ponto de vista de Vygotsky, a relação iniciada com o meio é uma relação               

espontânea que vai caminhando para uma inteligência adaptativa à medida que se vão             

proporcionando as experiências de vida e a tomada de consciência (Abreu, 2007). Para             

ele, o indivíduo interage constantemente com o ambiente e estão vinculados a uma             

relação interdependente. Vygotsky considera que são processos mentais culturais ou          

sociais e não biológicos e que são objeto de atenção consciente. No caso da criança, é                

errado pensar que esta se desenvolve sozinha com o tempo. Efetivamente não possuiu             

os instrumentos necessários para o fazer. A aprendizagem só decorrerá mediante as            

experiências a que for exposta. A criança, possuidora de uma “bagagem cultural” vai             
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adquirindo maturação interagindo com outras crianças no processo de         

ensino-aprendizagem de forma a progredir, interagir e evoluir.  

As teorias de Vygotsky assumem que o desenvolvimento está vinculado ao           

contexto social e cultural. Reconhecem a linguagem como pilar no processo de            

aprendizagem, e evidenciam que o homem constrói o conhecimento ao longo do seu             

processo de socialização (Abreu, 2007).  

Na conceção do pensador socioconstrutivista Vygotsky, a zona de         

desenvolvimento proximal (ZDP) designa o espaço teórico originado pela interação          

professor-aluno, em função do conhecimento sobre a tarefa a desempenhar e dos            

saberes e recursos utilizados pelo professor. Este espaço criado, na perspetiva de            

Vygotsky, não tem direção unilateral no qual o aluno é meramente o recetáculo do              

conhecimento transmitido pelo professor, mas sim, inclui o conceito de (co)           

responsabilidade pelo desempenho da tarefa. 

No reconhecimento da linguagem como pilar no processo de aprendizagem e,           

retomando a leitura bibliográfica de Lim (2004), a linguagem na teoria de Vygotsky,             

tem um valor intrínseco no campo artístico. Vygotsky atribui às Artes um papel             

estimulador e enriquecedor para o pensamento e para a inteligência estética dos            

indivíduos relacionando as Artes com a literatura. Para o psicólogo, é através da             

linguagem que, sentimentos estéticos são provocados na mente humana. 

Na sua linha de pensamento, a linguagem apresenta-se enquanto palavra           

(principal veículo do pensamento) e enquanto pensamento (gerado através da palavra).           

Estes conceitos, palavra e pensamento, na sua visão, não devem dissociar-se, mas            

complementar-se. Na Educação Artística, é através desta complementaridade que, as          

crianças são convidadas a participarem e se envolverem no mundo estético. Mundo este,             

conseguido através da imaginação e fantasia que desperta sentimentos profundos, aos           

quais o psicólogo denomina de catarse.  

Esta experiência sensorial conduz ao engajamento das crianças a sentimentos          

contraditórios, como o real e o irreal, a alegria e o medo, etc, podendo resultar em                

experiências estéticas e prazerosas.  

A título de exemplo, Lim (2004) refere que através de um poema, é possível              

despertar sentimentos estéticos no leitor. Segundo o autor, as palavras geram           

pensamentos para quem as lê e, consequentemente, transportam o leitor para uma            
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dimensão imaginária e emocional. Neste contexto, também Bondía (2002) explora a           

possibilidade de pensar na educação de forma estética, através da relação “experiência            

- sentido”. O autor relaciona as palavras com o modo de ver o mundo, o modo que nos                  

colocamos perante os outros e perante nós mesmos e o modo como agimos perante              

todas estas relações. Na sua linha de pensamento:  

 
“as palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes            

mecanismos de subjetivação. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos                

as coisas com as palavras e, também que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam                

nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de               

uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras” (Bondía, 2002, p.21). 

 

Neste contexto, transpondo esta linha de pensamento para o campo das Artes,            

Lim (2004) refere que na perspetiva de Vygotsky, quando são fornecidos estímulos            

verbais (palavras) à criança, esta desenvolve a sua consciência artística (pensamento) e            

enriquece a sua experiência artística. Assim, segundo ele, no ensino das Artes Visuais,             

o professor deve fornecer estímulos verbais de componente artística e modos estéticos            

que levem o aluno à exploração de múltiplos sentidos e significações. Acrescenta ainda             

que, o significado da linguagem para Vygotsky carateriza-se pela recuperação da função            

holística da linguagem (que é muito estética) e pelo destaque da linguagem enquanto             

ferramenta facilitadora do desenvolvimento do inteleto humano. 

Tendo em conta o que foi exposto podemos argumentar que a aprendizagem            

cooperativa proposta a partir deste quadro promove uma aprendizagem interativa onde o            

professor regula, numa fase inicial, a atividade cognitiva dos alunos, num processo de             

interação conjunta, mas que de seguida segue-se com a redefinição do problema e a (co)               

responsabilização dos alunos na atividade proposta. O professor é o elo de ligação             

nestas interações e o principal promotor da interdependência positiva.  

Faz todo sentido que se estenda esta lógica cooperativa à escola no seu todo              

coletivo e não apenas ao aluno como ser individual e único. Torna-se relevante que a               

escola privilegie a articulação “unidade curricular-unidade curricular”,       

“professor-professor”, “professor-aluno” e “aluno-aluno” numa perspetiva de       

cooperação para aprender e com as mesmas oportunidades de participação ativa.  

Para Johnson & Johnson & Holubec (1999), cooperação significa “trabalhar          
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juntos para alcançar objetivos comuns” (p.3) . Os autores acrescentam que, “numa            1

situação cooperativa, os indivíduos procuram obter resultados que sejam benéficos          

para cada um e para todos os membros do grupo” (p. 3) . 2

Estes autores aliam à aprendizagem cooperativa a necessidade premente de uma           

consciência coletiva e que desta consciência coletiva dependerá o (in) sucesso do grupo             

na consecução dos objetivos pretendidos. Fontes & Freixo (2004) acrescentam que,           

cada elemento do grupo só terá sucesso individual, se e só, se verificar o sucesso               

coletivo. Citam que os elementos dos grupos cooperativos tenham “consciência de um            

destino comum (salvamo-nos juntos ou afundamo-nos juntos), que todos trabalhem          

para o sucesso do grupo de forma a que todos se esforcem para que se obtenham os                 

melhores resultados (os teus esforços beneficiam-me e os meus esforços beneficiam-te),           

que reconheçam que o desempenho de cada um depende do desempenho de todos (a              

união faz a força), e ainda, que juntos podem mais facilmente alcançar aquilo a que se                

propõem, festejando o sucesso individual e o sucesso coletivo do grupo” (p.27).  

É portanto pertinente pensar que o ensino das Artes Visuais possa promover             

ambientes cooperativos cuja essência resida na relação com o outro e no que estes,              

juntos, conseguem fazer e aprender. Posso pensar que esta aprendizagem cooperativa,           

surge como alternativa à aprendizagem tradicional, de tendência individualista e          

competitiva, que ainda se encontra presente nas escolas e deve ser entendida como um              

método de ensino, que promova o envolvimento e a interação com outros indivíduos no              

processo de ensino e aprendizagem artístico.  

A este propósito, Canda & Batista (2009) referem que o processo           

artístico-pedagógico está pautado pela diferença. Na linha de pensamento das autoras,           

pensar em Arte é pensar numa “pedagogia libertadora” uma vez que, o seu processo é               

aquele que “possui um ponto de partida, mas não um ponto de chegada exato e igual                

para todos os envolvidos no processo de aprendizagem” (p.114). Segundo as mesmas            

1 Citação de tradução livre “La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos              

comunes.”  
2 Citação de tradução livre “En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener             

resultados que sean beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo.” 
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autoras, apesar de uma proposta de trabalho artística puder ser comum a todos os              

alunos, cada aluno tem a sua expressão individual e a sua própria interpretação artística.              

É neste sentido que considero que, a aprendizagem cooperativa possa permitir o            

desenvolvimento de relações positivas entre os indivíduos e que objetivos comuns de            

aprendizagem e de sucesso nos níveis pessoal, social, escolar e artístico possam ser             

atingidos em conjunto: “este aprendizado caminha de mãos dadas com o crescimento            

pessoal dos educandos, influenciando suas ações em conformidade com a coletividade           

no âmbito social em que se encontra inserido” (Canda & batista, 2009, p.115).             

Espera-se assim que, através da aprendizagem cooperativa, exista um sentido de           

liderança partilhada pelos elementos do grupo e que cada um detenha uma            

responsabilidade e contribuição importante no trabalho final pois como referiu Leitão           

(2006) este modelo de ensino cooperativo está centrado “na ideia de desenvolver            

relações de partilha, solidariedade e colaboração entre os alunos, reconhecendo que os            

alunos têm o poder e a capacidade de se apoiarem, mútua e reciprocamente, nas              

aprendizagens” (p.53).  

 

2.2.2. A Aprendizagem situada 

 

Para Lave & Wenger (1991) aprender é participar em práticas sociais e construir             

o conhecimento. Neste contexto, Lave & Wenger (1991) definem o processo de            

aprendizagem situada como um processo que não pode ser dissociado da vida dos             

indivíduos pois dá-se através de uma ação entre os membros da comunidade. Entendem             

que o conhecimento é adquirido por meio da experiência e identificam assim cinco             

grandes princípios: a aprendizagem assente em situações do dia a dia; o conhecimento             

adquirido na ação e transferido para situações idênticas; a aprendizagem resultante da            

interação social; a aprendizagem resultante de um ambiente social complexo de agentes,            

ações e situações; a aprendizagem situada iniciada quando o aluno tem consciência da             

sua tarefa de aprender. 

Wenger (2008) explica que na aprendizagem situada, as identidades dos          

membros das comunidades de práticas, que define como como grupos de indivíduos            

que compartilhando as mesmas preocupações, problemas ou objetivos, interagem e          
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cooperam entre si, de forma a alcançarem e aprofundarem conhecimentos (Wenger,           

2002), passam por um processo de constante transformação, construção e reconstrução,           

pois destas interações e inter-relações sociais se abrem novos espaços para a (re)             

construção do conhecimento tendo em conta o passado, o presente e o futuro, tanto              

individual, quanto coletivo. Moser, Schneider & Medeiros (2012) acrescentam que “o           

sentimento de pertença de um indivíduo em relação a uma comunidade está            

relacionado com a capacidade da própria comunidade em negociar seus próprios           

significados, respeitando as características individuais de seus membros, sua         

participação ou não participação, seu engajamento ou distanciamento da interação          

entre seus membros” (p.8). Estes autores aproximam esta visão da aprendizagem às            

propostas de Vygotsky na medida em que a “aprendizagem se processa pela pertença à              

comunidade, pelo aprender na prática com os membros da comunidade participando e            

fazendo suas contribuições” (Moser, Schneider & Medeiros 2012, p. 9). 

Cescon (2016) atribui grande relevância à cooperação entre professores, na ótica           

da aprendizagem situada, e na sua finalidade de negociação mútua de significados e da              

construção conjunta dos saberes. Espera-se destes professores que tenham práticas          

pedagógicas deliberadas, assentes em processos de mediação e de ajuda ajustada às            

necessidades do aluno e do contexto e com recurso a estratégias que promovam uma              

aprendizagem cooperativa ou recíproca. 

No contexto do estágio pedagógico tive a oportunidade de assistir a uma aula de              

Oficina de Artes na qual os alunos estavam a desenvolver “trabalhos artísticos” para             

participar no cortejo das Maçãzinhas das Festas Nicolinas da cidade. A turma tinha por              

objetivo planear a decoração e montagem do camião da Escola Francisco de Holanda             

em cooperação com o Curso Profissional de Eletrónica. Cada aluno tinha à sua             

responsabilidade uma tarefa específica, mas em prol do grupo-turma. Do ponto de vista             

cooperativo os alunos da turma trabalhavam com os alunos do Curso Profissional, onde             

se tornou possível uma partilha de ideias e técnicas para culminar num produto final- o               

camião decorado. 

No meu entender, existem duas reflexões que se tornaram importantes no           

decorrer da minha procura pelo sentido da aprendizagem cooperativa. Por um lado, a             

decoração do camião poderia ser um exercício relevante, no sentido em que envolve             

uma série de questões inerentes à educação artística, tais como a resolução de problemas              
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de forma criativa, a construção de projetos recorrendo ao exercício da democracia, do             

respeito mútuo e do processo de construção num registo coletivo. No entanto, o facto de               

este exercício estar diretamente ligado às decorações festivas, visando a participação           

numa festa da cidade, levou-me a considerar a relevância atribuída às Artes no ensino,              

verificando-se que, muitas vezes, estas são instrumentalizadas ao serem mobilizadas          

para acontecimentos esporádicos, alimentando uma sensação de que as artes continuam           

a ser separadas das restantes disciplinas e que o currículo ainda é segmentado. Neste              

sentido, importa, igualmente, atribuir uma importância às Artes, da mesma forma que se             

atribui às restantes disciplinas. 

O conceito de aprendizagem cooperativa poderia estender-se ao currículo         

escolar, no sentido em que, as várias disciplinas se poderiam complementar, não se             

anulando entre si. Desta forma, os diversos conteúdos, compreendidos como inerentes a            

cada disciplina, não seriam mais exclusivos das diversas áreas, mas sim, tidos como             

parte de um saber que engloba todos os saberes. 

No exemplo do camião, questiono-me se não seria possível o trabalho           

interdisciplinar na concretização de um projeto que não visaria apenas a mera decoração             

com um propósito festivo, mas sim, como uma forma alternativa de introduzir            

conteúdos relacionados com as diversas disciplinas proporcionando um cruzamento         

entre os mesmos. 

Desta proposta os alunos retiravam competências cognitivas, competências nos         

domínios da expressão, sensibilidade estética, criatividade, comunicação, mas também         

competências ao nível pessoal como a cooperação. 

Um exemplo diferente desta articulação é o trazido por um outro projeto            

realizado na cidade canadiana de Vancouver que consistiu em juntar estudantes e            

professores do 1º ao 12º ano de várias áreas sociais e económicas à artista Dorothy               

Petersen na concretização de um mural cerâmico de arte infantil. Cada ano de             

escolaridade estava responsável pelo desenvolvimento de um painel que iria ser           

integrado no mural. Todos os alunos trabalharam juntos num projeto de arte            

comunitária, independentemente de estarem ou não familiarizados com este tipo de           

atividade cooperativa. Na sua finalização, todos os painéis foram organizados e           

montados de forma a completar um mural global. 

O objetivo deste projeto era evidenciar muitas das caraterísticas da          
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aprendizagem cooperativa exigindo assim, uma estruturação muito pormenorizada do         

processo de acordo com o volume de trabalho e o número de participantes. O              

comportamento cooperativo foi testado, dividindo os alunos em pequenos grupos de           

trabalho, o que lhes permitiu desenvolver diferentes e novas técnicas de Arte (cerâmica             

e esmaltagem) assim como a sua curiosidade (Costa, 2015). 

Compreende-se então neste projeto que, os contributos singulares se constituem          

como uma parte muito importante para a pluralidade, permitindo que os diversos grupos             

construam aprendizagens, desenvolvendo níveis de autonomia que, transportando para o          

universo do meu estágio pedagógico, na disciplina de Desenho A e na disciplina de              

História e Cultura das Artes, poderiam ser orientadas pelos professores.  

Assim, o professor, enquanto detentor de todo o saber e poder, deixa de ser a               

abordagem privilegiada em sala de aula, abrindo espaço para que os alunos cooperem             

entre si e com o professor na construção de aprendizagens significativas, encarando o             

ensino como uma descoberta e um ato de investigação e não como uma mera              

transmissão de conhecimentos.  

 

2.3. O papel do professor de Educação Artística na aprendizagem cooperativa 

 

Ao longo dos tempos está claro que as Artes possibilitaram aos indivíduos uma             

perceção do mundo que o rodeia. Ajudou-os a configurá-lo e a dar-lhe sentido (André in               

Oliveira & Milhano, 2010).  

Segundo André (in Oliveira & Milhano, 2010) é necessário trabalhar no sentido            

de dar visibilidade aos contributos da educação artística para a sociedade. A autora,             

assume que as Artes proporcionam uma aprendizagem ativa, criativa e que permite um             

questionamento sobre as coisas. Não obstante, a autora insiste no facto de que é              

“preciso avaliar de que modo as artes ensinam a trabalhar com o tempo, o espaço, a                

luz, a cor, o som, o corpo, os recursos financeiros, os meios de comunicação, o social,                

as tecnologias, os diferentes materiais (…) de que forma as artes potencializam as             

capacidades de trabalhar em equipa, de planeamento, de negociação, de liderança, de            

comunicação, de gestão de conflitos e a criatividade” (p.55) e de que o reconhecimento              

das Artes enquanto prática transformadora passa pelo professor e pela sua aceitação de             

que o saber e o fazer artístico são contributos valiosos para a sociedade. 
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Freitas & Freitas (2002) referem que o processo de ensino e aprendizagem é             

direcionado, na sala de aula, ao “grande grupo”, ou seja, a turma. Explicam que, neste               

contexto, o professor direciona o seu ensino para a turma, originando aprendizagens            

individualizadas, pois cada aluno é responsável pela detenção e retenção do seu próprio             

conhecimento. Estes autores consideram que este método de aprendizagem leva a que o             

aluno procure resolver sozinho as suas dificuldades, podendo provocar desmotivação,          

baixa autoestima e insucesso escolar, uma vez que, o aluno não consegue ultrapassar             

sozinho essas dificuldades, continuando assim com dúvidas ou incompreensão nos          

conteúdos de aprendizagem. 

Do ponto de vista de Freitas & Freitas (2002) é possível originar mudanças neste              

contexto se, “em vez de colocar o aluno, sistematicamente, na situação de aprender             

sozinho, lhe dermos a ajuda de poder aprender integrado num grupo” (p.25). Esta             

aprendizagem em grupo, segundo os mesmos autores, não se limita a juntar três ou              

quatro crianças ou adolescentes e propor-lhes uma tarefa, mas sim implica que estas             

crianças e jovens aprendam a trabalhar em grupo de acordo com princípios e regras              

estabelecidas para o trabalho em grupo. 

Silva, Lopes & Moreira (2018) explicam que, no contexto educativo, a           

aprendizagem cooperativa envolve a utilização de grupos pequenos e heterogéneos onde           

os alunos, não só, trabalham juntos com o objetivo de maximizar a sua aprendizagem e               

a aprendizagem de todos os elementos do grupo, como aprendem a trabalhar em grupo e               

a ser solidários. Segundo estes professores é importante que os alunos participem            

ativamente na construção do seu saber e que interagem entre pares. Assumem que “o              

professor não é o único que “ensina”, mas que, quando se trata de aprender, os alunos                

em pequenos grupos cooperativos são capazes de “ensinar-se” mutuamente e, desta           

forma, potenciar os benefícios que são atribuídos à interação entre pares na            

aprendizagem” (Silva, Lopes & Moreira, 2018, p. 16). 

Antes de pensar num perfil de professor que possa melhor contribuir para o sucesso da               

aprendizagem cooperativa, importa entender o que se passa nestes grupos cooperativos.           

Silva, Lopes & Moreira (2018) falam em interdependência positiva e definem-na como            

o coração da aprendizagem cooperativa. Assumem que é a sensação de que o grupo só               

se sente bem-sucedido se todos os elementos do grupo também o forem. Freitas &              

Freitas (2002) referem que na interdependência positiva “não há lugar para quem            

45 

 



 

 

trabalhe e veja trabalhar (…), todos os elementos do grupo devem ter tarefas             

destinadas e serem responsáveis por elas, percebendo que se falharem não são eles que              

falham, mas o grupo” (p.26).Depreendo que, se esta interdependência positiva se           

verificar no grupo, em cada aluno, se poderá encontrar motivação, um sentimento de             

pertença ao grupo, solidariedade e sentimento de entreajuda . Contudo, estas           

caraterísticas necessitam ser desenvolvidas e treinadas pelo professor. A este propósito,           

Silva, Lopes & Moreira (2018) são de opinião que os professores devem proporcionar o              

desenvolvimento de atitudes relacionadas com a capacidade de trabalhar em grupo, e            

não apenas, limitar-se a proporcionar o desenvolvimento cognitivo. Do ponto de vista            

destes autores, tanto um como outro exige trabalho, preparação e orientação cuidadosa            

na sua operacionalização, mas igualmente que seja feita de forma progressiva. O aluno             

precisa do seu tempo de integração à dinâmica do grupo e de treino na aquisição de                

competências e confiança que o conduza não só ao seu sucesso individual, mas também              

grupal. 

Nos subcapítulos seguintes são expostas duas perspetivas do papel da          

interdependência positiva na aprendizagem cooperativa. 

 

2.3.1. As subcategorias da interdependência positiva na docência  

 

As subcategorias da interdependência positiva têm sido avançadas, na perspetiva          

dos autores, Silva, Lopes e Moreira (2018) e por Freitas & Freitas (2002).  

Segundo Silva, Lopes e Moreira (2018), na interdependência positiva de          

objetivos nos grupos cooperativos, o professor deve estabelecer objetivos que levem à             

participação e ao envolvimento de todos os elementos do grupo no processo de             

aprender. Deve incentivar o grupo a ajudar-se mutuamente de forma a melhorar a sua              

aprendizagem (os alunos não estão todos no mesmo estádio de aprendizagem) e a             

unir-se para alcançar os objetivos comuns propostos. 

Para assegurar a interdependência positiva de tarefa, o professor procede à           

divisão de tarefas, apelando à participação ativa de cada membro do grupo, transmitindo             

aos alunos a noção de complementaridade das tarefas e implicando os alunos nos             

processos contínuos de avaliação do trabalho em curso.  
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Para assegurar a interdependência positiva de recursos, o professor deve          

fornecer poucos recursos de forma a que o grupo partilhe estes recursos e coordene a               

sua utilização. Este método desenvolve, do meu ponto de vista, o conceito de             

responsabilização para com os recursos e os membros do grupo. Efetivamente a gestão             

dos recursos fica ao cargo do grupo no coletivo e no individual.  

Para assegurar a interdependência positiva de identidade, o professor deve          

manter o mesmo grupo de trabalho durante algum tempo, de maneira a que este, possa               

estreitar relações. Depreendo que, através desta estratégia, os alunos podem criar           

ligações afetivas, conhecer-se melhor, adotar comportamentos diferentes e encontrar         

motivações em comum, desenvolvendo assim relações de confiança e intimidade. 

Para assegurar a interdependência de papéis, o professor deve atribuir papéis            

complementares e interligados aos alunos de forma a que trabalhem juntos, não se             

atrapalhem uns aos outros e não adotem uma atitude passiva ou dominante no grupo. 

Percebe-se nesta metodologia de aprendizagem cooperativa que cada aluno fica          

a saber o lugar que ocupa no grupo, qual o papel tem de desempenhar, mas acima de                 

tudo, fica claro para o aluno, que do seu papel dependerá o (in)sucesso do grupo               

enquanto grupo. 

Para assegurar a interdependência de recompensas/celebrações, o professor        

deve criar condições que possibilitem o reconhecimento do trabalho realizado pelo           

grupo, reforçar no grupo a ideia de que o sucesso do trabalho realizado derivou do               

trabalho e empenho de cada elemento do grupo, parabenizar o compromisso mútuo do             

grupo no trabalho e providenciar momentos de celebração pelo êxito conseguido (Silva,            

Lopes & Moreira, 2018). 

Na perspetiva de Freitas & Freitas (2002) na interdependência positiva o           

professor procura, estimular no aluno o sentimento de pertença ao grupo, permitir que o              

grupo se organize, sendo que cada elemento tem o mesmo valor que o outro,              

independentemente do lugar que ocupa ou tarefa que desempenha. O sentimento que            

deve ser valorizado e treinado é que seja qual for o trabalho executado individualmente              

é sempre em prol do grupo e que cada elemento deve ser responsável por si próprio e                 

pelo grupo. Se um falha, todo o grupo falha.  

Na interação face a face, o professor procura permitir um tempo ao grupo para              

se conhecer, para que os elementos se (re)conheçam e se aceitam enquanto pessoa e              

47 

 



 

 

elemento pertencente ao grupo. O professor tem, nesta interação, um papel importante            

no desenvolvimento do espírito de interajuda e de motivação minimizando os fatores de             

stress que possam perturbar o equilíbrio do grupo.  

Quanto à avaliação individual/responsabilidade pessoal pela aprendizagem,       

percebe-se que o professor deve explicar os termos da avaliação, implicar o aluno no              

processo de avaliação e fazer com que este entenda que da sua avaliação individual              

dependerá a avaliação do grupo. O professor deve consciencializar o aluno da sua             

responsabilidade para com este processo de avaliação e fazer com que cada aluno se              

motive para aprender e cumprir com as suas tarefas.  

No uso apropriado de skills interpessoais e de pequeno grupo, entende-se que            

nesta componente a função do professor seja de desenvolver no aluno competências            

sociais. Cada aluno é diferente, tem caraterísticas pessoais e podem facilitar ou            

dificultar o estar em grupo. São identificados dois tipos de skills: os pessoais e os               

interpessoais. Os skills pessoais dos alunos reportam-se a “aprender a partilhar           

informação, a assegurar-se que compreenderam o que estudaram, saber usar o tempo,            

manterem um bom nível no seu trabalho, para além de tomar notas, fazer registos,              

sumários, etc” (p. 31). Os skills interpessoais enquadram-se no “ser capaz de partilhar             

sentimentos, de ouvir sem interromper, esperando pela sua vez de intervir, de mostrar             

simpatia pelas ideias dos outros, ainda que não concordando com elas, de encorajar             

quem se mostra desanimado” (p. 31). 

Finalmente, na avaliação do processo de trabalho de grupo, o professor procura            

estruturar uma aprendizagem que possibilita tal avaliação. A avaliação deve incidir na            

avaliação das interações no grupo, no feedback constante, no tempo para reflexão, na             

avaliação do processo em grupo turma e na demonstração de satisfação pelos            

progressos. 

Na análise destes autores podemos aferir que a aprendizagem cooperativa          

distancia-se do tradicional trabalho de grupo, pela sua complexidade nas atividades e            

caraterísticas desejáveis no perfil do professor. O trabalho cooperativo apela, de acordo            

com a sua complexidade, a um plano de ação bem estruturado dentro do grupo, ao               

desenvolvimento de uma coesão social e a uma interação intragrupal estimuladora. Ao            

contrário do trabalho de grupo, o trabalho cooperativo requer responsabilidade          

partilhada pelo sucesso da aprendizagem, quer a nível individual quer coletivo,           
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privilegia uma interdependência positiva e obriga a uma preocupação com as           

aprendizagens dos elementos do grupo. Estas características são condições essenciais          

que marcam a diferença com o trabalho de grupo. Face a estas condições essenciais e               

necessárias, o papel do professor também é marcado pela diferença. Enquanto, no            

trabalho de grupo, o professor não prioriza o funcionamento do grupo, no trabalho             

cooperativo o seu papel é determinante para a eficácia e eficiência do grupo nas              

questões de perceber uma possível resistência dos elementos do grupo, a falta de             

envolvimento ou até mesmo a falta de comunicação.  

A aprendizagem cooperativa torna-se efetivamente complexa, a partir do         

momento em que exige que os alunos não só, assimilem conteúdos curriculares, mas             

também desenvolvam competências e atitudes interpessoais e grupais que lhes          

possibilitam um trabalho cooperativo eficaz e eficiente. Esta complexidade estende-se          

ao professor porque lhe exige uma função de mediador e a manutenção do seu interesse               

pela aprendizagem cooperativa assim como, a manutenção do rigor exigido pela prática            

cooperativa. 

O subcapítulo seguinte irá enquadrar o papel do professor na aprendizagem           

cooperativa nas disciplinas de Desenho A e História e Cultura das Artes. 

 

2.3.2. O papel do professor na aprendizagem cooperativa nas disciplinas de Artes            

do currículo escolar 

 

No que respeita à disciplina de Desenho A, o seu programa tem como uma das               

suas finalidades o “promover métodos de trabalho individual e colaborativo,          

observando princípios de convivência e cidadania” (p. 6) e como um dos seus objetivos              

“relacionar-se responsavelmente dentro de grupos de trabalho adoptando atitudes         

construtivas, solidárias, tolerantes, vencendo idiossincrasias e posições       

discriminatórias” (p. 7).  3

No programa da disciplina de História e Cultura das Artes, uma das            

competências a desenvolver no aluno é que este saiba “Cooperar com outros em tarefas              

3 Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2001). Desenho A, 10ºAno. Retirado de:              
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_de_Artes_Visuais/desenho
_a_10.pdf, acedido em (26-05-2019). 
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e projectos comuns” (p.4). O programa refere ainda que o aluno no décimo ano de               

escolaridade já deve saber “(…) como relacionar-se em grupo” (p. 4). No caso de não se                

verificar isto, o programa reforça a necessidade de criar “metodologias de trabalho            

activas e/ou colaborativas na sala de aula” (p.4).  4

Face ao exposto e de acordo com o referido nos subcapítulos anteriores,            

podemos aferir que a aprendizagem cooperativa torna-se um desafio tanto para os            

alunos como para o professor, uma vez que obriga ao cumprimento de objetivos do              

domínio da aquisição do conhecimento como também implica o desenvolvimento das           

competências do aluno para trabalhar em grupo e das competências do professor para             

otimizar esta aprendizagem cooperativa. Percebe-se igualmente que é um tipo de           

aprendizagem que, para além de ser preparada e treinada pelos intervenientes, exige            

tempo para que professor e aluno consigam não só o desenvolvimento pessoal e             

profissional como também, no caso do aluno, o sucesso individual e grupal. Neste             

contexto, parece igualmente essencial que o professor recorra a estratégias de mediação            

no processo de inter-relação nas atividades de aprendizagem cooperativa. Não se           

perspetiva uma tarefa fácil para o professor, atendendo às inúmeras possíveis reações            

dos alunos. De acordo com Johnson & Johnson (1999) é ao professor que compete              

definir os objetivos, tomar as decisões sobre as atividades, motivar o individual e o              

coletivo e explicar os procedimentos e princípios básicos da aprendizagem cooperativa. 

Fontes & Freixo (2004) também realçam esta importância do papel do professor            

na aprendizagem cooperativa, referindo que o professor integra os alunos nos grupos de             

aprendizagem, avalia o rendimento individual e promove uma articulação estreita dos           

laços cooperativos dentro do grupo. Os autores acrescentam que o professor deve            

mostrar disponibilidade nas explicações e nas intervenções que possa ter de fazer            

durante o trabalho de grupo, que faça registos pormenorizados do progresso escolar dos             

alunos, do empenho e competências demonstrados.  

Num paradigma escolar baseado na figura do professor como o elemento central            

do processo de ensino e aprendizagem em que, a preocupação com o controlo             

comportamental dos alunos ainda é excessivamente evidente, em modelos de aula           

4 Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2004). História e Cultura das Artes, 10ºAno. Retirado                
de 
:http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_de_Artes_Visuais/historia
_cult_artes_10_11_12_0.pdf, acedido em (26-05-2019). 
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eminentemente expositivos e em desenhos de sala de aula conceptualmente baseados           

nisso, torna-se difícil cumprir esses objetivos. Repensar estas práticas levou-me a           

considerar a aprendizagem cooperativa como uma metodologia que possibilita o          

rompimento com tais práticas e como promotora de aprendizagens mais significativas           

no aluno. A abordagem de práticas educativas que promovam aprendizagens          

cooperativas e posturas cooperativas entre alunos e até mesmo na cultura docente, exige             

dos professores um compromisso e uma dedicação acrescida. Isto porque, sendo uma            

metodologia que tem como foco, uma dimensão relacional, é necessário da parte do             

professor sensibilidade, tempo e criatividade na sua operacionalização. 

 

2.3.3. Na procura de um caminho para o professor no processo artístico 

 

Korthagen (2004) apela à procura de identidade no interior mais profundo de            

cada professor. Esta identificação de qual o seu papel enquanto professor ou professor             

artista é que vai determinar a sua prática docente e ajudá-lo a melhor entender qual o                

propósito que vai dar ao ensino das Artes. Percebe-se assim, que as experiências             

artísticas do professor , as suas crenças e o seu sentido de missão podem influenciar               

qual será o seu comportamento em sala de aula.  

Neste caminho a traçar pelo professor ou professor artista, Gonçalves (2002)           

refere que “os mecanismos para a orientação de práticas e conteúdos abordados na             

sala são “em parte” gerados pelo questionamento sobre como articulo o conhecimento,            

à medida que descubro, acrescento e modifico ideias e procedimentos (...) minhas            

experiências artísticas auxiliam na constituição da prática docente (...) contribui para o            

desenvolvimento das ações pedagógicas em sala de aula” (p. 51). 

Historicamente, como refere Wendt (2010), o ensino da Arte traz um fazer            

técnico sem reflexões que apenas se concretiza num produto final e que “ pensar e               

exercitar o fazer criativo somente servem para o artista, um ser que nasce com um dom                

e tem inspirações” (p. 18). Contrapondo-se ao historicamente assumido,         

Gonçalves(2002) afirma que o propósito do ensino das Artes, não é o de “orientar              

artistas e suas poéticas, mas revelar que qualquer um, em determinado momento, pode             

pensar como um artista...inventando e produzindo modos distintos de ver, de falar            
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sobre arte e sobre si mesmo (...)o importante é que eles vivenciem essa operação              

inventiva” (p.53).  

Assim, na perspetiva de Gonçalves (2002) o professor deve ser          

preferencialmente professor artista. Isto porque, o professor artista, a partir das suas            

experiências e do seu processo criativo, tem uma perceção diferente do           

desenvolvimento da criatividade dos alunos e do processo de criar. A autora ainda             

acrescenta que a criação é “um exercício, uma operação poética para o artista” e que à                

posteriori poderá “ser considerada uma obra de arte” (p. 20). Kehrwald (2002)            

evidencia que “ser criativo, criar, recriar é uma necessidade na qual a criatividade faz              

parte (...) ser criativo não é um dom, mas um exercício a partir de experiências (...)                

dentro de um processo contínuo”(p.47 ). Fusari (1992, cit. por Wendt, 2010) afirma que              

“o professor de arte precisa de saber arte, saber ser professor de arte”(p.21). Este              

processo de criar, de produção e de experiências artísticas remetem-nos ao subcapítulo            

seguinte de forma a perceber esta questão de priorizar o processo de criação ou              

simplesmente valorizar o produto final. A educação artística deve marcar a diferença            

entre o fazer técnico sem reflexão e o fazer artístico permitindo a otimização do              

processo de ensino e aprendizagem, de processos de reflexão intra e interpessoais e de              

uma metodologia para o ensino da arte, como referiu Wendt (2010). Importa na             

conceção de Wendt (2010) que se saiba arte e que se saiba ser professor de arte.  

 

2.3.4. O processo de criação vs. o resultado final na conceção artística 

 

Durante o estágio pedagógico, constatei que é dada mais importância ao           

resultado final do que ao processo que levou o aluno a alcançar o resultado pretendido. 

É certo que, ao longo do percurso escolar do aluno, a valorização dos resultados              

das suas aprendizagens assumem um papel relevante. Estes resultados são identificados           

nas fichas de avaliação, nos exames nacionais, nas qualificações, nos quadros de honra,             

nos prémios de mérito, etc. Assim, considero que na escola a valorização do resultado              

final assume uma maior ênfase. Esta ênfase dita o sucesso do aluno, uma vez que lhe é                 

atribuída uma qualificação. Contudo, considero que o processo que originou tal           

resultado mereça um papel de igual importância, isto porque, segundo Dewey (2010) é             
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mais interessante quando somos capazes de ver o produto final como o resultado de um               

percurso, de uma caminhada, do que, quando apenas olhamos para o produto final como              

a conclusão do processo.  

Nas atas do seminário “Os Desenhos do Desenho: nas novas perspetivas sobre            

Ensino Artístico”, organizadas pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da            

Universidade do Porto e em colaboração com a Escola Especializada de Ensino            

Artístico Soares dos Reis do Porto, Mário Bismarck (2001), pintor e professor, aborda             

os conceitos processo e resultado final na conceção artística fazendo referência à linha             

de pensamento do artista e teórico do Maneirismo italiano, Frederico Zuccaro. 

Frederico Zuccaro, transpõe estes conceitos para o campo do Desenho, referindo           

que este campo se encontra definido por duas vertentes distintas, sendo elas, o desenho              

interno e o desenho externo. Enquanto o desenho interno se refere à formação da ideia               

na mente, à forma sem corpo, ao pensamento visual e à imagem que se concetualiza               

mentalmente, o desenho externo assume-se como uma ilustração, uma corporização          

gráfica da ideia, a sua concretização, a “simples delineação, circunscrição, medida e            

figura de qualquer coisa imaginada e real” (Bismarck, 2001, p.55). 

Esta passagem do estado imaginário do desenho para o estado real é definida por              

Bismarck (2001) como espaço de ação. Este espaço situado entre “a ideia e a sua               

imagem...trabalha a ideia...a reconfigura...coloca em confronto o passado e o futuro, o            

conhecido e o desconhecido...a tradição e o novo...é onde o desenho se faz...é o espaço               

operativo do desenho, é aí que o desenho se resolve” (p.55).  

Na perspetiva de Dewey (2010) é mais importante desfrutar do processo que            

levou ao resultado final do que alcançar em si, o resultado final. Dewey (2010), citando               

Coleridge, explica a importância do processo, dando como exemplo a leitura de um             

poema. Explica que, o leitor "deve ser levado adiante não meramente ou sobretudo pelo              

impulso mecânico da curiosidade, não pelo desejo irrequieto de chegar à solução final,             

mas pela atividade prazerosa do percurso em si” (Dewey, 2010,p.62).  

Para o filósofo, este raciocínio privilegia o prazer que o individuo sente em             

desenvolver o trabalho. Importa referir, que para Dewey esse prazer não exclui a             

satisfação que o indivíduo sente em concluir o processo que levou ao resultado final,              

caso contrário, não haveria integração entre o produtor e o resultado produzido.  

No estágio pedagógico, no processo de avaliação da minha proposta didática na            
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disciplina de Desenho A, verifiquei que, o resultado final e individual assumia o papel              

principal na avaliação e que todo o processo de cooperação entre os grupos, que              

permitiu tal resultado foi colocado de parte. Considero que assim como é importante             

valorizar o processo artístico, o processo de cooperação dos grupos, na metodologia da             

aprendizagem cooperativa deveria ser reconhecido. Isto porque, no desenvolvimento de          

uma proposta coletiva, que trabalha uma ótica relacional, remeter a sua avaliação,            

unicamente a uma vertente individual é desvalorizar a importância da aprendizagem           

cooperativa no processo artístico.  

Neste contexto, Wendt (2010) refere que para um professor“as técnicas são           

importantes se valorizado o processo de criação e a reflexão sobre onde se pretende              

chegar” (p.18). Do ponto de vista de Wendt (2010) é através da reflexão de todo o                

processo e de como usar determinada técnica que o processo de aprendizagem artístico             

se torna num processo diferenciador.  
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Capítulo 3 | Apresentação e fundamentação da metodologia de intervenção e           

investigação no estágio pedagógico 

  

3.1.  Descrição geral do estágio pedagógico 

  

“Hoje foi (finalmente) o meu primeiro dia de estágio. Acordei ansiosa, nervosa, mas feliz.              

Sinto-me como uma aluna que vai ingressar pela primeira vez numa escola nova, que não               

conhece ninguém e receia pelo contexto desconhecido. 

É a primeira vez que me confronto com a outra perspetiva escolar… a de professora. Serei, eu,                 

capaz deste novo desafio? 

Apesar da ansiedade, encaro esta nova experiência como um desafio. Sinto o peso da              

responsabilidade deste novo papel de professora estagiária e para com as pessoas que vão              

fazer parte desta experiência… professores, alunos, pessoal não docente.  

Chego à escola e tenho necessidade de aguardar uns breves minutos no carro. Observo a               

escola e todo o seu espaço envolvente. Apesar de esta “aventura” começar a ser pensada e                

trabalhada no primeiro ano de mestrado através das aulas teóricas, dos momentos de reflexão e               

de questionamento, só no segundo ano é que tomei consciência da sua operacionalização e da               

dedicação que este projeto exigiria. Comecei a interiorizar, que cada uma das minhas ações,              

cada uma das minhas atitudes, iam ter um determinado impacto, não só, em cada um dos                

alunos como também em cada um dos professores cooperantes. A minha ansiedade passou a              

medo. Medo de não corresponder àquilo que era expectável para o papel de professora e medo                

que os alunos não me reconhecessem tal papel, isto também por causa da minha idade.               

Lembro-me de chegar à escola e perguntar a uma funcionária pelo professor Manuel Castro              

Mendes, e de a senhora me responder “o professor deve estar a chegar, mas já tocou! A menina                  

não devia estar na aula?”. Achei graça, mas fiquei ao mesmo tempo a pensar se esta seria                 

igualmente a opinião dos alunos” (Diário de Bordo, 16 de outubro de 2018). 

  

Este percurso de estágio pedagógico é o resultado de toda uma reflexão crítica e              

de questionamento pessoal realizados ao longo destes dois anos de mestrado. A            

intervenção prática no contexto escolar confrontou-me com a realidade escolar na ótica            

de professora estagiária. Encarei a realização deste estágio pedagógico como a           

possibilidade de encontrar respostas para as minhas interrogações no campo da           

educação artística. Tinha como objetivos iniciais, explorar o ambiente de sala de aula e              
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compreender as práticas pedagógicas inerentes às disciplinas de Desenho A e de            

História e Cultura das Artes. Com eles, encarei este estágio pedagógico, como um             

processo de crescimento pessoal e profissional e assim, iniciei o meu processo de             

observação e reflexão.  

Ao longo do estágio pedagógico tive sempre consciência de que o meu papel             

enquanto professora estagiária seria de grande responsabilidade e que teria, como já            

referi anteriormente, implicações nos dois professores cooperantes, nos alunos e no           

pessoal não docente. Sem qualquer tipo de experiência profissional na área do ensino,             

sabia que me seriam pedidas duas planificações de aulas, para cada uma das disciplinas              

e que estas se tornariam um desafio para mim, assim como todo o processo de ensino e                 

aprendizagem e as respetivas estratégias que viria a utilizar para as minhas propostas             

didáticas e para a sua leccionação. 

O estágio iniciou-se com a apresentação do professor do 10º ano, responsável            

pela unidade curricular de Desenho A, o professor cooperante Castro Mendes. O            

professor Castro Mendes começou pela apresentação da escola, da sala de aula de             

Desenho A e da turma do 10º AV1 e de seguida convidou-nos, a mim e ao meu colega                  

de estágio, a assistir à primeira aula de Desenho A. O mesmo sucedeu com o professor                

cooperante António Viana Paredes, professor responsável pela unidade curricular de          

História e Cultura das Artes da mesma turma. 

No início da aula de Desenho, o professor Castro Mendes, apresentou-nos aos            

alunos e explicou os motivos da nossa presença. Esta apresentação, gerou na turma             

olhares atentos e curiosos, como se estivéssemos a ser inspecionados. 

  

“Sentada no fundo da sala, sentia os olhares de alguns alunos, que se viravam para               

trás propositadamente, mas que se viravam rapidamente para a frente, quando o meu olhar              

cruzava com o deles. Falavam entre eles e eu sentia que era eu o objeto de estudo deles”                  

(Diário de bordo, 16 de outubro de 2018). 

  

Deste primeiro contato com a turma surgiram-me muitas inquietações: Qual iria           

ser a recetividade dos alunos à minha presença na sala de aula? Que tipo de reações a                 

minha presença iria despoletar? Como iria eu lidar com as diferentes personalidades            

dos alunos? Como iria eu encarar esta fase da adolescência neste contexto educativo?             
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Qual iria ser a minha resposta educativa face às situações que se iriam apresentar?              

Teria eu, as capacidades e competências necessárias para os ajudar nas propostas de             

aula? Deveria eu tratar os alunos por “tu” ou por “você”?” (Diário de bordo, 16 de                

outubro de 2018). 

Face a todo este turbilhão de perguntas, optei numa fase inicial por adotar uma              

postura de observação. Procurei estar atenta a tudo o que se passava em sala de aula e                 

aproveitar todas as experiências e oportunidades que me poderiam dar os professores            

cooperantes. Procurei assimilar todos os pormenores de lecionação assim como técnicas           

e estratégias possíveis e utilizadas na educação artística.  

 Numa fase inicial, foi-me dada a possibilidade de assistir às aulas de outras             

disciplinas das áreas artísticas das turmas do 10º e 12º ano de forma a escolher qual o                 

ano de mais interesse para a minha proposta de trabalho. Optei por assistir a uma aula                

de Oficina de Artes do 12ºano do curso de Artes Visuais, a algumas aulas de Materiais e                 

Tecnologias do 12ºano do curso profissional de Design Industrial e às aulas de Desenho              

A e de História e Cultura das Artes do 10ºano. Não assisti às aulas de Desenho A do 11º                   

ano porque não eram lecionadas pelo meu professor cooperante. Por este motivo, este             

ano de escolaridade ficou de imediato excluído da escolha.  

Por outro lado, como queria trabalhar o conceito de articulação entre unidades            

curriculares, a escolha da turma do 12º ano foi posta de parte, porque a disciplina de                

História e Cultura das Artes, já não estava incluída no plano curricular. Assim,             

decidi-me pela turma do 10º ano. Fiquei satisfeita porque era o ano de escolaridade com               

o qual mais queria trabalhar. Isto porque, entendo que o 10ºano é o ano de transição                

entre o ensino básico e o ensino secundário, e que, por este motivo, considerava que era                

um desafio maior para mim. Efetivamente estes jovens ainda estariam (como eu) num             

processo de integração e que seria, de certa forma, mais fácil para mim trabalhar com               

eles e que, eventualmente, estes alunos se poderiam identificar comigo e eu com eles              

neste processo de integração. Eles, à escola e às disciplinas, e eu, ao trabalho de docente                

e de estágio. 

Entendi que seria uma mais valia para mim (e espero que para os alunos              

também) crescermos juntos neste processo. Fiz a este propósito alguma pesquisa para            

perceber como poderia lidar com eles/as da melhor forma e entendê-los também a partir              

da sua posição no ciclo vital, a adolescência. É importante para mim, que possa              
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implementar estratégias de ensino adequadas e de acordo com a faixa etária para que              

todos retirem o que de melhor há nesta experiência de estágio.  

O verbo latino adolescere tem como significado crescer, amadurecer. Assim          

podemos dizer que o adolescente é aquele que cresce e amadurece em várias vertentes              

(físico, psíquico, social, humano, etc.). Como referem Tavares & Alarcão (2005) a            

adolescência é, pois, “um crescer para a maturidade humana que passa por três fases              

de maturação: orgânica, psicológica e social” (p. 39). Os autores verificam em cada             

uma destas fases, um determinado estádio de transição da criança para a idade adulta              

que determina profundamente a forma de estar do adolescente.  

Segundo os mesmos autores, a adolescência enquadra-se na fase intermédia          

(entre os 13 e os 16 anos) e que dela emerge um/a adolescente pensante, inteletual e                

idealista que procura afirmar-se na sua identidade, distanciar-se da criança e           

aproximar-se do adulto (Tavares & Alarcão, 2005). Contudo Tavares & Alarcão (2005)            

realçam neste adolescente que “as meias verdades que defende com entusiasmo, as suas             

contradições e falta de consistência dos seus argumentos denotam ainda a sua            

imaturidade” (p.50) que o desenvolvimento ajudará a integrar, a partir de um aumento             

progressivo da capacidade de considerar várias alternativas, de extrapolar e levantar           

novas hipóteses à realidade percebida. 

Face ao referido anteriormente, posso retirar que na apreensão do conhecimento           

artístico, o aluno tem necessidade de de ir para além da descrição da realidade e do                

concreto e deve ser desafiado a tal. Precisa transformar e (re)criar com recurso a              

conceitos e raciocínios mais ou menos abstratos e inferir as mais variadas conclusões             

certas ou erradas. A educação artística podia contribuir nesta fase e compreender como             

tornou-se efetivamente desafiante. 

A turma do 10ºAV tem a sua primeira experiência no ensino secundário e na              

educação artística. Existe assim, um mundo novo para estes alunos explorarem e            

aprenderem. Têm a oportunidade de crescer num ambiente novo, do qual fazem parte             

vários professores, de diferentes disciplinas, com conteúdos de novas e variadas áreas,            

como são as unidades curriculares de Desenho A, de Geometria Descritiva e de História              

e Cultura das Artes. 

Todas estas possibilidades artísticas traduzem uma realidade nova para o aluno           

e permite-lhe construir um conhecimento novo, desenvolver determinados        
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conhecimentos artísticos e aprimorar a sensibilidade necessária ao estudo das Artes.  

É neste processo que o papel do professor se deve assumir como um papel ativo,               

responsável e relacional, isto porque, como refere Roldão (2009) “aprender é um            

processo complexo e interativo que torna necessário um profissional de ensino – o             

professor” (p.47). 

Foram notórias algumas mudanças de postura na turma relativas à nossa           

presença nas aulas. Nesse sentido, transcrevo a seguinte anotação do Diário de Bordo: 

  
“Os alunos continuam com a exploração da técnica de aguarela. Demonstram mais à vontade              

com a nossa presença nas aulas de Desenho, inclusive, chamam por mim e pelo Tiago para tirar dúvidas                  

sobre a técnica. O aluno D. perguntou-me, durante a demonstração da técnica, “Professora, você quer               

ser professora de Artes? Mas é tão nova para ser professora. Parece igual a nós. E que curso tem?”                   

(Diário de Bordo, 25 de outubro de 2018) 

  

Neste sentido, fui tentando conhecer e relacionar-me com a turma,          

envolvendo-me e acompanhando o desenvolvimento das propostas de trabalho que a           

turma realizava. De forma a conseguir envolver-me com os alunos, decidi acompanhar            

individualmente cada um deles nas propostas, exemplificando ou sugerindo alguma          

melhoria no trabalho, esclarecendo dúvidas e conversando com cada um. Considero que            

foi uma relação que cresceu mutuamente, tanto para mim como para os alunos, uma vez               

que senti, também da parte deles, um interesse e uma curiosidade em conhecer o meu               

percurso. 

 Relativamente às aulas de História e Cultura das Artes, sendo uma unidade            

curricular que me levou a sair da minha zona de conforto (no ensino secundário não tive                

História e Cultura das Artes, mas sim, Matemática), a minha postura nas aulas             

limitou-se à observação, sem grande intervenção, mas sim, tentando entender a           

dinâmica das aulas e da turma a uma disciplina com uma componente teórica. O meu               

modesto conhecimento da disciplina obrigou-me a estudar os conteúdos programáticos e           

a procurar  saber mais com o professor cooperante. 
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3.2. Apresentação da proposta de trabalho no âmbito das disciplinas de Desenho A             

e de História e Cultura das Artes 

 

Durante as minhas observações das aulas de Desenho, pude reparar que não            

existia espaço para partilha de ideias entre os alunos. O trabalho que os alunos estavam               

a executar tornava-se um trabalho individual, sem espaços de relação interpessoal.           

Confesso que isto me incomodou porque entendo que a troca de ideias e opiniões, e o                

diálogo, são muito importantes quer para o trabalho artístico quer para o processo de              

aprendizagem. Percebi que seria uma ausência que eu poderia tentar, de alguma forma,             

colmatar.  

Efetivamente, quando se olha para uma pintura, geralmente, só vemos na           

assinatura do artista que a desenvolveu um nome. Pensar neste fato interessou-me, no             

sentido de perceber as possibilidades de transversalizar o desenvolvimento de um           

trabalho artístico escolar ao coletivo. Queria igualmente verificar as possibilidades de           

dinâmicas de grupo que, eventualmente poderiam nascer, perceber qual o          

comportamento dos alunos quando enquadrados numa aprendizagem cooperativa e         

perceber se uma estratégia de grupo (visto que não era muito utilizada) seria uma mais               

valia para o ensino das Artes Visuais.  

Quando iniciei a minha pesquisa sobre o conceito de aprendizagem cooperativa,           

comecei a entender que este conceito era muito mais abrangente do que aquilo que              

imaginava. Entendi que esta aprendizagem cooperativa se poderia estender ao trabalho           

dos professores e foi surgindo assim, ao longo da minha pesquisa bibliográfica, o             

conceito de interdisciplinaridade.  

Numa das aulas de Desenho A, os alunos estavam a desenvolver uma proposta             

didática abordando a pintura de uma natureza morta de Josefa de Óbidos e a pintura “O                

Beijo” de Gustav Klimt.  

A proposta consistia em transformar a obra de acordo com a criatividade de cada              

aluno, transpondo elementos presentes nas duas obras e conjugando-os. Estes poderiam,           

manter a identidade formal de alguns elementos, transformar outros, ou criar uma nova             

composição para a mesma. O importante era que no desenho do aluno estivessem             

presentes elementos das duas obras.  

No entanto, no desenvolvimento da proposta, o aluno J. alterou a obra,             
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dando-lhe um novo enquadramento. O aluno transportou elementos das obras e           

enquadrou-as num novo cenário, numa sala de estar. No final, na apresentação dos             

trabalhos ao professor cooperante, verifiquei que o feedback do professor cooperante foi            

de alguma desaprovação. Isto porque, a obra estava demasiado “modificada”.  

Assim, remetendo para a intencionalidade da minha proposta didática, este          

feedback do professor levantou em mim questões: “Até que ponto os alunos têm             

autonomia no desenvolvimento de uma proposta? Até que ponto a criatividade do aluno             

é “aceite” num exercício proposto?” Refletindo também na abordagem de duas obras de             

arte e perspetivando a extensão da aprendizagem cooperativa a outras          

disciplinas/professores, outras duas questões levantaram-se: Como articular duas        

disciplinas em torno do conceito de aprendizagem cooperativa? Porque não abordar a            

aprendizagem cooperativa num contexto de interdisciplinaridade? 

Pensando na disciplina de História e Cultura das Artes, surgiu-me a ideia de             

procurar uma obra desta disciplina para se articular com a aula de Desenho e de acordo                

com a matéria a lecionar pelo professor de História e Cultura das Artes. No momento da                

estruturação mental da minha ideia foi-me dito pelo professor da disciplina de História e              

Cultura das Artes que a matéria a lecionar iria ser o estilo Gótico. Procurei inteirar-me               

sobre o estilo gótico fazendo uma pesquisa bibliográfica. Em conversa com o professor             

Viana este sugeriu a obra de arte “O casal Arnolfini” pintada em 1434 pelo pintor               

flamengo Jan Van Eyck. O mesmo pintor já me tinha sido sugerido pelo professor de               

Desenho, o professor Castro Mendes.  

Agradou-me a escolha desta obra na medida em que estava carregada de            

simbolismos que os alunos poderiam descobrir. Efetivamente os elementos da obra           

aludiam não só à própria época (por ex. o próprio pintor está no espelho da obra com a                  

inscrição Johannes de Eyck fruit hic-1434, cuja tradução é Johannes de Eyck esteve             

aqui-1434) como também aos papéis do casal no matrimónio e na sociedade (por ex. o               

marido com ar severo e a esposa com a cabeça inclinada traduzem um marido              

responsável pelo sustento da família, visto ser comerciante, enquanto a esposa submissa            

representava a fertilidade, visto parecer estar grávida). Nesta obra, os alunos podiam            

encontrar outras caraterísticas às quais eram associados outros simbolismos.  

Outro motivo que me levou a escolher esta obra, foi o facto de ter a               

oportunidade de reforçar os conteúdos programáticos do módulo 4 que o professor            
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Viana iria lecionar. 

Com base na obra escolhida, procedi à planificação das aulas de Desenho A e de               

História e Cultura das Artes (anexo 2).  

A proposta para a disciplina de Desenho A desenvolveu-se de acordo com a             

seguinte estruturação: formação dos grupos de trabalho cooperativo; contextualização         

teórica dos conteúdos programáticos a abordar com a proposta; entrega da fotocópia da             

obra de arte e breve apresentação da mesma; apresentação do enunciado/objetivos da            

proposta de trabalho; esclarecimento de possíveis dúvidas; data de início e de término             

da proposta de trabalho; apresentação expositiva dos trabalhos; estratégia de reflexão           

individual (questionário) e processo de avaliação. 

Quanto à proposta para a disciplina de História e Cultura das Artes, esta             

desenvolveu-se de acordo com a seguinte estruturação: os mesmos grupos de alunos            

mantiveram-se; entrega da estratégia mapa de conceitos; apresentação da proposta;          

apresentação da pesquisa realizada por cada grupo; síntese final da obra de arte e              

estratégia de reflexão individual (questionário).  

Por uma questão de agenda do professor Viana e por motivos de interrupção             

letiva, o processo de avaliação da disciplina, relativos aos conteúdos programáticos do            

módulo 4 (inerentes ao estilo gótico) foi realizado antes do início da proposta, não se               

integrando a minha proposta nesta avaliação do 2ºPeriodo.  

Estas propostas de trabalho, para cada uma das disciplinas, apresentaram nos           

seus enunciados, os objetivos delineados de acordo com o programa e a planificação             

anual das unidades curriculares de Desenho A e de História e Cultura das Artes , do ano                 

letivo 2018/ 2019 da ESFH .  5

As metodologias e as estratégias a abordar, na disciplina de Desenho A, foram             

discutidas com o professor Castro Mendes e a minha escolha incidiu nas séries de              

transformação. Isto porque, era um conteúdo do programa de Desenho A e que ainda              

5 AEFH. (2018/19). Planificação anual, disciplina Desenho A - 10ºano. Retirado de:            
https://drive.google.com/file/d/1hLEIebcqtzcB7OEQ4S1KWhJkPBc64-n_/view?usp=sharing, acedido em (26-05-2019). 

Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2001). Desenho A, 10ºAno. Retirado de:              
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_de_Artes_Visuais/desenho
_a_10.pdf, acedido em (26-05-2019). 
AEFH. (2018/19). Planificação anual da disciplina História e Cultura das Artes - 10ºano. Retirado de:               
https://drive.google.com/drive/folders/1HgHhFxj3HcD3Evb1GLeeg1CXYxTz_e85, acedido em (26-05-2019) 
Ministério da Educação, Departamento do Ensino Secundário. (2004). História e Cultura das Artes, 10ºAno. Retirado de                
:http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Secundario/Documentos/Documentos_Disciplinas_novo/Curso_de_Artes_Visuais/historia
_cult_artes_10_11_12_0.pdf, acedido em (26-05-2019). 
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não tinha sido lecionado.  

Em concordância com o professor cooperante Castro Mendes, a proposta de           

Desenho A iniciou-se a 19 de fevereiro de 2019 e concluiu-se a 11 de março de 2019,                 

com o horário seguinte (figura 9): 

 

 

terça-feira 

19/02/2019 – 26/02/2019 – 05/03/2019 

 
10:10 – 11:40 
11:50 – 12:35 

 

quinta-feira 

21/02/2019 – 28/02/2019 – 07/03/2019 

 
14:25 – 16:05 
16:05 – 16:50 

 

segunda-feira 

25/02/2019 – 04/03/2019 – 11/03/2019 

 
15:20 – 16:50 
17:00 – 17:45 

  

Figura 9- Horário de leccionação das aulas de Desenho A na proposta didática  

 

A proposta para a disciplina de História e Cultura das Artes apenas se realizou 

no dia 16 de maio de 2019 com o horário seguinte (figura 10):  

 

quinta-feira 

16/05/2019 
 

11:50 – 13:20 
 

 

 Figura 10- Horário de leccionação da aula de HCA na  proposta didática 
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3.3. Desenvolvimento das propostas de trabalho  

 
“Quando começas um quadro, fazes sempre descobertas bonitas. Destrói-as e reconstrói-as várias vezes. 

De cada vez que destrói uma coisa engraçada, o artista não a anula realmente, antes, transforma-a, 

torna-a mais substancial. No fim, emerge o resultado de descobertas rejeitadas.” 

 

Pablo Picasso, 1931 

  

A minha proposta didática para a disciplina de Desenho A, assentou na            

transformação gráfica da obra de arte, já referida anteriormente, o “Casal Arnolfini” do             

pintor Jan Van Eyck e foi desenvolvida em grupo. Esta proposta pretendia mobilizar             

alguns dos processos de síntese (simplificação por nivelamento, simplificação por          

acentuação, rotação, sobreposição, transparência e escala), inerentes aos conteúdos         

programáticos da disciplina. Era pretendido que os alunos em grupo, transpusessem           

para o trabalho, os processos de síntese, não sendo obrigatória a utilização de todos. 

Além do uso dos processos de síntese para o desenho, era pretendido que cada              

grupo, procedesse a transformações gráficas, que poderiam traduzir (ou não) gostos ou            

interesses pessoais. Estas transformações gráficas tinham como objetivo possibilitar aos          

alunos a abertura de caminhos para a imaginação, para a interpretação grupal de uma              

obra de arte, para a liberdade no processo de criação e para o estímulo da criatividade.                

Foi pedido a cada grupo que, determinados elementos da obra, continuassem presentes            

nos seus trabalhos. Não foi explicado o motivo desse pedido pois queria suscitar neles              

curiosidade sobre esses elementos uma vez que, mais tarde os iria abordar novamente na              

disciplina de História e Cultura das Artes.  

Para esta proposta didática, a obra de arte foi dividida em quatro partes, ficando              

cada elemento do grupo responsável por uma dessas partes. Os grupos teriam assim, que              

escolher em conjunto, a parte com que cada um ficaria responsável e, refletir, discutir e               

decidir cooperativamente qual a técnica e o material que cada elemento utilizaria na sua              

parte, tendo em conta a interdependência grupal que este exercício exigia. Isto porque,             

numa fase final, todas as partes da obra iriam conjugar-se e constituir o desenho da obra                

no seu todo.  

Sugeri no desenvolvimento da proposta e, como forma de ajudar na           

expressividade e na diversidade dos trabalhos que, dentro de cada grupo, utilizassem            
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técnicas e materiais diferentes, ficando esta sugestão ao critério dos alunos. 

No final da proposta, foi pedido aos grupos que, cooperativamente, procedessem           

à construção do “puzzle da obra” e analisassem a diferença de resultados entre a obra               

original e a obra por eles desenvolvida e interpretada.  

Os trabalhos foram apresentados à turma, possibilitando a observação das          

diferentes interpretações de grupo e promovendo uma troca de ideias entre os alunos             

sobre a experiência. No final, os trabalhos foram avaliados pelo professor cooperante. 

O conjunto de aulas planeadas para a minha proposta didática desenvolveram-se           

nas seguintes etapas de trabalho: 

Previamente, no dia 14 de fevereiro de 2019, avisei os alunos da realização de              

uma proposta didática e do seu início a 19 de fevereiro de 2019. Foram-lhes entregues o                

enunciado do exercício e a lista de material necessário para o desenvolvimento da             

proposta e foi feita, em concordância com o professor cooperante, a primeira            

constituição dos grupos, ou seja, dois grupos de 4 elementos e um, de 3 elementos               

(anexo 2).  

Logo de imediato, esta ideia de trabalhar em cooperação, gerou nos alunos            

algumas reações espontâneas tais como: “Professora vamos trabalhar em grupo? Mas           

isso vai dar muito trabalho professora! Como vamos organizar as mesas? Podemos            

escolher o grupo? E o que vamos trabalhar?”. Pela agitação dos alunos, depreendi que              

esta proposta os iria obrigar a sair das suas zonas de conforto. Contudo, não era minha                

intenção descartar a importância do trabalho individual, mas sim de o complementar            

com um trabalho coletivo. 

 

No dia 18 de fevereiro 

Novamente, em conjunto com o professor cooperante, foram organizados mais 3           

grupos de 4 elementos, cada. Neste dia, vi reações diferentes, das quais percebi que, já               

teria havido uma transmissão da informação pelos grupos anteriores, já formados.           

Destas reações, estes alunos queriam, apenas, saber quem iria proceder a constituição            

dos grupos, se eles ou se nós, professor cooperante e professora estagiária. 

 Como a turma funcionava por turnos, às segundas e quintas feiras, houve o             

cuidado na formação dos grupos, em juntar os alunos do mesmo turno, para que              

estivessem todos presentes nas aulas e as aproveitassem da melhor forma no            

65 

 



 

 

desenvolvimento da proposta. 

 Quanto à disposição da sala, considero que foi um constrangimento, quando a            

turma estava toda presente, devido à falta de espaço e de condições para alterar a               

disposição das mesas. No entanto, foi possível minimizar o constrangimento, virando           

para trás, os alunos da frente, como ilustra a fotografia seguinte (figura 11): 

 

 
Figura 11- Disposição dos grupos de trabalho na aula de Desenho A. Fonte própria. 

 

No dia 19 de fevereiro, 

Sendo que, o enunciado da proposta de trabalho já tinha sido entregue aos alunos              

nas aulas anteriores, que o material necessário já tinha sido pedido e que os grupos de                

trabalho já tinham sido formados, os alunos já vinham com uma ideia do que era               

pretendido com o exercício proposto.Percebi que alguns deles/as já tinham lido o            

enunciado previamente pelas sugestões de ideias que partilhavam entre si, pelo fato de             

já referirem pormenores da obra (no enunciado apenas referia o nome da mesma) e, por               

um grupo referir a criação de um “grupo de conversação” na internet entre eles, como               

forma a facilitar a comunicação sobre a proposta fora da sala de aula. Confesso que               

estas iniciativas autónomas por parte de alguns grupos deram-me mais confiança e            

entusiasmo para o início da proposta pois estes já começavam a “abraçar” a proposta.  

 A aula iniciou-se com uma breve introdução teórica dos conteúdos          
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programáticos de Desenho A que integravam o exercício, nomeadamente os processos           

de síntese (simplificação por nivelamento, simplificação por acentuação, rotação,         

sobreposição, transparência e escala) e pela exemplificação dos mesmos através de um            

power point. Esta introdução teórica teve a curta duração de 15 minutos na tentativa de               

conseguir o máximo da atenção dos alunos na explicação do exercício. 

De seguida, foram entregues a cada grupo, duas fotocópias. Uma, na forma de             

resumo dos processos de síntese que continha uma breve explicação de cada um deles e               

com a ilustração de um exemplo prático.A outra fotocópia, em tamanho A4, a cores,              

representava a obra “O casal Arnolfini”. Foi entregue apenas uma cópia por grupo para              

estimular a partilha, a leitura e a compreensão dos conteúdos em conjunto. 

Prosseguiu-se à leitura do enunciado da proposta, explicando-se o que era           

pretendido e as etapas de desenvolvimento do exercício. Previamente, como já referido,            

a obra de arte “O casal Arnolfini” foi dividida em partes, resultando numa             

fragmentação da obra em puzzle. A obra foi dividida em quatro partes, ampliadas para              

tamanho A4 e distribuídas por cada grupo de trabalho.  

Observei que, estas partes da obra despoletaram nos alunos uma certa           

curiosidade pois, de início, não estavam a compreender que as partes constituíam um             

puzzle da obra. Chegaram, inclusive, a questionar se, “não iríamos trabalhar a obra do              

pintor Jan Van Eyck como referia o enunciado?”. Respondi-lhes que “era exatamente o             

que estávamos a fazer” e assim que, se aperceberam que aquelas partes conjugadas             

resultavam no desenho a contorno da obra, uma reação de surpresa surgiu da parte              

deles. Considero que este “fator surpresa” possibilitou um “aguçar” na curiosidade           

destes alunos, uma vez que, voltaram a questionar-me sobre o que era pretendido fazer              

com aquele puzzle.  
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         Figura 12- Obra de Arte “O casal Arnolfini”                    Figura 13- Puzzle da obra de Arte  

               “O casal Arnolfini” 

 

De seguida, foi dado aos grupos uns minutos para discussão de ideias e sugerida,              

a realização de esboços das mesmas, em papel vegetal ou no diário gráfico. 

Acompanhei cada grupo de trabalho nesta fase de conceptualização, de forma a            

ajudá-los na seleção de uma ideia. Verifiquei, em todos os grupos de trabalho, uma              

dificuldade nesta fase da proposta. 

Várias perguntas foram colocadas pelos grupos tais como: “Professora,         

podemos transformar o que quisermos na obra?”; “Professora, a nossa obra pode            

estar num outro cenário? Por exemplo, se quisermos colocar o casal na praia             

podemos?”; “Professora, podemos alterar o vestuário das pessoas da obra?”;          

“Professora, podemos escolher os processos de síntese que quisermos?”. Respondi a           

cada pergunta colocada, reforçando sempre o facto de que as quatro partes juntas teriam              

que se interligar e que, para tal, todos eram dependentes uns dos outros no processo de                

trabalho e que a comunicação entre eles era muito importante.  

Apesar de sentir nos grupos receio na transformação da obra, procurei           

incentivá-los, tentando compreender as suas ideias, sugerindo algumas e dando-lhes o           

máximo de autonomia possível, tendo sempre em atenção que não se sentissem            
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abandonados no processo. 

No final da aula, já com uma ideia definida, foi pedido a cada aluno do grupo,                

com o recurso a papel vegetal, a realização do desenho de contorno da obra, procedendo               

às transformações gráficas e à transferência do desenho em papel vegetal para a folha              

de papel final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Processo de transformação da obra. Fonte própria 

  

 

As aulas seguintes até ao dia 5 de março 

Nestas aulas os grupos iniciaram o processo de aplicação das técnicas de            

desenho nas partes da obra (fig.15). Observei que existiu neste processo, um cuidado,             

por parte dos alunos, na escolha da técnica a utilizar. Isto porque, cada elemento do               

grupo escolheu a técnica de desenho na qual se sentia mais à vontade para trabalhar.               

Encarei este cuidado dos grupos como um aspeto bastante positivo pois demonstra, a             

meu ver, uma preocupação em retirar o máximo aproveitamento das capacidades de            

cada um em determinada técnica de desenho.  
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Figura 15- Aplicação das técnicas de desenho. Fonte própria. 

 

Ao longo das aulas, procurei acompanhar individualmente todos os grupos, ao           

mesmo tempo que observava os seus comportamentos e atitudes neste contexto de            

aprendizagem cooperativa. Das observações nas aulas para a minha proposta didática           

pude constatar que este tipo de aprendizagem me trouxe algumas surpresas, tanto a nível              

do processo como dos resultados.  

A nível do processo de desenvolvimento da proposta na aprendizagem          

cooperativa, verifiquei que os alunos com mais dificuldades a Desenho A trabalhavam            

melhor e com mais facilidade cooperativamente do que os bons alunos. Demonstravam            

mais espírito de entreajuda, responsabilidade, preocupação com o desenvolvimento da          

proposta, organização das tarefas e até espírito de sacrifício. Estas caraterísticas foram            

demonstradas pelo grupo constituído por 3 alunos. Efetivamente, para este grupo, não            

era obrigatório a concretização das quatro partes da obra, e mesmo assim, por iniciativa              

própria, o aluno T., desenvolveu duas partes da obra, para que o seu grupo apresentasse               

o puzzle completo. Apesar de este aluno demonstrar dificuldades nas técnicas de            

desenho, demonstrou uma melhoria significativa com a realização da proposta e uma            

vontade de ajudar o grupo no trabalho. Chegou a referir “Professora já terminei a              
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minha parte e quero ajudar os meus colegas no trabalho, posso?” (Diário de Bordo, 28               

de fevereiro de 2019).  

Outra surpresa positiva observada em quase todos os grupos, foi o respeito dos             

alunos pelas ideias de cada elemento do grupo assim como a preocupação que tinham,              

em conjugar elementos que cada um gostasse, no desenho final.  

Contudo, no decorrer do processo, surgiram igualmente aspetos negativos.         

Como exemplo, a aluna F. esquecia-se frequentemente da sua parte da obra em casa ou               

faltava às aulas. Este esquecimento dificultava não só o trabalho cooperativo, uma vez             

que a sua parte se interligava com as restantes, como causava atraso no             

desenvolvimento da sua própria parte. Inicialmente, tentei colmatar este esquecimento,          

com uma repetição da sua parte da obra em sala de aula, mas a situação tornou-se cada                 

vez mais recorrente, tendo inclusive, entregue a sua parte da obra fora da data              

calendarizada. 

Outro aspeto negativo verificado foi o ritmo e a dinâmica de trabalho de um              

outro grupo. Este grupo, apesar de apresentar domínio das técnicas de desenho,            

apresentava pouco trabalho cooperativo. No tempo de aula destinado ao          

desenvolvimento da proposta, os elementos do grupo não partilhavam muito as suas            

ideias, conversavam maioritariamente sobre assuntos que em nada tinham a ver com a             

proposta, o que atrasava o seu desenvolvimento. A orientação/organização do grupo era            

frequentemente gerida pela aluna C., quase de uma forma impositiva, e não o foi mais,               

porque as minhas passagens pelo grupo limitavam esse comportamento. No entanto, as            

ideias da aluna C. eram interessantes e pude perceber que o seu comportamento             

impositivo também estavam relacionadas com o facto de o grupo não mostrar grande             

empenho no desenvolvimento da proposta. Percebi igualmente que a falta de           

investimento no trabalho cooperativo em sala de aula se devia ao facto de os elementos               

do grupo trabalharem mais a proposta em casa do que em sala. Depreendi que este               

grupo funcionava mais individualmente.  

Noutro grupo, na perspetiva de uma melhor integração, o professor cooperante           

juntou a aluna M. proveniente de Londres, com a aluna V., porque elas comunicavam              

quase sempre em inglês. Este grupo tinha quatro elementos e poderia facilmente pensar             

que esta estratégia levaria a alguma dificuldade na integração com os outros dois             

elementos. Contudo, tal não aconteceu. Os três elementos incentivaram a aluna M. a             
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falar português, o que fez com que se sentisse mais à vontade e mais segura na interação                 

com o seu grupo de trabalho. A aluna M. já não tinha tanto receio de falar português.                 

Esta vontade de integrar a aluna M., por parte dos elementos do grupo, fez com que o                 

trabalho cooperativo tivesse resultado.  

Do ponto de vista integrativo, outro grupo demonstrou capacidades         

comunicacionais. Efetivamente o aluno D. era introvertido e não comunicava muito           

com a turma em contexto de sala de aula. O mesmo acontecia com os professores e                

connosco, professores estagiários. O aluno D. foi inserido num grupo de quatro rapazes.             

Os três elementos do grupo iniciaram um diálogo sobre gostos pessoais. No meio do              

diálogo, o aluno J., perguntou ao aluno D., “e tu mano, do que é que gostas?”. A partir                  

daí, o aluno D. sentiu-se mais à vontade para discutir gostos com o grupo. Julgo que se                 

conseguiu identificar com o grupo e desta forma abriu-se para o diálogo, sentindo             

liberdade e empatia para o fazer. Penso que a palavra “mano” foi a palavra              

desbloqueadora que permitiu, de certa forma, ao aluno D., sentir um sentimento de             

pertença ao grupo. Neste mesmo grupo, em termos de trabalho cooperativo, houve            

alguns ajustes realizados pelo aluno S. ao trabalho do aluno R. Efetivamente o aluno R.,               

tinha uma postura de pouca motivação na aplicação da técnica e, após vários incentivos              

por parte do grupo ao aluno R., os últimos retoques foram dados pelo aluno S.  

No último grupo, o trabalho cooperativo funcionou bem em termos de           

organização e dinâmica. O que ressaltou neste grupo foi a resiliência do aluno P. no               

recurso à técnica de pontilhismo e isto apesar do desincentivo por parte do professor              

cooperante, por ser uma técnica muito demorada. O aluno P., levou o trabalho para casa               

e terminou-o em tempo útil e com qualidade. Este aluno, do ponto de vista das suas                

avaliações anteriores e de acordo com o professor cooperante, é um aluno de 14 valores.               

Vi alguma renitência do professor cooperante, no momento da avaliação do trabalho do             

aluno P., em dar a nota de 17 valores que eu tinha sugerido. No entanto, o professor                 

cooperante, face aos meus argumentos, na questão da técnica do desenho, da sua riqueza              

nos pormenores e da cor aplicada concordou na atribuição deste valor. Argumentei            

igualmente a qualidade do grupo no processo de cooperação. Reconheci no aluno P. um              

grande nível de satisfação e surpresa pelo facto de ter subido de valores na sua               

avaliação, satisfação que o aluno fez questão de partilhar com a turma e com grande               

orgulho.  
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Ao longo da minha observação dos grupos e seguindo o percurso do trabalho             

cooperativo em cada um deles, no desenvolvimento da proposta, verifiquei que, apesar            

de estas idiossincrasias de grupo, os resultados finais foram originais. Apesar de atribuir             

mais relevância, em termos de avaliação, ao processo do que propriamente ao resultado             

final, não deixei de ficar agradavelmente surpresa pela originalidade dos resultados           

finais. As figuras seguintes ilustram esses mesmos resultados (fig.16). 
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Figura 16- Trabalhos finais dos grupos cooperativos.  

Fonte própria 
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Por fim, as aulas do dia 7 e 11 de março, 

 Nestas duas aulas, foi dada aos alunos a oportunidade de finalizar os trabalhos.             

Continuei a observar o espírito cooperativo na finalização dos mesmos. Constatei que a             

aprendizagem cooperativa foi bem sucedida e contribuiu para o desenvolvimento          

pessoal e social dos alunos. Finalizados os trabalhos, procedeu-se à avaliação.  

A avaliação quantitativa foi realizada pelo professor cooperante Castro Mendes.          

Este processo de avaliação aludia apenas ao resultado final, à apropriação dos alunos             

aos conteúdos programáticos (processos de síntese) e à utilização das técnicas. A            

avaliação centrada apenas nos resultados finais individuais, e não nos de grupo, fez-me             

questionar “onde entrava a avaliação do processo e dos parâmetros de trabalho em             

cooperação?” (Diário de Bordo, 7 de março de 2019). 

Como a avaliação formativa foi realizada no decorrer das aulas, através do            

acompanhamento aos grupos, o professor cooperante permitiu o meu envolvimento e           

participação no processo de avaliação. Assim, a minha avaliação estendeu-se, não só ao             

resultado individual final, mas sim, ao processo e às dinâmicas de grupo. 

No final das aulas, os grupos construíram o puzzle com as suas partes da obra e,                

numa mesa no fundo da sala, foram expostos todos os trabalhos desta aprendizagem             

cooperativa, possibilitando à turma, a observação da diversidade de trabalhos que a            

proposta originou (fig.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17- Exposição para a turma,dos trabalhos finais dos grupos  cooperativos. 

Fonte própria. 
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Relativamente à minha proposta didática para a disciplina de História e Cultura            

das Artes, esta assentou no preenchimento, em grupo, de um mapa de conceitos. 

Segundo Souza & Boruchovitch (2010) o mapa de conceitos constitui uma            

estratégia de organização do conhecimento, centrada no aluno, que facilita          

aprendizagens significativas. Na linha de pensamento das autoras, esta ferramenta          

incide na “construção de um novo conhecimento em forma de novas proposições”            

(p.206). Isto é, o novo conhecimento é construído através de novas formulações de             

conhecimentos, apreendidos previamente, e que possibilitam um desenvolvimento de         

capacidades emotivas, cognitivas, processuais e de autoconhecimento. 

 Esta estratégia de aprendizagem possibilita o desenvolvimento da autonomia no          

aluno e predispõe para o trabalho coletivo, no qual, como referem as autoras, é              

“fundamental negociar compreensões e significações” (Souza & Boruchovitch, 2010,         

p.205).  

Assim, a minha proposta didática pretendia mobilizar os conteúdos referentes ao           

estilo Gótico, previamente lecionados pelo professor cooperante Viana Paredes e          

estimular nos grupos, o sentido de cooperação, autonomia, organização,         

responsabilização, tomada de decisão e respeito mútuo. 

No dia 16 de maio, a aula iniciou-se com uma breve explicação à turma do que                

consistia o exercício. Foi pedido aos alunos para o desenvolvimento da proposta, que             

formassem os mesmos grupos cooperativos de Desenho A. De seguida, foi-lhes           

entregue uma cópia A3, a cores, do mapa de conceitos, no qual estava representado um               

esquema sobre o estilo Gótico e as simbologias de cada elemento do quadro do pintor               

Jan Van Eyck , com espaços em branco para os alunos preencherem (anexo 3). 

Para o preenchimento da parte referente ao estilo gótico era permitida a consulta             

do manual escolar da disciplina ou os resumos da matéria do caderno diário. Para a               

segunda parte, referente à interpretação de determinados elementos da obra, foi           

permitido o uso do telemóvel, uma vez que possibilitava o acesso à internet para as               

pesquisas sobre a pintura. A permissão ao uso telemóvel na proposta teve como objetivo              

mostrar à turma, que o telemóvel tem outro tipo de utilidade, nomeadamente uma             

utilidade pedagógica.  

Verifiquei que, nesta disciplina, as dificuldades de concentração no exercício e a            

dispersão em grupo eram grandes. Esta dispersão acontecia não só, entre grupos, como             
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se estendia para o grupo-turma. Contudo, verifiquei um empenho dos grupos no            

trabalho de pesquisa para conseguirem preencher todos os espaços em branco. Observei,            

em alguns casos, que alunos com bons conhecimentos na matéria ajudavam os alunos             

com mais dificuldades, explicando-lhes e esclarecendo-lhes as dúvidas. Importa         

também referir que o espírito de partilha instalou-se na turma, pois alguns grupos             

partilhavam informações que os outros não encontravam. No entanto, apesar de           

acompanhar todos os grupos, observei que em alguns existiam alunos a trabalhar mais             

que outros. Alguns, realizando mesmo o exercício quase na totalidade, individualmente.           

Neste caso, reforcei a ideia do exercício ser de desenvolvimento coletivo, tentando            

estimular o trabalho de cada elemento, e distribuindo por cada um dos alunos um              

elemento da obra para pesquisarem.  

No final da aula, cada grupo apresentou à turma, o resultado obtido, abrindo-se             

espaço para debater as informações encontradas e completando algumas, oralmente.          

Esta exposição de resultados à turma, demonstrou timidez e dificuldades na oralidade,            

por parte de alguns alunos.  

 

3.4. Análise de resultados das propostas de trabalho  

 

Com o objetivo de avaliar qual a perceção dos alunos da turma 10ºAV1 quanto              

ao trabalho cooperativo, foi- lhes proposto o preenchimento de questionários para as            

duas disciplinas (Desenho A e História e Cultura das Artes). O questionário dividia-se             

em três partes: duas perguntas fechadas sobre a avaliação do trabalho cooperativo; uma             

grelha de autoavaliação e por último, três perguntas abertas. As perguntas e a grelha              

foram as mesmas para as duas disciplinas (anexo 4). 

O preenchimento do questionário foi individual e anónimo de forma a permitir            

respostas o mais transparentes possível. Durante as minhas observações das aulas,           

verifiquei que os alunos não se mostravam muito confortáveis, quando expostos a            

debates de turma. O mesmo se verificava quando no final de alguma explicação, o              

professor os questionava sobre possíveis dúvidas, e estes não respondiam, dando a            

entender que as mesmas não existiam. No entanto, a posteriori, pediam esclarecimento            

em particular, a mim ou ao professor cooperante, das dúvidas, que supostamente não             

tinham.  
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Ao questionário proposto na disciplina de Desenho A, responderam um total de            

22 alunos (1 questionário não foi preenchido a pedido da aluna) e ao questionário              

proposto para a disciplina de História e Cultura das Artes responderam 23 alunos (a              

turma toda). 

Na primeira parte do questionário, sobre a avaliação do trabalho cooperativo e             

em resposta à pergunta a) “Como correu a atividade cooperativa?” foi elaborada a             

tabela seguinte (fig.18):  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  Figura 18- Avaliação do trabalho cooperativo no questionário às disciplinas 

  

Em resposta à pergunta b) “Todos os elementos do grupo participaram na             

atividade?”  

Na disciplina de Desenho A, 22 alunos responderam que sim. 

Na disciplina de História e Cultura das Artes, 20 alunos responderam que sim e              

3 alunos responderam que não. 

Na segunda parte do questionário, na grelha referente à autoavaliação, as           

possíveis respostas às afirmações eram definidas por Sempre, Muitas vezes, Algumas           

vezes e  Nunca. Estas respostas estão representadas na tabelas seguintes (fig.19 e 20). 
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Figura 19- Autoavaliação dos alunos na disciplina de Desenho A  
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Figura 20- Autoavaliação dos alunos na disciplina de HCA 
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Na última parte do questionário, em resposta à pergunta aberta “Gostaste da            

proposta de trabalho apresentada nesta aula?Justifica”, as respostas foram         

diversificadas quanto à disciplina de Desenho A. No geral, os alunos consideraram esta             

experiência cooperativa como proveitosa e diferente. Um aluno respondeu que “foi um            

trabalho diferente dos outros, nunca tinha feito um igual”, outro referiu “obrigou-nos a             

pensar em conjunto, o que nos aproximou mais e também deu-nos a liberdade de              

utilizarmos a nossa criatividade”. Avaliaram positivamente esta proposta como sendo          

uma mais valia na aquisição do conhecimento teórico-prático. Alguns alunos referiram           

“podemos expandir mais o nosso conhecimento sobre a obra”, “pude aprender a            

desenvolver técnicas”, “ ficamos a conhecer mais algumas obras com as quais não             

estávamos familiarizados” e “consegui aplicar as coisas que mais gosto”. Na sua            

perceção do trabalho cooperativo alguns alunos responderam que “foi divertido e acho            

que ficou um trabalho original”, “foi uma atividade nova e gosto de experimentar             

coisas novas”, “foi uma atividade muito interessante, a professora incentivou a nossa            

criatividade, foi divertida e pude conhecer um pouco melhor os meus colegas de grupo,              

o que me fez muito feliz”, “aprendi mais sobre os gostos pessoais dos meus amigos,               

explorámos a imaginação de cada um de nós e foi um trabalho deveras interessante” e               

finalmente “foi a única coisa que me deu prazer de fazer até agora a desenho”. 

Contudo, esta proposta não conseguiu chegar a todos os alunos, como era            

desejado. Efetivamente um aluno respondeu “gostei da ideia de recriação de uma obra             

de arte. Foi uma boa ideia mas acho que se fosse individual e se tivéssemos mais tempo,                 

o trabalho correria melhor”.  

Na tabela anterior, relativa à proposta realizada nas aulas de Desenho A,            

identifiquei algumas dificuldades sentidas na operacionalização da proposta e que          

podem ser colmatadas com o treino da e na aprendizagem cooperativa. Nas afirmações,             

“Partilhei as minhas ideias com o meu grupo de trabalho”,“Respeitei as ideias dos             

outros”,“Falei de forma a não perturbar os outros”,“Esperei pela minha vez para            

falar”,“Escutei atentamente os outros”,“Partilhei os meus materiais de desenho com          

quem precisava”, pude aferir que se prendem essencialmente com questões de           

comportamento e atitudes, quando as respostas se enquadram no Muitas Vezes e            

Algumas Vezes. Daí que a aprendizagem cooperativa terá que incidir e trabalhar nestas             

questões de forma a otimizar as relações e a comunicação dentro do grupo. Nas              
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afirmações “Incentivei os meus colegas de grupo, valorizando o seu trabalho e            

ajudando-os nas suas dificuldades” e “Contribui com ideias criativas para a realização            

da proposta de trabalho” aferi igualmente pelas respostas Muitas Vezes e Algumas            

Vezes que a noção de pertença ao grupo ainda não estava em todos interiorizada. A               

afirmação “Entreguei os trabalhos nas datas propostas pela professora” vem de           

encontro ao anterior dito, acrescentando-lhe o conceito de responsabilidade (neste caso           

a falta dela) que a aprendizagem cooperativa também ensina. Nas afirmações “Senti que             

esta proposta me ajudou a ultrapassar/melhorar dificuldades relativas à disciplina de           

Desenho”, “Esta proposta ajudou-me a adquirir conhecimentos para a disciplina de           

História e Cultura das Artes sobre artistas ou pinturas artísticas”,“Senti-me          

acompanhado pela professora no desenvolvimento da proposta (discussão de ideias,          

esclarecimento de dúvidas etc.)” e “Senti-me interessado(a) e motivado(a) com a           

proposta” interpreto pelas respostas Nunca às duas primeiras afirmações, que a           

aprendizagem cooperativa não teve efeito em todos. O mesmo acontece na última            

afirmação com uma resposta Algumas Vezes requerendo um trabalho motivacional por           

parte do professor e do processo de aprendizagem cooperativa. Finalmente, na           

afirmação“Assimilei os conteúdos programáticos que esta proposta propunha (séries de          

transformação)” identifiquei que pelas respostas nulas em Algumas Vezes e Nunca que            

os alunos identificaram como útil a proposta quanto à aquisição de conhecimento.  

Quanto às respostas para a disciplina de História e Cultura das Artes, estas             

também foram variadas. Os aspetos mais negativos nas respostas tinham a ver            

essencialmente com o facto de dois alunos não gostarem da disciplina ou dos conteúdos              

ministrados. Deste modo obtive as seguintes respostas “não, porque não gostei da            

matéria tratada” e “não, porque não me interesso por História”. Das respostas            

positivas obtive as seguintes justificações “com esta proposta consegui adquirir mais           

cultura”, “é algo novo para fazer nas aulas”, “foi interessante e permitiu que se              

aprendesse de uma forma diferente”, “ajudou-me a conhecer melhor outros aspetos da            

obra”, “foi divertido e ajudou um pouco a estudar a matéria pois a pesquisa de certos                

aspetos da obra ajudava a recolher conhecimento” e “pude desenvolver mais           

competências ao nível do conhecimento da disciplina e gostei pois trabalhei com os             

meus amigos”.  

De acordo com a tabela anterior, relativa à disciplina de História e Cultura das              
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Artes, nas afirmações “Partilhei as minhas pesquisas com o meu grupo de trabalho”,             

“Respeitei os outros”,”Falei de forma a não perturbar os outros”,”Esperei pela minha            

vez para falar”,“Escutei atentamente os outros” e “Partilhei os meus materiais para a             

pesquisa (ex.:telemóvel e manual)” identifiquei mais respostas no Nunca e no Algumas            

Vezes comparativamente ao questionário proposto em Desenho A. Deduzi que aqui           

também era necessário um trabalho a nível das atitudes e do comportamento,            

provavelmente mais do que para a disciplina de Desenho A. Nas afirmações “Incentivei             

os meus colegas de grupo, valorizando o seu trabalho e ajudando-os nas suas             

dificuldades” e “Contribui para a realização da proposta de trabalho” também           

verifiquei mais respostas no Algumas Vezes e Nunca, apelando igualmente a um            

trabalho de mediação por parte do professor. Nas afirmações“Senti que a proposta me             

ajudou a ultrapassar/melhorar dificuldades relativas à disciplina” e “Esta proposta          

ajudou-me a adquirir conhecimentos para a disciplina de História e Cultura das Artes             

sobre artistas ou pinturas artísticas” percebi pelas respostas homogéneas entre o           

Sempre e o Muitas Vezes que, comparativamente com as respostas dadas a Desenho A, a               

proposta teve mais dificuldades na transmissão de conhecimento. Na afirmação          

“Senti-me acompanhado pela professora no desenvolvimento da proposta (discussão de          

ideias,esclarecimento de dúvidas, etc.)” pelo maior número de respostas a Sempre           

deduzi que era necessário um maior acompanhamento ou que fui mais vezes solicitada.             

Na afirmação “Trabalhar com um mapa de conceitos ajudou-me a assimilar os            

conteúdos” percebi do ponto de vista das respostas homogéneas que foi um instrumento             

do agrado de toda a turma. Na afirmação “Senti-me interessado(a) e motivado(a) com a              

proposta” percebi que, comparativamente às respostas dadas ao questionário de          

Desenho A que o interesse para a proposta era geral na turma.  

 

Para a disciplina de Desenho A, na pergunta aberta “Quais os aspetos que mais         

gostaste? Porquê? E o que menos te agradou? Porquê?” destacaram mais os aspetos             

positivos do que os negativos. Alguns alunos referiram que esta proposta “deu-nos            

liberdade e utilizou a nossa criatividade para realizarmos o nosso trabalho”, “puder            

trabalhar em grupo porque nunca tínhamos tido essa oportunidade”, “pessoalmente          

gostei de toda a proposta e por isso não consigo apontar nenhum aspeto negativo”,              

“fazer novas transformações em obras conhecidas foi uma oportunidade de mostrar a            
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nossa criatividade”, “o que mais gostei neste trabalho foi a parte de estarmos a              

discutir ideias em grupo, assim fiquei a conhecer os meus colegas”, “pude fazer o que               

quisesse no trabalho em grupo e gostei de desenhar com os meus gostos e de aprender                

novas técnicas” e “gostei de termos tido tempo para fazer o que gostamos”. Apenas              

três alunos apontaram aspetos negativos referindo “gostei da ideia, acho que foi uma             

ideia criativa e diferente do que fazíamos mas não gostei de trabalhar em grupo”, “não               

gostei que o meu grupo não trabalhasse muito” e finalmente “não gostei que se              

impusesse uma obra e que o prazo de entrega fosse curto”.  

Para a disciplina de História e Cultura das Artes, ressaltaram aspetos positivos            

em como a proposta era diferente, divertida e proporcionava espaços de partilha. As             

respostas foram “gostei de trabalhar em grupo porque permitiu-me tirar dúvidas com os             

colegas”, “o que mais gostei foi fazer a pesquisa do significado das partes do quadro”,               

“gostei de pesquisar no telemóvel as respostas”, “quantas mais pessoas, mais ideias            

existem” e “trabalhar em grupo porque nos ajudámos uns aos outros e é divertido”. Os               

aspetos negativos prenderam-se com o tipo de cooperação entre os elementos do grupo,             

a matéria e a oralidade da apresentação. Assim obtive respostas tais como “não gostei              

que os meus colegas não trabalhassem tanto como eu”, “não gostei de o grupo estar               

distraído porque assim ninguém trabalhava”, “não gostei da parte relativa ao gótico”            

e “não gostei de ir à frente da turma ler, pois não gosto de falar em frente a muitas                   

pessoas”.   

 

Na disciplina de Desenho A, na última pergunta aberta “Gostarias de voltar a             

trabalhar em grupos cooperativos? Porquê?”, as respostas foram de encontro a repetir            

a experiência cooperativa. Apenas em duas respostas foram identificadas a vontade em            

não repetir. Contudo por motivos diferentes. Assim as respostas positivas reagiram com            

“sim, acho que se aproveita melhor”, “mostra melhor do que somos capazes”, “sim             

porque acho que melhoro mais as minhas capacidades”, “sim porque incentiva-nos a            

conversar e a partilhar ideias”, “sim porque aprender a partilhar ideias, técnicas e             

truques diferentes dos nossos contribui para o nosso crescimento como artistas”, “sim            

porque a minha turma tem pessoas muito simpáticas e gostaria de colaborar            

artisticamente com eles de novo e poder conhecê-los um pouco melhor também”, “sim              

porque diferentes pontos de vista e de trabalho é bom para nos aproximar”, “sim mas               
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se for este tipo de trabalho porque nos deu a liberdade criativa para criar uma obra                

excelente em conjunto”, “gostaria porque sinto que em grupo ajudámo-nos uns aos            

outros, conseguindo ter melhores resultados nas avaliações” e “sim porque é uma            

forma diferente de trabalho e assim não estamos sempre a fazer o mesmo”. As duas               

respostas negativas decorrem das justificações seguintes “não, porque temos de          

experimentar coisas novas” e “não, porque não gosto de trabalhar em grupo. Prefiro             

trabalhar sozinho porque posso fazer o que quiser no trabalho sem que os outros              

concordem”. Assim, se por um lado temos um aluno que prefere trabalho individual ao              

trabalho coletivo, temos outro aluno que quer experimentar outras experiências.          

Depreendo, desta última resposta, que não está claro que o aluno goste ou não do               

trabalho cooperativo mas que, o que lhe interessa mais, é experimentar novas            

experiências.   

Para a disciplina de História e Cultura das Artes, as respostas diferiram entre o              

sim e o talvez. Os alunos justificaram-se da seguinte forma “sim porque em grupo tudo               

é melhor”, “sim, porque esses trabalhos além de nos ajudar a nós mesmos também              

ajudam os restantes membros do grupo”, “sim, porque dá menos trabalho e há             

oportunidade de conviver e explorar as capacidades de cada uma”, “ é top!”, “sim,              

porque ajudam a perceber melhor as coisas da matéria”, “ não me importo porque eu               

gosto das pessoas do meu grupo mas tenho um pouco de preguiça”. Uma resposta              

enquadrou-se no talvez “talvez, porque não gosto de trabalhar com pessoas mas se o              

assunto for mais interessante não me importo”.  
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Capítulo 4 | Reflexão Final sobre as propostas de trabalho no estágio pedagógico e              

a minha projeção enquanto futura professora 

 

O conceito de Educação e os papéis atribuídos à Escola e ao Professor foram-se              

alterando ao longo dos tempos seguindo novas correntes pedagógicas e políticas de            

ensino. A construção de uma nova sociedade deve assumir-se como um compromisso            

com a aprendizagem. Educar e Ensinar é promover o desenvolvimento do potencial            

humano. É estimular e habilitar os alunos para a aquisição de conhecimento, de valores              

éticos e morais, de competências e de capacidades crítico-reflexivas. 

A minha primeira inquietação no empreendimento da proposta didática          

relacionava-se com a (não) recetividade dos alunos da turma do 10º AV1. Por este              

motivo, percebi que era fundamental cativá-los de forma a estimular em cada um deles              

o interesse em participar na proposta.  

Durante a observação das aulas de Desenho A percebi que os alunos gostavam             

de trabalhos que os levassem a transformar. Contudo, também verifiquei que se não             

fossem estimulados para tal, rapidamente se desmotivavam. A permissão do uso do            

telemóvel dada pelo professor cooperante, para ouvir música, tinha uma desvantagem.           

Enquanto, para mim, entendia que a música poderia abrir caminho ao pensamento e ao              

processo criativo, os alunos faziam um uso dele, diferente do que era expectável, na              

medida em que recorriam a ele frequentemente para procurar imagens que pudessem            

reproduzir. Senti, durante a minha observação, que este facilitismo na obtenção da            

imagem retirava aos alunos qualquer possibilidade em termos de conquista da sua            

autonomia de pensamento e de ação criativos. Recordei, das minhas aulas de Desenho,             

no meu tempo de ensino secundário, que o objeto a desenhar nos era apresentado ao               

vivo, porque a professora não apoiava o recurso à imagem digital. Recordo as             

experiências sensoriais que a professora nos possibilitava ao permitir ouvir, cheirar,           

tocar, ver e até saborear o objeto. Lembro-me, que numa aula, a professora trouxe uma               

maçã para cada um desenhar e pediu que a trincássemos, depois de testar os outros               

quatro sentidos. O que ela pretendia era que traduzíssemos, no desenho, a sensação             

sentida ao trincar a maçã. 

Na observação de tal comportamento por parte dos alunos da turma 10ºAV1,            
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senti que estes alunos não estavam sensibilizados para a observação do pormenor da             

imagem. Entendo como observação do pormenor, o facto de a poder tocar, sentir a sua               

textura, analisar a sua panóplia de cores, observá-la em vários ângulos, etc. 

Deste modo, depreendi que era necessário espicaçar estes alunos de forma, não            

só a cativá-los para a proposta, como também promover neles este cuidado com o              

pormenor. Por motivos óbvios, a obra proposta, apenas se limitou a uma fotocópia a              

cores. Contudo, na perspetiva de os alunos captarem o pormenor, foi-lhes entregue cada             

parte do puzzle em desenho de contorno. A minha outra intenção com esta estratégia era               

que os alunos não se desmotivassem ao observar a parte do seu puzzle na obra original e                 

a cores. Verifiquei que ao seguir estes passos, os alunos demonstraram interesse e             

curiosidade, quando perceberam que cada parte do desenho se iria encaixar umas nas             

outras. Aguardavam com alguma ansiedade o desenrolar do processo. 

Durante o estágio pedagógico ficou claro, para mim, que o papel do professor de              

Artes Visuais é complexo, mas que lhe cabe em grande parte realçar a criatividade do               

aluno, a sua curiosidade inteletual e o seu sentido de cidadania nestas relações de              

trabalho cooperativo. Neste sentido, é necessário que o professor estruture o processo de             

ensino e aprendizagem e adote medidas que assegurem a participação de todos os             

elementos do grupo, evitando comportamentos de trabalho passivos, como foi          

verificado aquando as minhas observações das aulas mas também reconhecidos pelos           

próprios alunos nos questionários. É importante que se valorize o conceito de (co)             

responsabilização neste processo de trabalho cooperativo. Cabe ao professor incluir o           

aluno nos processos de auto e hetero avaliação. Abrir espaços de comunicação para que              

cada elemento do grupo possa dialogar e compartilhar com o grupo a sua perspetiva da               

aprendizagem torna-se fundamental para a interiorização da relevância da cooperação          

nas mentalidades escolares, quer seja no aluno quer seja nos profissionais da educação.             

Na análise dos questionários, verifiquei que todos os alunos tinham escrito trabalho de             

grupo e que, em momento algum, aparecia trabalho cooperativo. Retiro desta análise            

que a aprendizagem cooperativa ainda não está vinculada às mentalidades escolares.           

Tendo um e outro a sua especificidade, como já foi referido no capítulo 2, é óbvio, pelo                 

decorrer do estágio pedagógico e pelas respostas dos alunos aos questionários, que eles             

não fazem a distinção entre estes dois conceitos e que, do mesmo modo, a estratégia               

educativa não está operacionalizada. Ou seja, pode-se dizer, que ainda permanece no            
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papel dos seus documentos legais. Provavelmente, é de pensar na necessidade de dotar             

os docentes de conhecimentos sobre aprendizagem cooperativa ou reforçar os          

conhecimentos já adquiridos, de forma a apelar à sua sensibilização e           

operacionalização. A imprevisibilidade dos contextos educativos, quanto às suas         

políticas internas e externas e à idiossincrasia da sua população escolar, obriga o             

professor a intervenções imediatas e ajustadas. É neste turbilhão de decisões e situações             

que o professor deve procurar espaços educativos que estimulam nos alunos respostas            

aos problemas que vão surgindo. Paulo Freire (1987) já defendia uma educação            

transformadora, justa e igualitária, recheada de emoções e sentimentos. Na minha           

opinião, as Artes Visuais têm esse poder transformador. Através delas e da sua             

aplicação na prática, é desenvolvida uma consciência do mundo em que se vive e              

adquire-se meios para intervir. Orientada para a socialização permite o desenvolvimento           

humano e pessoal na sua (re)construção de significados e de novos modos de             

perspetivar a realidade. A reflexão sobre as conceções teóricas e as práticas pedagógicas             

deve ser contínua e promovida em cada docente. (Re)pensar a educação gera processos             

de mudança e respostas adequadas à especificidade de cada contexto escolar. Professor            

e aluno devem ser simultaneamente sujeitos e agentes do processo educativo.  

A qualidade das atitudes no relacionamento interpessoal professor-aluno e         

aluno-aluno, ditam, com toda a certeza, a direção de um ambiente promotor de             

crescimento, quer para o aluno, quer para o professor de Artes Visuais. É sensato dizer               

que este ambiente saudável conduzirá inevitavelmente a uma aprendizagem mais          

profunda e assente em valores e princípios. 

Nesta ótica, a aprendizagem cooperativa em educação artística ocupa o seu            

lugar neste ambiente saudável. Dá à relação interpessoal um caráter mais íntimo na             

medida em que cada elemento do grupo cooperativo auto-inicia a sua aprendizagem, faz             

as suas escolhas, toma as suas decisões, em prol do grupo e é envolvido no processo                

significativo do aprender, de como aprender e do que quer saber. O trabalho cooperativo              

deve ser capaz de promover a comunicação, a assimilação dos conteúdos, o entusiasmo             

na participação individual e coletiva com o desenho da obra e a apropriação das              

matérias, a criatividade, a imaginação, a inovação e tudo na base do pensamento crítico              

e reflexivo. 

Neste processo de trabalho cooperativo estavam subjacentes, para além dos          
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objetivos propostos no início deste relatório, os seguintes objetivos: gerar nos alunos o             

ato de se auto conhecer e conhecer o outro; pensar “fora da caixa”; criar espaços e                

oportunidades de aprendizagem interdisciplinar entre a unidade curricular de Desenho A           

e a unidade curricular de História e Cultura das Artes; desenvolver nos alunos             

autonomia e competências para cooperar entre si e refletir sobre o processo que gerou o               

resultado final da proposta. 

A intencionalidade da minha proposta não foi a de criar duas propostas            

individuais diferentes, mas, sim, conjugar, interligar e dar continuidade a conteúdos           

programáticos de cada uma dessas disciplinas. Torna-se óbvio que a aprendizagem           

cooperativa apela a um processo de mudança cultural e de mentalidades. A proposta de              

trabalho cooperativo não foi de rápida aceitação, por parte do professor cooperante,            

inclusive sugeriu que o trabalho cooperativo fosse realizado em pares e não em grupo de               

quatro.  

A escola constitui-se como um todo, é uma comunidade educativa com uma            

dinâmica própria e assim capacitada para desempenhar processos de mudança. Para tal,            

deve munir-se da participação de toda a comunidade educativa pois é através deste             

trabalho de cooperação e participação que é possível caminhar para o sucesso desta             

organização pois, uma escola reflexiva cabe aos seus agentes reflexivos. Como referem            

Alarcão & Tavares (2003) “uma escola reflexiva pensa-se e organiza-se para saber            

como desempenhar a missão de educar num dado contexto temporal e sócio-cultural”.            

Os autores acrescentam ainda que, “uma escola que sabe onde está e para onde quer ir                

(…) tem um projeto orientador de ação e trabalha em equipa, pois a escola é               

constituída por pessoas animadas por um objetivo comum: a educação” (p.136). 

Zabalza (2004) refere que “sempre foi difícil ensinar. Porém se já era difícil             

ensinar quando só havia que ensinar agora muito mais difícil será, porque ensinar             

implica também facilitar a aprendizagem dos estudantes” (p. 22). Podemos acrescentar           

ao que já foi dito anteriormente e no seguimento desta citação de Zabalza (2004) que a                

qualidade do desempenho profissional do professor passa por um processo de           

auto-reflexão das práticas e de si mesmo enquanto professor, e que, se assim se verificar               

necessário, se torne oportuno proceder ao reajuste da sua prática profissional.  

Na abordagem das experiências pedagógicas no trabalho cooperativo é         

fundamental não perder o foco que cada aluno é diferente e tem formas diferentes de               
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aprender. Assim deve ser encontrada a melhor estratégia de ensino para cada um deles.              

Perceber melhor o contexto e o aluno obriga ao aprimoramento das competências do             

professor e a um processo de autoavaliação por parte do mesmo. Criar um clima de               

confiança com os alunos, exige autoconhecimento das nossas dificuldades e limitações e            

apela a uma cultura do cuidar.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A minha caminhada enquanto professora estagiária seguiu um percurso de          

autoconhecimento e de conhecimento do outro, tornando-se importante uma postura          

sensível ao longo do percurso. Compreender a atividade docente implica processos de            

reflexão que a minha humilde experiência ainda não me permite concretizar por            

completo. Contudo, e baseado na minha experiência enquanto professora estagiária,          

desenvolvi através de uma postura crítica e consciente sobre as minhas práticas            

pedagógicas um saber que sinto, agora, ser mais rico e abrangente.  

Construir o conhecimento através de uma aprendizagem cooperativa acresce         

processos de interação e relação complexos entre alunos e entre professor e alunos que,              

num registo mais tradicional de ensino não se assumem com tanta relevância. Perceber             

as dinâmicas de grupo que se criam, as relações interpessoais que daí advêm, as              

motivações que se vão (ou não) criando através do trabalho cooperativo, foram algumas             

das minhas prioridades no decorrer da proposta pedagógica, tentando perceber quais as            

reais características da aplicação deste tipo de aprendizagem num contexto de sala de             

aula. As atividades foram estruturadas de forma a assegurar que todos os elementos do              

grupo tivessem as mesmas oportunidades, independentemente dos gostos ou vontades          

de cada aluno. O objetivo era que ninguém prevalecesse enquanto individual mas sim             

como parte de um coletivo. A interação entre todos era potenciada ao máximo para que,               

no final, todos tivessem uma participação ativa na construção da sua aprendizagem            

cognitiva, humana, social e cultural.  

Ao longo da minha caminhada enquanto aluna, percebi que o professor não é o              

único detentor do saber, não é o único que ensina. Os alunos também têm a capacidade                

de ensinar-se mutuamente e de nos ensinar a nós, professores e professores estagiários.             

Ao papel do professor, nesta interação social resultante em aprendizagens cooperativas,           

acrescem-se competências de mediação, fundamentais para promover no aluno um          

estímulo individual, em prol do sucesso do grupo, cumprindo este os objetivos            

pré-estabelecidos. A interdependência positiva, coração da aprendizagem cooperativa,        

vincula o êxito de cada elemento do grupo ao êxito do próprio grupo. Os objetivos deste                

são, então, conseguidos na base da entreajuda.  
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Contudo, durante as minhas observações das aulas, compreendi que a          

aprendizagem cooperativa, nem sempre irá chegar a todos os alunos ou professores.            

Pela idiossincrasia de cada um e pela sua própria vontade (ou não) de se tornar um                

agente de mudança, nem sempre esta estratégia de ensino chegará a bom porto. Apesar              

de todas as condicionantes, e verifiquei algumas durante o meu percurso enquanto            

professora estagiária, parece-me importante complementar o ensino das Artes Visuais          

com este tipo de aprendizagem. Poderá, legitimamente, pensar-se que esta estratégia de            

ensino possa roubar tempo para aprender uma determinada matéria e criar dispersão nos             

alunos. Contudo, a aprendizagem cooperativa só poderá funcionar na sua plenitude           

quando o professor se munir de ferramentas de ensino, como a apresentação clara dos              

objetivos, o tempo disponibilizado para a realização da proposta, a planificação das            

tarefas de cada elemento do grupo, o estabelecimento/cumprimento de regras do           

trabalho cooperativo etc. Este tipo de metodologia envolve mudança de hábitos e de             

concepções de educação há muito instituídas no ensino. No entanto, a sua aplicação não              

deve ser vista como uma total rutura com o paradigma da educação atual, mas sim como                

um acréscimo ao enriquecimento dos percursos de aprendizagem dos alunos. 

Ao longo do desenvolvimento da proposta, tive de lidar com a resistência de             

alguns alunos demonstrada por desmotivação ou preguiça, como foi referido nos           

questionários. Percebi, ao longo da redação deste relatório pedagógico e das pesquisas            

bibliográficas realizadas, que o papel do professor das Artes Visuais na aprendizagem            

cooperativa é multifacetado e exige o domínio de determinadas competências e o            

aprimoramento de outras. Percebi que, a ele, cabe não se acomodar ao sistema             

tradicional de ensino, mas sim, procurar acompanhar uma sociedade em permanente           

mudança educativa. Considero, assim, que o desempenho profissional do professor das           

Artes Visuais e o seu investimento pessoal a nível de formação complementar, devem             

ser parte integrante do projeto institucional. 

Refletir sobre a aprendizagem cooperativa, as suas vantagens, desvantagens e          

limitações levará certamente a uma melhoria na tomada de decisão pedagógica, quer por             

parte do professor de Artes, quer por parte da instituição Escola. A construção do              

conhecimento e de uma nova personalidade profissional do professor das Artes Visuais            

e dos contextos educativos cabe, como já aqui foi referido, aos seus atores reflexivos. 

Retiro desta experiência pedagógica e desta investigação que é preciso saber           
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mais e fazer melhor. Para isso, encaro a aprendizagem como uma ação contínua que              

perdura ao longo da vida. Este trabalho não é finito porque ainda se levantam algumas               

interrogações e inquietações, para as quais encontrarei, certamente, respostas através da           

minha própria experiência profissional, que será alicerçada por uma procura constante           

do significado e do sentido da minha prática pedagógica. Estou consciente das minhas             

dificuldades e limitações, da minha falta de experiência profissional e da minha singela             

maturidade, mas como referiu Mialaret (2000, cit. por Chaves, 2010) “um professor,            

que é um profissional especial, só pode ser competente se for capaz de, graças à sua                

atitude de investigador e de teórico, se questionar constantemente” (p. 227).  

Por este motivo, sigo construindo o meu caminho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93 

 



 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

ABREU, W. (2007). “Formação e aprendizagem em contexto clínico: Fundamentos,          

teorias e considerações didáticas”, Coimbra: Formasau- Formação e Saúde, Lda.  

 

ALARCÃO, I. & TAVARES, J. (2003). “Supervisão da Prática Pedagógica: Uma           

Perspetiva de Desenvolvimento e Aprendizagem” (2ªed.), Coimbra: Edições Almedina,         

SA. 

 

BARBOSA, Ana Mae. (org.) “Inquietações e Mudanças no ensino da Arte”.           

S.Paulo:Cortez, 2012. 

 

BERTRAND, Y. & VALOIS, P. (1994). “Paradigmas Educacionais: Escola e          

Sociedades” (coleção Horizontes Pedagógicos) , Lisboa: Instituto Piaget. 

 

BESSA, N. & FONTAINE, A. (2002). “Cooperar para aprender: Uma introdução à            

aprendizagem cooperativa” (1ª ed.), Porto: Edições ASA. 

 

BISMARCK , M . (2001). Desenhar é o Desenho. In “Os Desenhos do Desenho, nas               

Novas Perspetivas sobre Ensino Artístico” (pp. 55–58). Faculdade de Psicologia e de            

Ciências da Educação - Universidade do Porto. 

 

BOAVIDA, A M. & PONTE, J. P. (2002). “Investigação colaborativa: Potencialidades           

e problemas”. In GTI (Org), Reflectir e investigar sobre a prática profissional (pp.             

43-55). Lisboa: APM.  

 

BONDÍA, J. (2002). “Notas sobre a experiência e o saber de experiência”. Revista             

Brasileira de Educação, nº19, p.20-28. 

 

CANDA, C.; BATISTA,C. (2009). “Qual o lugar da Arte no currículo escolar?”FAP,            

Curitiba, Vol 4, nº2, p.107-119. 

94 

 



 

 

 

CESCON, E. (2016). “Cognição situada e aprendizagem em contextos escolares”.          

Itinerário educativo, 68, 37-50 

 

CHAVES, M. (2010). “Pedagogia no Ensino Superior: Uma proposta de análise e            

autoavaliação”, Coimbra: Formosau-Formação e Saúde, Lda. 

 

COSTA, J. (2015). “Aprendizagem cooperativa: presença ou ausência no ensino das           

Artes Visuais em Portugal? ”, Tese de Mestrado, Universidade Lusófona de           

Humanidades e Tecnologias, Lisboa, 66 páginas. 

Disponível em: 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/6876/Disserta%C3%A7%C3%A3o

%20Mestrado%20Joana%20Amaral%20n%C2%BA%2021007877.pdf?sequence=1 

(acedido em 05/06/2019). 

 

DELORS, J. et al. (1996). “Os quatro pilares da educação”, in Educação um tesouro  

a descobrir, Porto: Ed. ASA, Cap. 4, pp. 77-88. C. 

 

DEWEY, J. (2002). “A Escola e a sociedade. A criança e o currículo.” Lisboa: Relógio               

D'Água Editores. 

 

DEWEY, J. (2010). “Arte como Experiência: Últimos Escritos, 1925-1953”. (1ºed.),          

Martins Fontes.  

Disponível em: 

https://www.academia.edu/4551514/104307644_Arte_como_experiencia_palestras_1_2

_e_3_John_Dewey , acedido em 04/06/2019. 

 

DURKHEIM, É. (2008). “A Educação Moral”. (2ºed.), Petrópolis, Brasil: Editora          

Vozes Ltda. 

 

ENGUITA, M. (2007). “Educação e Transformação Social”, Mangualde: Edições         

Pedago, Lda.  

95 

 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/6876/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestrado%20Joana%20Amaral%20n%C2%BA%2021007877.pdf?sequence=1
http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/6876/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Mestrado%20Joana%20Amaral%20n%C2%BA%2021007877.pdf?sequence=1


 

 

 

FONTES, A. & FREIXO, O. (2004). “Vygotsky e a Aprendizagem Cooperativa”,           

Lisboa: Livros Horizonte, Lda. 

 

FREIRE, P. (1967). “Educação como prática da liberdade”,Rio de Janeiro, Brasil:           

Editora Paz e Terra, Ltda. 

Disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1rXB5XpsRRm76zaNnip8VUMoJFsu_f__n/view ,  

acedido em 08/05/2019. 

 

FREIRE, P. “Pedagogia do Oprimido”, 17ª ed.Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

 

FREITAS, L. & FREITAS, C. (2002). “Aprendizagem Cooperativa” (1ª ed.), Porto:           

Edições ASA. 

 

GONÇALVES, E. “Artista-professor: uma operação poética”. In: Revista da         

Fundarte,Montenegro, v.2, nº4, jul./dez.2002 

Disponível em: 

http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/issue/viewIssue/12/32, 

acedido em 09/06/2019. 

 

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T. e HOLUBEC´, E.J. (1999) “El aprendizaje            

cooperativo en el aula”. Argentina: Paidos. 

Disponível em 

https://www.researchgate.net/publication/265567256_El_aprendizaje_cooperativo_en_e

l_aula , acedido em 30/04/2019. 

 

JOHNSON, D. W.; JOHNSON, R. T (1999). “Aprender juntos e solos: Aprendizaje            

cooperativo, competitivo e individualista”. Argentina: Aique Grupo Editor S.A; 

Disponível em 

http://www.terras.edu.ar/biblioteca/30/30JOHNSON-David-JOHNSON-Roger-Apendic

e.pdf, acedido em 15/05/2019. 

96 

 

https://drive.google.com/file/d/1rXB5XpsRRm76zaNnip8VUMoJFsu_f__n/view
http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/issue/viewIssue/12/32
https://www.researchgate.net/publication/265567256_El_aprendizaje_cooperativo_en_el_aula
https://www.researchgate.net/publication/265567256_El_aprendizaje_cooperativo_en_el_aula
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/30/30JOHNSON-David-JOHNSON-Roger-Apendice.pdf
http://www.terras.edu.ar/biblioteca/30/30JOHNSON-David-JOHNSON-Roger-Apendice.pdf


 

 

KEHRWALD, I.P. “Processo criativo e a sua função social”. In: Revista da            

Fundarte.Montenegro,v.2,n.4, jul./dez.2002.  

Disponível em:  

http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/issue/viewIssue/12/32, 

acedido a 09/06/2019. 

 

KORTHAGEN, F.A.J. (2004). Em busca da essência de um bom professor: para uma             

abordagem mais holística na formação de professores. Teaching and Teacher          

Education, 20, 77-97, Disponível em Journal homepage: www.elsevier.com/locate/tate. 
 

LAVE, J. & WENGER, E. (1991). “Situated learning: legitimate peripheral          

participation.” Cambridge: Cambridge University Press. 

 

LEITÃO, F. (2006). “Aprendizagem Cooperativa e Inclusão”, Lisboa: Ramos Leitão. 

 

LIM, B. (2004) Aesthetic discourses in early childhood settings: Dewey, Steiner, and            

Vygotsky, Early Child Development and Care, 174:5, 473-486, DOI:         

10.1080/0300443032000153633  

Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1080/0300443032000153633 

 

MANUAL DE PROJETO: ARQUITETURA, (versão 2.1), Edição Agosto 2009, Parque          

Escolar: Programa de Modernização das Escolas do Ensino Secundário 

Disponível em https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=915 , acedido em 19 de dezembro de          

2018.  

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (2017). “Perfil dos alunos à saída da escolaridade           

obrigatória”. Lisboa: Ministério da Educação/ Direção-Geral de Educação (DGE). 

 

MOSER, A.; SCHNEIDER, E. & MEDEIROS, L. (2012) “A Aprendizagem Situada           

nas Comunidades de Prática: Uma Aproximação Fenomenológica”, Revista de         

Informática Aplicada (2013), Volume 9, Número 1, 7-13. 

97 

 

http://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte/issue/viewIssue/12/32
http://www.elsevier.com/locate/tate
http://www.elsevier.com/locate/tate
https://www.dgae.mec.pt/?wpfb_dl=915


 

 

 

OLIVEIRA, M. & MILHANO, S. (2010). As Artes na Educação: Contextos de            

Aprendizagem promotores de Criatividade. 1º Edição, Folheto Edições & Design.          

Leiria. 

 

PROJETO EDUCATIVO (2014-2017) - Agrupamento de Escolas Francisco de         

Holanda, Guimarães. 

 

PROJETO EDUCATIVO (2018- 2020) - Agrupamento de Escolas Francisco de          

Holanda, Guimarães 

Disponível em  

http://www.aefh.pt/DOCS_IDENTIDADE/IDENT%20%20Projeto%20Educativo%202

018_2021.pdf , acedido em 23 /10/2018. 

 

ROLDÃO, M.C (2009).“Estratégias de Ensino: O saber e o agir do professor”            

(2ºEdição), Vila Nova de Gaia: Fundação Manuel Leão. 

 

SILVA, H., LOPES, J. & MOREIRA, S. (2018). “Cooperar na sala de aula para o               

sucesso”, Lisboa: PACTOR- Edições de Ciências Sociais, Forenses e da Educação. 

 

SOUZA, N. A. de, & Boruchovitch, E. (2010). “Conceptual maps: teaching and            

learning strategies and an evaluative tool”. Educação em Revista, 26(3), 195–217.  

Disponível em https://doi.org/10.1590/S0102-46982010000300010, acedido em     

19/06/2019.  

 

TAVARES, J. & ALARCÃO, I. (2005). “Psicologia do desenvolvimento e da           

aprendizagem”, Coimbra: Edições Almedina, SA. 

 

WENDT, D. (2010). “O professor e artista. Uma reflexão sobre a prática docente a              

partir da experiência artística.” Eletra, volume 20, pp. 17-24.  

 

 

98 

 

http://www.aefh.pt/DOCS_IDENTIDADE/IDENT%20%20Projeto%20Educativo%202018_2021.pdf
http://www.aefh.pt/DOCS_IDENTIDADE/IDENT%20%20Projeto%20Educativo%202018_2021.pdf
https://doi.org/10.1590/S0102-46982010000300010
https://doi.org/10.1590/S0102-46982010000300010


 

 

WENGER, E.; MCDERMOTT, R.; , W. M. (2002).” Cultivating Communities of           

Practice.” U. S. A.: Harvard University Press 

 

WENGER, E. (2008).“Communities of practice, Learning, Meaning and        

Identity.”18ºed. Cambridge: University Press 

XAVIER, B. (2012). “Arte e Delinquência”, (pp.67-81). Lisboa: Fundação Calouste          

Gulbenkian. 

 

ZABALZA, M. (2004). “O ensino universitário: O cenário e os seus protagonistas.”            

Porto Alegre: Artmed Editora. 

 

Legislação 

Decreto-Lei nº 75 / 2008, de 22 de abril. Regime de autonomia, administração e gestão               

dos estabelecimentos públicos da educação pré-escolar e dos ensinos básico e           

secundário. Diário da República n.º 79/2008, Série I de 2008-04-22, Ministério da            

Educação, Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
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Anexo 2 | Planificação das propostas didáticas 
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Anexo 4 | Questionários de Auto e Heteroavaliação das disciplinas de Desenho A e              

História e Culturas das Artes 
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