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RESUMO 

Este relatório com feição dissertativa pretende refletir sobre a cúmplice relação 

entre a temática das Inteligências Múltiplas e o Universo das Expressões Artísticas. 

Tem como particular objetivo explorar a influência do ensino da área da Expressão 

Dramática, praticado nas escolas, enquanto disciplina curricular do 3º ciclo do Ensino 

Básico, na formação integral dos alunos e realçar, recorrendo à fundamentação teórico-

prática, o extraordinário papel coadjuvante no desenvolvimento das Inteligências 

Múltiplas. Tendo sido consignado à educação artística um direito humano universal, 

pela Convenção da Unicef sobre os Direitos da Criança - adotada pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas em 1989 e ratificada por Portugal em 1990 - , torna-se pertinente 

refletir e averiguar a forma como se concretiza este projeto em particular, distinguir se a 

prática se coaduna com a política a nível do reconhecimento do valor da educação 

artística na escola. 

PALAVRAS CHAVE: Criança/Jovem, Educação Artística, Ensino, Expressões 

Artísticas, Expressão Dramática, Inteligências Múltiplas. 

ABSTRACT 

This report dissertation aims to reflect on the complicit relationship between the 

theme of Multiple Intelligences and the universe of Artistic Expressions. Specifically, it 

aims to: firstly, explore the influence Dramatic Expression education as practiced in 

schools, as a curricular discipline of the 3rd level of Basic Education, in the integral 

formation of students; secondly, to highlight, using the theoretical and practical reasons, 

the extraordinary supporting role in developing Multiple Intelligences. Having art 

education been consigned a universal human right, by the Convention of UNICEF on 

children’s rights – Declaration adopted by the United Nations General Assembly in 

1989 and ratified by Portugal in 1990 -, it is pertinent to reflect and both to find out how 

to implement this particular project, and to distinguish whether the practice is consistent 

with the policy at the level of recognition of the value of Arts Education in School. 

KEY WORDS: Child/Young student, Artistic Education, Teaching, Artistic 

Expressions, Educational Drama, Multiple Intelligences. 
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INTRODUÇÃO GERAL  

A experiência docente da disciplina de Expressão Dramática, desde 2007, 

permitiu-me constatar a crescente importância do seu ensino nas escolas, ou mesmo em 

associações comunitárias, sobretudo por serem transversalmente reconhecidos os 

benefícios da prática de atividades dramáticas, comuns a todos os níveis etários. As 

estratégias do ensino de Expressão Dramática, dirigido a alunos do 3º ciclo é diferente 

daquela que é vocacionada para os alunos do 1º ciclo do Ensino Básico ou orientada 

para indivíduos na idade adulta, embora os exercícios praticados sejam, por vezes os 

mesmos, obviamente adaptados aos diferentes grupos. Deparo-me frequentemente com 

os seguintes comentários dos alunos: “- mas o jogo da cabra cega ou do macaquinho do 

chinês é teatro?; Que giro, podemos brincar!”, ao que respondo: “- assim é, de facto; 

com a prática da Expressão Dramática aprende-se a brincar.” Alguns jogos são, por 

definição, associados ao recreio, tanto para crianças como para adultos, pois consistem 

em divertimentos que os levam a atingir um grau de auto e hetero-conhecimento, que 

permitem, com mais facilidade, aquecer e descontrair o corpo, soltar preconceitos e unir 

os atores participantes. Estes jogos coletivos, quando “brincados” servem para ensinar e 

avaliar, pois condicionam a percepção de aprendizagem do aluno. Os exercícios deixam 

de ser a simples “dança das cadeiras” para se tornarem movimentos que exigem 

concentração; de desinibição quando lhes propomos que dancem ou que imitem um 

animal; ou deixam de ser encarados como a “cabra cega” para passarem a ser um 

exercício de atenção, concentração, confiança e reconhecimento do grupo. 

O interesse acerca da temática das Inteligências Múltiplas (I.M.) ocorreu no 

exercício da minha atividade profissional. A Província Marista de Compostela, em que 

se integra o Colégio Marista de Carcavelos (C.M.C.), onde exerço atividade docente, 

criou para o triénio de 2013-2016 uma comissão para o estudo, projeção, formação e 

implementação de um quadro de desenvolvimento pedagógico com o objetivo de 

efetuar uma mudança metodológica em todas as instituições de ensino sob a sua alçada. 

Esta nova fase de renovação no processo de ensino/aprendizagem nasceu da premência 

de adaptação às mudanças protagonizadas pela nova organização social que caracteriza, 

atualmente, a vida comunitária em todas as sociedades avançadas. A atual “sociedade 

do conhecimento” é qualificada pela necessidade de constante atualização por parte dos 

indivíduos que a constituem, sendo exigido a cada aluno/a uma capacitação pessoal 

crítica que favoreça a interpretação da informação que circula e a capacidade de gerar 
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um conhecimento próprio que lhe possibilite aprender de forma contínua. Parece cada 

vez mais necessário que os alunos tenham a formação adequada que lhes permita, não 

só beneficiar das oportunidades educativas oferecidas pelos novos paradigmas do saber, 

mas também de adaptar-se aos cânones vigentes de forma criativa e gratificante. 

No C.M.C., a primeira formação para professores subordinada ao tema da 

mudança metodológica foi dedicada à temática das I. M. e sua eventual importância no 

plano educativo. As investigações desenvolvidas por Howard Gardner e a Teoria das 

Inteligências Múltiplas (T.I.M.) despertaram-me imediata curiosidade científica e, 

consequentemente, grande interesse pelo assunto, tanto do ponto de vista  profissional, 

como humano. Esta é a razão que explica a eleição da temática de pesquisa deste 

Relatório: num espontâneo ato introspetivo revisitei a minha adolescência e o percurso 

de jovem estudante no ensino básico e secundário, durante o qual experienciava 

diferentes interesses académicos, tantas vezes opostos aos objetivos então preconizados 

pelo currículo educativo vigente. Felizmente, do meu ponto de vista, alguns professores 

foram perspicazes no reconhecimento das particulares aptidões demonstradas; e, ainda 

que sem expressamente mencionarem a pertinência de destacar as individualidades das 

diferentes inteligências (ou, talvez, sem que eu o percepcionasse) consentiram, e até 

apoiaram, as minhas propostas de índole artística, sobretudo suportadas pela expressão 

dramática, em alternativa às atividades previamente propostas no plano anual da escola. 

A motivação definitiva seria consequente: ao recapitular a conceção, planificação, 

metodologia e prática que já vinha exercitando em contexto docente e, até, no plano 

lúdico, ao identificar no ensino da disciplina de Expressão Dramática fundamentais 

meios e importantes estratégias de desenvolvimento no processo de aplicação da 

metodologia proposta pela teoria das Inteligências Múltiplas. Apenas necessitava de 

aprofundar conhecimentos e alterar terminologias. 

A essência do projeto de investigação apresentado propõe a explanação, análise 

e reflexão sobre um particular caso de estudo que procura aprofundar as diferentes 

especificidades e graus de influência exercidas pela prática docente da Expressão 

Dramática no desenvolvimento das Inteligências Múltiplas. O projeto foi fundamentado 

no trabalho de estágio realizado no C. M. C. durante o ano letivo 2015 / 2016 e contou 

com a participação ativa dos alunos do 8º ano do 3º ciclo do Ensino Básico, no decurso 

da prática docente. 

A apresentação do Relatório está organizada em três capítulos: Enquadramento 

Teórico, Enquadramento Legal e Prática Pedagógica. No primeiro é realizada a análise 
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do tema proposto com base na revisão de literatura científica atualizada, tomando como 

ponto de partida a T. I. M., fazendo referência à sua origem e evolução no campo da 

educação; em seguida procede-se à apresentação das Expressões Artísticas referindo 

com particular destaque o seu importante papel na educação; o terceiro momento 

prioriza a temática da Expressão Dramática, abordando a sua plural e eficiente 

influência no desenvolvimento das I. M..  

O segundo capítulo deste Relatório pesquisa o enquadramento legal relacionado 

com os diversos itinerários percorridos pelo enquadramento educativo da Expressão 

Dramática em Portugal, com destaque para os seguintes documentos: Decreto-Lei 

310/83; Decreto-Lei 344/90; Decreto-Lei 6/2001; Decreto-Lei 139/2012, sendo este o 

que, atualmente define a organização do Currículo do Ensino Básico. Posteriormente 

faz uma alusão aos documentos que definem as Orientações Curriculares para o Ensino 

da Expressão Dramática no 3º Ciclo do Ensino Básico: o Currículo Nacional do Ensino 

Básico – Competências Essenciais, e Oficina de Teatro - Orientações Curriculares, 7º, 

8º e 9ºanos; é exposta uma referência à formação especializada de professores das áreas 

artísticas e mencionado o contributo dessa formação para a melhoria da qualidade do 

ensino, seguida da apresentação do despacho 6727/2013 que confere a criação do 2º 

ciclo de estudos em Ensino de Teatro pela Escola de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro.  

O terceiro capítulo assenta em cinco quesitos distintos: o primeiro faz alusão aos 

documentos orientadores e normativos da instituição onde decorreu a prática docente; 

no segundo é descrito o contexto escolar em que foram ministradas as aulas; no terceiro 

são expostas as planificações individuais, bem como as reflexões sobre cada uma; no 

quarto procede-se à apresentação dos dados obtidos no estudo de caráter 

predominantemente exploratório e sua análise qualitativa; no quinto, configurando 

aspetos conclusivos, é alegada uma apreciação reflexiva geral.  

A Conclusão Final deste trabalho debruça-se sobre o relevante e global papel das 

Inteligências Múltiplas no processo educativo e realça o fundamental contributo da 

Expressão Dramática no incremento daquelas; propõe, ainda, um plano de ação no 

enquadramento de perspetivas futuras.  

As planificações e os materiais inerentes ao estágio encontram-se em DVD, 

sendo enviadas em anexo ao presente Relatório. 
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CAPÍTULO I: Enquadramento Teórico 

INTRODUÇÃO 

A componente teórica que constitui a primeira parte do presente Relatório de 

Estágio com caráter dissertativo incide sobre as Inteligências Múltiplas no Universo das 

Expressões Artísticas e na Abordagem a partir da Expressão Dramática. A investigação 

apresentada é ancorada na orientação proposta, suportada por diversificada bibliografia 

que aborda cientificamente o tema, a exemplo de obras, artigos, teses de mestrado e de 

doutoramento; pela valiosa permuta de experiências com profissionais da área e recolha 

de dados fornecidos; é também, resultante do meu percurso académico e laboral do qual 

destaco o papel de professora: muito por conta da vertente associada à ação 

dinamizadora com os jovens alunos, foi-me dado auferir, a nível formativo, afetivo e 

cognitivo de uma prática educativa direcionada para o desenvolvimento da criatividade 

através das Expressões Artísticas, com ênfase específico na Expressão Dramática. 

Tomando por referência a proposta apresentada serão desenvolvidos os 

seguintes itens:  

- As Inteligências Múltiplas: origem e evolução da teoria; caracterização 

(Linguístico Verbal, Interpessoal, Intrapessoal, Lógico Matemática, Musical, 

Visual Espacial, Corporal Cinestésica e Naturalista); e análise da sua influência 

e aplicação na Educação. 

- As Expressões Artísticas: conceito, definição e caracterização (Expressão 

Plástica, Expressão Musical, Expressão Físico Motora/Dança, Expressão 

Dramática); o seu papel e importância na Educação. 

- A relação entre as Expressões Artísticas e as Inteligências Múltiplas.  

- O Contributo do ensino da Expressão Dramática no incremento e valorização 

das Inteligências Múltiplas; particular e cúmplice relação entre ambas. 
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1. INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS/ Perspetiva Histórica 

A T.I.M. foi introduzida por Howard Gardner, na sua inovadora obra em 1983, 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, na qual, pela primeira vez, 

pluralizou o conceito de “inteligência”, rompendo, com a tradicional visão de 

inteligência como sendo um potencial que cada ser humano possui em maior ou menor 

extensão, que pode ser quantificado e que pode ser medido por instrumentos 

padronizados como os testes psicométricos de QI, passando a definir o termo 

“inteligência” como “a capacidade de resolver problemas com que o indivíduo se 

defronta na vida real; a capacidade de gerar novos problemas a resolver; e a capacidade 

de fazer algo ou de oferecer um serviço que é valorizado no contexto da cultura de cada 

um.” (SILVER, STRONG, & PERINI, 2010, p.11) 

Gardner esclarece como levou a cabo a investigação para fundamentar a sua 

teoria, no Simpósio sobre a Teoria das Inteligências Múltiplas  em 1987: 

 “Ao desenvolver esta teoria não parti de uma análise dos testes 
existentes… Não estava interessado em prever o sucesso ou insucesso 
na escola… Em vez disso, a minha intuição inicial de que existem 
diferentes tipos de mentes levou-me a fazer um levantamento o mais 
exaustivo que me foi possível do leque de estados cognitivos finais, 
para depois, procurar um modelo que pudesse ajudar-nos a evoluir no 
sentido de explicar como é que estas diferentes competências se 
desenvolvem” (SILVER, STRONG, & PERINI, 2010, p. 10). 
 

 Posteriormente, no artigo The Science of Multiple Intelligences Theory: a 

response to Lynn Waterhouse (realizado em parceria com Seana Moran) em 2006, 

Gardner elucida que começou por basear-se em resultados empíricos de centenas de 

estudos realizados com base em variadíssimas áreas do saber, incluindo a psicometria, a 

fisionomia e a neurologia, a psicologia experimental, a psicologia cognitiva, a 

psicologia do desenvolvimento e a psicologia diferencial, a antropologia e os estudos 

culturais e biográficos.  

Para efetivar o seu estudo aplica um rigoroso sistema constituído por oito 

critérios de avaliação a que uma aptidão, um talento ou uma capacidade mental têm de 

se submeter, antes de poderem ser identificados como verdadeira inteligência: o 

primeiro critério consiste na possibilidade de isolar uma inteligência em consequência 

de uma disfunção ou lesão cerebral que ocorra na área do cérebro em que essa 

inteligência está alojada; o segundo critério está relacionado com casos de pessoas, 
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muitas vezes autistas ou sábios, que revelam talentos e aptidões exponencialmente mais 

ampliadas numas áreas do que noutras, apresentando inteligências muito mais dilatadas 

face a outras; o terceiro critério define que cada inteligência parece manifestar-se num 

momento definido ao longo da vida, ainda que possa variar de inteligência para 

inteligência, tendendo a ser a mesma em todas as pessoas, independentemente da sua 

cultura ou ambiente geográfico; o quarto critério relaciona-se com a presença das 

inteligências na história evolutiva da humanidade; o quinto critério consiste no facto de 

todas as culturas conseguirem distinguir e reconhecer as inteligências pelas 

manifestações de cada uma; o sexto critério é aquele que, com base em resultados de 

testes psicométricos, consegue identificar inteligências que operam de maneira quase 

isolada umas das outras; o sétimo critério prende-se com o facto de que cada 

inteligência necessitar de ser estimulada por rotinas e hábitos específicos inerentes à 

própria inteligência; e o oitavo critério tem a ver com a possibilidade de codificar a 

inteligência através de um sistema de símbolos universais reconhecidos por todas as 

culturas (exemplo: as notas musicais que expressam símbolos de composição sonora). 

Gardner elaborou esta teoria por sentir necessidade de esclarecer que a 

inteligência não é unitária, mas múltipla, pois pode manifestar-se de várias formas. Em 

Refflections on Multiple Intelligence: Myths and Messages (1995, p. 185) refere que a 

Inteligência se trata “de um potencial biológico e psicológico que aumenta ou diminui 

consoante a experiência, ou o uso que se faz dela e consoante os fatores experienciais, 

culturais e motivacionais que afetam um indivíduo”. 

 Na mesma obra, o autor afirma que não estava preparado para uma reação tão 

positiva por parte de educadores e professores quando apresentou a T.I.M., que, não 

tendo sido imposta pelo autor, ganhou vida por si só e evoluiu muito rapidamente, 

adaptando-se às diferentes interpretações e uso que dela fizeram nas várias 

escolas/culturas. 

No entanto, Morgado (2014, p. 303) aventa que o conceito remonta aos finais do 

século XVIII, opinando que Howard Gardner “não foi pioneiro na tentativa de separar 

as várias habilidades intelectuais humanas”, baseada nas pesquisas empreendidas pelo 

médico e cientista Franz Joseph Gall que concebeu uma disciplina designada 

Frenologia, “a partir da qual tentou relacionar a inteligência com o tamanho do cérebro” 

e nos trabalhos dos psicólogos Alfred Binet e Theodore Simon que, nos primeiros anos 
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do século XX, introduziram a noção de idade mental, com a criação das escalas de 

Binet-Simon, para medir a inteligência das crianças.  

“Na realidade, podemos constatar que esta tem sido uma das grandes 
questões de todos os tempos, pois trata-se de uma “busca” que tem 
caracterizado os significativos períodos da Humanidade. Se 
refletirmos sobre os vários momentos e perspetivas em que assistimos 
à procura da compreensão da mente humana podemos averiguar que 
tal busca ocorreu desde a Civilização Egípcia, passando pela Grécia 
Clássica, prolongando-se pelo Renascimento e Idade Moderna”. 
(MORGADO, 2014, pp. 303-304) 

1.1. CARATERIZAÇÃO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Como já referimos, Gardner defendeu a inexistência de uma única inteligência, 

em oposição à teoria que preconiza a existência de múltiplas inteligências suscetíveis de 

otimização, em particular ao nível das crianças e jovens a partir das fases etárias 

adequadas, desde que sejam valorizadas e estimuladas, em função do meio ambiente e 

das práticas educativas apropriadas.  

Inicialmente, delimitou a Inteligência em sete categorias distintas: Linguístico-

Verbal, Interpessoal, Intrapessoal, Lógico-Matemática, Musical, Visual-Espacial e 

Corporal-Cinestésica (GARDNER, 1983).  

Mais tarde, em 1995,  o autor, acrescentou a oitava categoria ao seu modelo, a 

Naturalista. Insistindo no facto de que a Inteligência está em constante mutação e que 

não representa necessariamente todo o leque de capacidades humanas, sugere, em 

Multiple Intelligences for the 21st Century (2000a), a análise de outras quatro 

candidatas à categoria de Inteligência: a Naturalista, a Espiritual, a Existencial e a 

Moral.  

Porém, acabou por alterar esta visão ao rejeitar a Inteligência Espiritual e a 

Inteligência Moral, reconfirmar a Inteligência Naturalista, como sendo a oitava da lista 

anteriormente proposta, reservando algumas dúvidas quanto à Inteligência Existencial - 

o autor distingue esta inteligência como sendo a capacidade que o ser humano tem de 

ponderar sobre questões como a finalidade da existência humana, ou sobre a vida e a 

morte. 
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1.1.1. Inteligência Linguístico – Verbal 

A Inteligência Linguístico-Verbal é reconhecida como sendo uma das mais 

importantes aptidões do género humano conferindo-lhe capacidades para transmitir 

conhecimentos de forma eficaz desde tempos imemoriais. Neste sentido constitui um 

valioso elemento no processo da “evolução humana”, sobretudo no que concerne ao 

processo de sobrevivência, legado de competências e ao reconhecimento de símbolos 

associados a significados.  

A sua valia é tanto mais relevante quanto se traduz na capacidade de usar 

corretamente a linguagem verbal ou oral para exprimir sentimentos, ideias, saberes, etc, 

face a um infinito leque de circunstâncias no plano profissional, pessoal ou comunitário 

(Gardner, 1993). A comunicação Linguístico-Verbal é, necessária à obtenção de um 

bom desempenho no campo social, tornando-se comum em determinados grupos 

profissionais: advogados, políticos, escritores, professores, jornalistas, entre outros 

(GARDNER, 1993; ARMSTRONG, 2001; SILVER, STRONG, & PERINI, 2010). 

Se hoje logramos apreender o nosso passado, enquanto seres humanos, devemo-

lo, por um lado à capacidade de preservar a tradição oral, mas por outro, à ferramenta 

ganha com a formulação da expressão escrita que preservou os saberes, tradições e 

comportamentos ancestrais dando corpo à História da Humanidade.  

Regra geral, indivíduos com aptidões linguístico-verbais bem desenvolvidas são 

reconhecidas por saber falar, escrever e ouvir muito bem. São pessoas que conseguem, 

com grande facilidade, através da linguagem oral e escrita, expressar emoções, cantar, 

recordar, analisar, resolver problemas, planificar, criar, descrever, narrar, observar, 

comparar, relatar, avaliar, convencer, argumentar, persuadir, memorizar, conseguem 

imitar os sons, a linguagem, a leitura e a escrita dos outros; aprendem facilmente através 

do uso da audição, da leitura, da escrita e do debate. 

Escritores, poetas, políticos, oradores, professores, historiadores, jornalistas, 

advogados são alguns dos profissionais que exibem este modelo de inteligência com 

maior acuidade. 
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1.1.2. Inteligência Interpessoal 

A Inteligência Interpessoal assenta no desenvolvimento de capacidades 

fundamentais à coexistência e ao quotidiano, nomeadamente por propiciar a faculdade 

de compreensão ao nível da empatia e da capacidade de gerir relações. Implica a aptidão 

de estabelecer e manter relações sociais e assumir papéis no seio do grupo variando 

entre a posição de par inter pares à liderança (GARDNER, 1993). 

Este tipo de Inteligência é detetável em pessoas com habilitações sociais 

definidas: políticos, líderes de grupos sociais e religiosos, e em todos os indivíduos que 

assumem responsabilidades e revelam capacidades para ajudar o seu semelhante 

(GARDNER, 1993; ARMSTRONG, 2001; SILVER, STRONG, & PERINI, 2010; 

MORGADO, 2010, 2014) 

Em geral, são pessoas que não têm dificuldade de relacionamento inter-

geracional, interessam-se por questões multiculturais e socioeconómicas. A grande 

maioria exerce influência sobre os colegas e gostam do trabalho em grupo, em especial 

os cooperativos. Estão capacitados para aceitar diferentes pontos de vista em questões 

políticas e religiosas e aceitam valores e opiniões diferentes dos seus. Costumam ter 

bom sentido de humor e angariar a simpatia de amigos e conhecidos por serem 

naturalmente sociáveis. 

Podemos dizer que a vida feliz depende em grande parte da Inteligência 

Interpessoal. 

A Inteligência Interpessoal está relacionada com o contato personalizado e as 

interações têm lugar em agrupamentos ou trabalho em equipa. O estudante com 

Inteligência Interpessoal tem a faculdade de interagir verbalmente, ou não, com pessoas 

ou grupos de pessoas. 

Algumas das profissões voltadas para as relações interpessoais são: professores, 

assistentes sociais, líderes religiosos e padres, terapeutas, apresentadores de talk shows, 

orientadores (coatchers), gerentes e políticos (SILVER, STRONG, & PERINI, 2010).  

1.1.3. Inteligência Intrapessoal 

Refere-se à faculdade de autoconhecimento, entendido domínio das emoções 
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corretamente identificadas, tornando-as a ferramenta de conduta adequada a cada 

vivência específica (GARDNER, 1993).  

É, porventura, considerado o modelo que se inscreve na esfera mais privada de 

cada indivíduo, apenas atingível através de uma profunda autoanálise e disciplina 

pessoal; é, neste sentido, propiciadora de atividades de carácter individual, baseadas nas 

capacidades de auto-reflexão, autoperceção e metacognição. 

Sobre os indivíduos dotados desta Inteligência, Morgado (2014) destaca, ainda, 

a capacidade de definir com precisão e atingir com rigor os seus objetivos; observar e 

viver de acordo com a severidade de valores éticos por si tidos como fundamentais; 

envolver-se ativamente nas “grandes questões da vida”; gerir processos de 

aprendizagem e incremento pessoal, sem descurar o ensejo de intervir positivamente 

junto dos seus semelhantes. 

Este modelo de Inteligência é comum a atores profissionais nas áreas da 

Psicologia, Filosofia, Sociologia e entre grandes líderes religiosos (GARDNER, 1994). 

1.1.4. Inteligência Lógico-Matemática 

Consiste na especial competência para utilizar com eficácia os números e 

raciocinar adequadamente. Permite a resolução de problemas nas áreas da matemática e 

da lógica: desenvolver cálculos, quantificar, considerar proporções, estabelecer e provar 

hipóteses, fazer ações como comparar, medir, enumerar, deduzir, verificar, construir 

soluções para resolver problemas, estruturar elementos para realizar deduções e 

fundamentá-las com argumentos sólidos, assim como manipular todas as estratégias, 

abstrações, leis matemáticas e aritméticas, levando a cabo cálculos matemáticos 

completos (GARDNER, 1995). 

Segundo Campbell et al. (2000) e Morgado (2010, 2014), pessoas com 

competências Lógico-Matemáticas muito desenvolvidas  

“reconhecem os objetos e a sua função no ambiente; estão 
familiarizadas com os conceitos de quantidade, tempo, causa e efeito; 
usam símbolos abstratos para representar objetos e conceitos 
concretos; demonstram habilidades na resolução de problemas 
lógicos; percebem padrões e relacionamentos; levantam e testam 
hipóteses; demonstram habilidades matemáticas e gostam de 
operações complexas, como cálculo, física, programação de 
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computador ou métodos de pesquisa; pensam matematicamente, 
reunindo evidências, criando hipóteses, formulando modelos, 
desenvolvendo contraexemplos e construindo argumentos fortes; usam 
a tecnologia para resolver problemas matemáticos; criam novos 
modelos ou novas descobertas em Ciências ou Matemática”.  
 

Possíveis profissões em que características lógico-matemáticas estão mais 

desenvolvidas podem ser: matemáticos, cientistas, economistas, informáticos, 

estrategas, contabilistas, advogados, engenheiros e químicos (GARDNER, 1993, 1995). 

1.1.5. Inteligência Musical 

É a capacidade de perceber, discriminar, transformar e expressar formas 

musicais. Esta inteligência pressupõe uma particular sensibilidade ao ritmo, tom ou 

melodia e timbre de uma peça musical (GARDNER, 1993, 1994). 

Os indivíduos que dispõem de acuidade musical mais desenvolvida no entender 

de Campbell e seus colaboradores (2000), referido por Morgado (2014, p. 324) ouvem e 

respondem com interesse a uma variedade de sons, incluindo a voz humana, os sons 

ambientais e a música; estão aptos a organizar esses sons em padrões musicais 

significativos; apreciam e buscam oportunidades para ouvir música ou sons ambientais 

numa atmosfera de aprendizagem onde anseiam estar próximos e absorver os 

conhecimentos que advém dos virtuosos desta arte; reagem à música cinestesicamente, 

regendo, executando, criando ou dançando (emocionalmente, reagem aos humores e aos 

andamentos da música, intelectualmente, expressam-se através da discussão e da análise 

da música e/ou esteticamente, avaliam e exploram o conteúdo e o significado da 

música); reconhecem e discutem diferentes estilos e géneros musicais e variações 

culturais; demonstram interesse no papel que a música tem desempenhado e continua a 

desempenhar nas vidas humanas; colecionam música e informações sobre música de 

várias formas, tanto gravadas quanto impressas; podem colecionar e podem executar 

instrumentos musicais originais, incluindo sintetizadores; desenvolvem a capacidade 

para cantar e/ou tocar um instrumento, sozinhos ou com outras pessoas; usam o 

vocabulário e as notações da música; apreciam improvisar e brincar com os sons e, 

quando ouvem um segmento musical, completam uma frase musical de modo que faça 

sentido; podem apresentar a sua própria interpretação de um compositor que está 

comunicando através da música e também analisar e criticar peças musicais. 
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Pessoas com estas características podem expressar interesse em tornar-se 

profissionalmente compositores, músicos, cantores, engenheiros do som, 

instrumentistas, produtores, críticos, fabricantes de instrumentos musicais, professores 

de música ou regentes (GARDNER, 1993, 1994, 1995). 

 

1.1.6. Inteligência Visual-Espacial 

É a capacidade de perceber com precisão o mundo visual-espacial e de realizar 

transformações sobre essas percepções. Esta inteligência envolve sensibilidade à cor, 

linha, forma, configuração e espaço. Inclui também a capacidade de visualizar, de 

representar graficamente ideias visuais e de orientar-se apropriadamente numa matriz 

espacial (GARDNER, 1994; SILVER et al, 2010).  

Na perspetiva de Morgado (2014, p. 329), indivíduos cujo funcionamento 

cognitivo é profundamente espacial  

“aprendem através da visão e da observação; reconhecem fisionomias, 
objetos, formas, cores, detalhes e cenas; navegam o seu eu e os 
objetos efetivamente através do espaço, como o movimentar-se 
através de aberturas, encontram a saída de uma floresta sem uma 
trilha, dirigem um automóvel pelo trânsito ou remam uma canoa num 
rio; percebem e produzem imagens mentais, pensam através de 
imagens e visualizam detalhes; usam as imagens visuais como auxílio 
para recordar informações; descodificam gráficos, tabelas, mapas e 
diagramas; aprendem por meio de representação gráfica ou meios 
visuais; gostam de rabiscar, desenhar, pintar, esculpir ou reproduzir 
objetos em formas visíveis; gostam de construir objetos 
tridimensionais, como objetos de Origami, pontes e casas de 
brinquedo; são capazes de mudar mentalmente a forma de um objeto, 
por exemplo, dobrar uma folha de papel até transformá-la numa forma 
complexa e visualizar sua nova forma, ou mentalmente, mover os 
objetos no espaço para determinar como eles interagem com outros 
objetos, como se fossem engrenagens que fazem parte de uma 
máquina; vêm as coisas de maneira diferente ou a partir de “novas 
perspetivas”, como o espaço negativo em torno de uma forma, assim 
como a própria forma, ou uma forma “oculta” noutra; percebem, tanto 
padrões óbvios, quanto padrões sutis; criam representação concreta ou 
visual da informação; tornam-se versadas na projeção representativa 
ou abstrata; e criam novas formas de meios viso-espaciais ou obras de 
arte originais”.  
 

Algumas das possíveis profissões que exigem habilidades visuais são: 

arquitetos, artistas plásticos, artistas gráficos, designers, encenadores, fotógrafos, 
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escultores, críticos de arte, estilistas, carteiros, marinheiros, engenheiros, pilotos 

(GARDNER, 1993; CAMPBELL et al, 2000). 

 

1.1.7. Inteligência Corporal – Cinestésica 

É a perícia no uso do corpo todo para expressar ideias e sentimentos e a 

facilidade do uso das mãos para produzir ou transformar coisas. Esta inteligência inclui 

habilidades físicas específicas, tais como coordenação, equilíbrio, destreza, força, 

flexibilidade e velocidade (GARDNER, 1994).  

De acordo com Morgado (2010, 2014) trata-se da capacidade mais utilizada por 

indivíduos que desenvolvem a coordenação e um senso de ritmo espontaneamente; 

aprendem melhor quando se envolvem e participam numa ação; lembram-se mais 

claramente do que foi feito, do que daquilo que foi dito ou observado; gostam de 

experiências concretas, como viagens de campo, construção de modelos ou participação 

em representações, jogos, coleção de objetos ou exercícios físicos; mostram destreza no 

trabalho realizado com movimentos motores restritos ou amplos; são sensíveis e reagem 

a ambientes e sistemas físicos;  demonstram equilíbrio, graça, destreza e precisão nas 

tarefas físicas; têm a habilidade para aprimorar e aperfeiçoar o desempenho físico 

através da integração entre o corpo e a mente; compreendem e vivem segundo padrões 

fisicamente saudáveis; inventam novas abordagens físicas ou criam novas formas na 

dança, no desporto ou em outras atividades físicas; apresentam sensibilidade de 

movimentos. 

Em termos profissionais, estes indivíduos expressam interesse por profissões 

como as de um atleta, bailarino, coreógrafo, ator, mimo, artista de circo, cirurgião, 

construtor, escultor, costureiro, oleiro (SILVER et al., 2010).  

 

1.1.8. Inteligência Naturalista 

Traduz-se na sensibilidade para compreender e organizar os objetos, fenómenos 

e padrões da natureza. 
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As pesquisas levadas a cabo por Morgado (2014), levam-na a considerar que as 

pessoas com uma Inteligência Naturalista mais apurada demonstram capacidades 

caracterizadas por uma especial sensibilidade para a exploração e conservação de 

ambientes humanos e naturais; o interesse pela observação de espécies animais e de 

plantas, bem como a capacidade de identificação das suas características; interesse pelas 

causas e explicação de fenómenos da natureza, elaborando hipóteses para encontrar 

respostas para as perguntas, experimentando para fundamentar as respostas; interesse 

pelo conhecimento dos sistemas, como mudam e se desenvolvem, bem como interesse 

pelo relacionamento entre as espécies e interdependência entre os sistemas naturais e 

aqueles feitos pelo homem; a utilização de instrumentos como microscópios, binóculos, 

telescópios, cadernos de observação e computadores para estudar organismos ou 

sistemas; a criação de novas taxonomias para as plantas e animais ou outros sistemas de 

classificação para estruturas linguísticas ou padrões matemáticos, teorias dos ciclos de 

vida, bem como a revelação de novos padrões e interconexões entre objetos ou sistemas. 

Demonstram, ainda, habilidade para fazer relatos e demonstrações, discriminar, 

colecionar, analisar, tratar dados, selecionar, classificar, propor hipóteses, trabalhar com 

plantas, entender os comportamentos e necessidades dos animais, entender a força e 

energia da vida. 

Alguns dos profissionais que podemos destacar com estas caraterísticas são: 

ecologistas, biólogos, jardineiros, ecologistas, físicos, químicos, arqueólogos, zoólogos, 

químicos, botânicos, silvicultores. 

1.2. INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NO CONTEXTO EDUCACIONAL  

Contrariando o nosso Sistema Educacional, investigadores como Howard 

Gardner e pensadores como Edgar Morin põem em causa a aplicação do mesmo nos 

dias de hoje, quando somos detentores de inovadoras informações sobre o ser humano, 

nomeadamente acerca das suas Inteligências.  

Neste contexto Gardner afirma que inteligência é um “potencial biopsicológico 

para processar informações, que pode ser ativado num cenário cultural para solucionar 

problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura” mas que “poderão ser 

ou não ativadas, dependendo dos valores de uma cultura específica” (GARDNER, 

2000a, p. 47). Por sua vez, Morin, caracteriza o ser humano como um ser biológico, 
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psicológico, social e cultural, características que não coexistem separadamente, o que 

nos leva a pensar que não devemos ignorar que os conhecimentos se interligam e estão 

relacionados entre si, e que a forma como os apreendemos também varia consoante as 

nossas características pessoais, origens culturais e relações sociais. Para estes autores, 

está relacionado, logo o conhecimento, também se relaciona entre si e, por esse motivo, 

o ensino desempenha uma forte influência neste processo. 

Em Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, Edgar Morin (2000) 

questiona se o nosso Sistema Educativo é suficientemente eficaz no que respeita às 

atuais exigências, uma vez que se baseia na separação de conhecimentos em diferentes 

disciplinas que, por sua vez, não interagem, e porque, embora os jovens sejam 

motivados a desenvolver processos de análise, não lhes são instigadas as necessárias 

competência para correlacionar ou articular diferentes assuntos nem, tão pouco, indagar 

sobre a origem dos mesmos. 

 O mesmo autor, apela também para a praxis de uma educação global baseada 

no conhecimento da humanidade e de tudo o que a envolve e sugere uma redefinição 

dos currículos escolares, bem como a mudança de mentalidades nas relações entre 

instituições de ensino, professores e alunos.  

Na obra Inteligências Múltiplas ao redor do Mundo em 2009, Gardner afirma 

que, atualmente, o ensino é caracterizado pela existência de uma multiplicidade de 

disciplinas, com a inclusão de inúmeras e diferenciadas temáticas que são lecionadas e 

apreendidas num curto espaço de tempo, tendo por alicerce bases pouco sólidas, o que 

não permite o seu aprofundamento, acabando por ser rapidamente esquecidas. Se o 

processo de aquisição de conhecimentos for conduzido seguindo estratégias que 

prevejam a realização de entrevistas com aplicação de terminologia específica ou 

experiências associadas às temáticas em aprendizagem, a memorização dos alunos será 

facilitada, assim como se tornará mais consistente a obtenção dos saberes.  

Esta premissa pode ser exemplificada tomando como exemplo a área da ciência. 

Concretizando, mais importante do que ter conhecimentos sobre física, química, 

biologia ou astronomia, será o de adquirir os mecanismos necessários à cognição da 

base do pensamento científico, isto é, aprender a fazer as perguntas certas e a realizar as 

experiências para obter e reconhecer resultados. Na mesma obra, o autor esclarece que 

nunca procurou implementar práticas específicas de ensino e que um dos resultados que 
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pôde constatar consistiu no facto de que os 15 países envolvidos no estudo, trabalharam 

a T.I.M. da forma que consideraram mais adequada, adaptando-a às necessidades 

singulares de cada um (GARDNER, 2009).  

Desta análise concluiu que os dois pressupostos mais importantes para ser 

alcançado sucesso nas práticas de ensino consistem na individualização e pluralização 

do Sistema Educativo. Ou seja, o primeiro pressuposto consiste numa metodologia que, 

ao invés de massificar, particularize as regras pedagógicas e torne variável as estratégias 

de aprendizagem para cada aluno, adaptando-as às suas necessidades e características, 

uma vez que a apreensão, interesses e habilidades são variáveis; para se atingir este 

plano torna-se necessário, antes do mais, conhecer o máximo sobre cada aluno e, 

posteriormente, com base no mesmo, nesse conhecimento, individualizar, como 

referido, as estratégias de o ensino (GARDNER, 2009).  

O segundo pressuposto consiste em viabilizar diferentes práticas pedagógicas 

em torno das temáticas a abordar de forma a captar o interesse de um maior número de 

alunos, pois cada elemento tem diferenciados mecanismos cognitivos. Assim, poderá 

desenvolver a sua aprendizagem sobre vários assuntos sem, contudo, perder o interesse 

por alguns deles em particular; ainda que estando consciente da dificuldade em atingir 

um elevado grau de saber sobre todas as questões, o aluno sentir-se-á motivado a 

aprofundar o conhecimento sobre os temas que lhe despertam maior interesse 

(GARDNER, 2009). 

No artigo Reflections on Multiples Intelligences: Myths and Messages (1995), 

Gardner dirige-se às escolas apelando a que as I. M. não sejam vistas como uma 

prescrição educativa, confundidas com disciplinas escolares (nas quais é possível 

trabalhar uma ou mais inteligências), ou ainda, que não se tornem quantificadas ou 

avaliadas por meio de testes padronizados. Para alcançar esse objetivo explicita que 

cada Inteligência é uma nova forma de construção de habilidades, baseada em 

capacidades e potenciais biológicos e psicológicos que aumentam ou diminuem 

consoante a experiência e o uso que se faz deles e consoante os fatores experienciais, 

culturais e motivacionais que afetam um indivíduo (GARDNER, 1995).   

Neste âmbito, sugere que as escolas analisem a sua teoria de um ponto de vista 

empírico, pois considera que a mesma está em constante evolução e que, por esse 

motivo, os educadores e professores serão quem melhor se encontrará apto a determinar 
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o uso que se deve fazer dela. Numa perspetiva de mudança, propõe que as escolas, em 

primeiro lugar, se afastem do Sistema Educativo tradicional, no qual os programas 

valorizam sobretudo as Inteligências Linguístico Verbal e Lógico-Matemática, dando 

igual hipótese a outras possibilidades de conhecimento (GARDNER, 1995).  

 O autor, vai mais longe ao recomendar que os alunos sejam objeto de 

orientações temáticas e avaliações diferenciadas na convicção de que esta metodologia 

de ensino conduza a surpreendentes resultados junto de alunos que não se destacam no 

domínio das inteligências académicas tradicionais e, em consequência, não lhes é 

reconhecido o tradicional êxito escolar (GARDNER, 1995). Pelo contrário, 

aproximando-se de um modelo de escola que valoriza o conhecimento individual das 

múltiplas capacidades do aluno, fundamentado na premissa de que o conhecimento 

pode ser demonstrado de várias maneiras quando se tem em conta as diferenças no seio 

do grupo e quando se personaliza a educação, permitindo às crianças a possibilidade de 

exporem os seus novos conhecimentos ou as suas mais recentes dúvidas. Em síntese, 

Gardner defende que esta visão diferenciadora incute, em geral, comportamentos mais 

confortáveis e acessíveis, gerando melhores resultados no quadro do Sistema Educativo, 

crianças com mais autoestima, mais capazes e felizes.  

Neste processo, os professores são interlocutores da maior relevância através dos 

fornecimentos das adequadas ferramentas que permitam aos alunos o desenvolvimento 

de diferentes formas de aprendizagem (NÓVOA, 2010; ALARCÃO & TAVARES, 

2013; MORGADO, 2014).  

Na obra The Disciplined Mind: What All Students Should Understand (1999a), 

Gardner defende a necessidade de modificar e adaptar os currículos escolares aos 

diferentes tipos de aprendizagem. Para isso, deveriam ser  

“concebidos em torno de tópicos ou de fenómenos que designa por 
“icebergues”, por serem fontes de aprendizagem ricas e inesgotáveis, 
que têm na sua origem temáticas tão abrangentes como a evolução do 
homem ou a música de Mozart ou o Holocausto, que para serem 
estudadas e compreendidas deverão ser analisadas de maneiras 
diferentes, ativando deste modo, o uso de diferentes inteligências. 
(SILVER, STRONG, & PERINI, 2010, pp. 19-21) 
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No decurso da entrevista concedida a Edutopia.org (1997)1, Gardner propõe que 

os interessados em implementar modelos educativos que desenvolvam as I. M., 

observem exemplos de instituições que já apliquem este tipo de ensino. Para ocorrerem 

mudanças de longa duração, os estabelecimentos de ensino devem começar por alterar 

as suas prioridades e observar as instituições que os precederam nesta mudança; em 

segundo lugar, um papel de grande importância cabe aos professores e administradores 

dessas escolas aos quais compete, convocados pela devida motivação, reunir todas as 

condições necessárias à aplicação do novo modelo; em terceiro lugar, devem ser criados 

esquemas de avaliação que provem o sucesso deste modelo; e, em quarto lugar, impõe-

se um compromisso político dos legisladores no sentido de garantirem a continuidade 

dos projetos. 

“Elenca que pode ser difícil pensar numa educação configurada 
individualmente numa turma de trinta alunos ou mais, nem todos 
dóceis ou motivados como se gostaria, mas diz não ser impossível e 
sugere algumas estratégias: separar o máximo de dados como a 
criança lê e dividir este conhecimento com o professor e com a 
criança; permitir que os alunos continuem muitos anos com o mesmo 
professor; ser flexível na hora de designar o professor para as turmas, 
para que possa haver mais compatibilidade entre professores e alunos; 
ter um sistema eficaz de transmissão de informações nas escolas, para 
que os professores do próximo ano saibam o máximo possível sobre 
os novos alunos e ter alunos mais velhos a trabalhar com os mais 
novos, ou ter alunos com abordagens de aprendizagens compatíveis ou 
complementares trabalhando em conjunto. Enfim, alternativas que o 
próprio professor deverá buscar para operacionalizar os princípios 
teóricos e se interesse pelo sucesso escolar dos seus alunos” 
(GARDNER, 2000, apud., MORGADO, 2014, p. 341). 
 

Os estudos que a Província Marista de Compostela tem desenvolvido no atual 

triénio (2013-2016), numa tentativa de implementar uma mudança metodológica nos 

Colégios Maristas sob a sua tutela, implicam novas práticas de ensino/aprendizagem 

que, não só valorizam a T.I.M., como também reúnem sugestões para a sua 

aplicabilidade em escolas que se distinguem pelo elevado número de alunos, pela sua 

heterogeneidade e alto rendimento, que vão de encontro às sugestões apresentadas por 

Gardner. 

A mudança metodológica, colocada em prática nos Colégios Maristas da 

Província de Compostela reflete outras influências da T.I.M.: premeia a aprendizagem 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iYgO8jZTFuQ 
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cooperativa que fomenta o desenvolvimento das distintas inteligências, já que aumenta 

a variedade e riqueza das experiências educativas nas aulas, o que leva à utilização de 

aptidões relacionadas com as diferentes inteligências, propicia um ambiente de sala de 

aula mais seguro e relaxado, motivando os alunos a participar nas atividades 

independentemente dos seus distintos interesses e capacidades, favorece a flexibilização 

da intervenção educativa, adaptando-a às necessidades de todos e amplia o leque de 

capacidades que podem ser sujeitas a ser avaliadas; valoriza o papel central do aluno na 

conceção do currículo e na metodologia de avaliação, que deve ser flexível, aberto e 

adaptável ao ritmo e às situações de cada sala de aula, pondo as necessidades e 

diversidades dos alunos em primeiro plano, sendo o principal objetivo criar jovens 

competentes e não recipientes repletos de conteúdo não relacionado e inútil; apresenta 

uma mudança no papel do professor que deixa de ser um controlador da sala de aula, 

detentor de toda a sabedoria, para passar a ser um guia, orientador e gestor de 

conhecimento, cuja principal tarefa deve ser ajudar os alunos para que sejam capazes de 

enfrentar o mundo com a garantia de que podem viver nele, mudá-lo e melhorá-lo; 

finalmente, neste conceção de educação, mudam não só o papel do aluno e do papel do 

professor, mas também a relação entre ambos, pois passam de uma relação 

excessivamente complementar, onde há sempre alguém que sabe e alguém que não 

sabe, a uma relação mais simétrica em que ambos aprendem, ambos são reciprocamente 

benéficos, o que vem reforçar o crédito da teoria das I.M.. 

2. EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

“O termo Expressão designa o conjunto dos fenómenos que se 
produzem no corpo como resposta a estímulos externos e internos. A 
expressão é também uma atitude de comunicação, designando vários 
meios de que o ser humano se serve para comunicar” (ALMEIDA, 
2012, p. 5). 
 

 Porém, não se refere, unicamente ao ato de comunicar, de interagir e de 

transmitir informação, pois está, igualmente relacionada com a necessidade de expressar 

os mais variados sentimentos.  

No decurso de uma entrevista concedida por Arno Stern, publicada no livro A 

Arte descobre a Criança (1991) é-lhe colocada a seguinte questão: “Que é a 

Expressão?” a que o autor responde “(...) a imagem de vulcão, de algo que brota 
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espontaneamente, algo que vem do interior, das entranhas, do mais profundo do ser. 

Exprimir-se é tornar-se vulcão. Etimologicamente, é expulsar, exteriorizar sensações, 

sentimentos, um conjunto de factos emotivos. Exprimir-se significa realizar um ato, que 

não é ditado, nem controlado pela razão” (ALMEIDA, 2012, p. 5).  

Partindo da premissa de que significado da palavra “expressão” é traduzível por 

uma necessidade básica de comunicação, intrínseca ao ser humano, logo imprescindível 

à sua sobrevivência, outras vertentes desta acepção - Expressões Artísticas - emergem 

num conceito tanto mais abrangente, quanto possibilita ao ser humano expressar-se 

através da música, das artes plásticas, das atividades físico-motoras e do drama, isto é, 

por meio de recursos expressivos, potenciadores do desenvolvimento da criatividade e 

da construção de novos conhecimentos, fazendo dele um observador reflexivo da sua 

experiência e da dos seus pares; as Expressões Artísticas tornam-se neste sentido, um 

elemento participativo do seu processo de crescimento.  

Valente (2016) diferencia os domínios da Educação Artística e da Expressão 

Artística considerando que esta é encarada como uma fase inicial da Educação Artística, 

por colocar a ênfase na expressão e na criatividade ao serviço do desenvolvimento do 

indivíduo. Lamentavelmente, as expressões artísticas, particularizadas ou integradas, 

raramente são utilizadas de uma forma sistemática enquanto veículos de comunicação, 

ou como atividades imbuídas de valor autónomo para a formação integrada e 

harmoniosa da personalidade de uma criança. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DAS EXPRESSÕES ARTÍSTICAS 

As Expressões Artísticas reconhecem-se em quatro áreas: a Expressão Plástica, a 

Expressão Musical, a Expressão Físico Motora/Dança e a Expressão Dramática/Teatro. 

2.1.1. Expressão Plástica  

Na perspetiva de Sousa (2003), o domínio da Expressão Plástica traduz-se 

essencialmente, numa atitude pedagógica centrada no desenvolvimento da orientação 

estética e na satisfação das necessidades de um indivíduo, sendo o seu principal objetivo 

a expressão das emoções e sentimentos através de atos criativos concretizados através 
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da manipulação de materiais plásticos. Deve ser vista como uma atividade, 

essencialmente natural, livre e espontânea, realizada apenas pelo prazer que esses atos 

proporcionam e não com a intenção de produzir “arte”, pois é o ato de criar que é 

expressivo e não a obra criada.  

A prática de atividades que dizem respeito à Expressão Plástica favorece a 

aquisição da autonomia na criança, que progressivamente aprende a ultrapassar 

dificuldades, desenvolve a capacidade de iniciativa e descoberta ao escolher os 

utensílios e os materiais necessários para o seu projeto, torna-se capaz de tomar opções, 

justificando-as de forma reflexiva. 

2.1.2. Expressão Musical  

É, porventura, um lugar - comum afirmar que a música faz parte de toda a nossa 

existência. Com efeito, por norma está presente no quotidiano, vivências especiais – 

alegres ou melancólicas – associada a pessoas, tempos e lugares, em suma, no recôndito 

das nossas memórias.  

A Expressão Musical desempenha um papel fundamental na vida e na formação 

da criança, mas também, na aquisição de competências e aprendizagens pela relevância 

na transmissão de inúmeros sentimentos, como a alegria, a melancolia, calma e 

violência, ou seja, a vivência de emoções essenciais à formação do seu caráter. A 

criança deve ser precocemente estimulada para o universo dos sons, pois este incentivo 

torna-a suscetível de descobrir as suas qualidades e desenvolver a sua memória e 

atenção, ao mesmo tempo que promove a sua criatividade, autodisciplina e desperta a 

consciência rítmica e estética e, em simultâneo, desperta as faculdades imaginativas e 

criativas. A música é também muito importante quando nos reportamos à vida social da 

criança (sobretudo dos adolescentes) pois é através do género musical pelo qual nos 

sentimos atraídos que tendemos a integrarmo-nos nos grupos sociais com quem 

partilhamos afinidade. A música está inscrita na cultura individual ou coletiva, patente 

nas brincadeiras sociais, adivinhas, canções e lendas podendo auxiliar na aquisição de 

regras sociais, bem como facilitar a cognição social. 

“Cantar, mover-se e ouvir música em tenra idade parece ser benéfico 
para um bom desenvolvimento linguístico, assim como para o 
desenvolvimento musical.” (GORDON, 2000, p. 308) 
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2.1.3. Expressão Físico Motora/Dança 

A Expressão Físico-Motora/Dança constitui um domínio ou área curricular 

indispensável na educação escolar que deve ser entendida como uma cultura corporal, 

que potencia o desenvolvimento físico, motor, intelectual, cognitivo, afetivo e social da 

criança.  

A prática regular de atividades físico-motoras promovem a aquisição de 

capacidades e padrões motores básicos, tanto no âmbito da motricidade global como da 

motricidade fina, o que leva a criança a conhecer, explorar e dominar as potencialidades 

e limitações do seu corpo, contribuindo assim para o seu bem-estar físico, psíquico e 

social; a aumentar as suas capacidade de concentração, memória, desenvolvendo as suas 

capacidades cognitivas; a propiciar melhores relações emocionais e sociais, favorecendo 

o campo afetivo e social.  

Tal como as restantes Expressões Artísticas, esta proporciona à criança um 

desenvolvimento em todos os domínios, favorecendo a sua adequada progressão de 

acordo com o período etário em que se encontra, o que faz da sua prática uma 

necessidade constante no decurso do processo educativo. 

 

2.1.4. Expressão Dramática 

“A Expressão Dramática é um dos meios mais valiosos e 

completos da educação. A amplitude da sua ação, abrangendo quase 

todos os aspetos importantes do desenvolvimento da criança e a 

grande diversificação de formas que pode tomar, podendo ser regulada 

conforme os objetivos, as idades e os meios de que se dispõe, tornam-

na por excelência a principal forma de atividade educativa” (Sousa, 

2003.p.33).  

De facto, as atividades dramáticas, associadas ao teatro proporcionam e 

favorecem o desenvolvimento de diferentes competências, consoante as diversas faixas 

etárias em que são praticadas. Contribuem para aprender ou reaprender a brincar, 

permitem soltar emoções e sensações, desenvolvem a capacidade de partilha física e 

emocional, a criatividade e a confiança individual e no grupo de trabalho, contribuem 

para o desenvolvimento da personalidade e para o crescimento de indivíduos mais 
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consistentes e seguros, mais dinâmicos e imaginativos e, sobretudo, felizes. 

A prática da Expressão Dramática promove um amplo leque de capacidades 

ligadas às diversas I.M. Aliás, do meu ponto de vista, é o trabalho educativo que com 

mais facilidade consegue estimular e exercitar as diversas I. M..  

2.2. EXPRESSÕES ARTÍSTICAS NA EDUCAÇÃO 

“A educação artística tem sido muitas vezes conotada apenas com a 
formação de artistas, apesar do valor educativo das Artes para o 
desenvolvimento do ser humano, enquanto pessoa e enquanto cidadão, 
ser consensual institucional e socialmente aceite.” (VALENTE, 2016, 
s/p)  
 

Segundo Valente (2006), o século XX ficou marcado, no contexto educativo, por 

uma tentativa de estender e ampliar a educação a todas as dimensões humanas, 

procurando não subestimar nenhuma delas. 

À clássica “educação da inteligência” e à inovadora “educação da sensibilidade” 

é dada relevância, tanto quanto possível, equitativa. No século XXI a educação não 

poderá ser confundida nem comparada à tradicional forma de educar. Atualmente não se 

visa apenas transformar a criança num indivíduo inteligente, sem incorreções ao nível 

do raciocínio lógico: aspira-se à evolução estável e harmoniosa do indivíduo como um 

ser integral. 

Nesta perspetiva holística há a considerar o desenvolvimento biopsicossocial no 

qual incluímos o incremento de novas aptidões, como a capacidade de adaptação ao 

meio e de relacionamento com os outros.  

Apesar de muitos de nós reconhecermos a importância do afeto e da ciência e de 

corroborarmos a importância da educação emocional no processo de formação do 

indivíduo, os agentes educativos ainda não dispõem da metodologia didática que 

permita exercitar cada uma das áreas especializadas. Ao universo das artes é atribuída a 

contingência de fazer emergir em cada um de nós a esfera afetiva e incrementar 

processos de autoconhecimento pouco explorados. Esse é o enorme desafio para que lhe 

atribuído enquanto promotor da formação pessoal e interpessoal, colocando-nos em 

comunhão com o nosso ser integral. Apesar de não se tratar de uma discussão recente, a 

prática de atividades relacionadas com as Expressões Artísticas tem tido, no seio do 

meio escolar português, um lento e sinuoso percurso. 
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De acordo com o documento Arts Education da Unesco (2012) as artes são 

essenciais para a vida da maioria, se não de todas as culturas. Função, criação e 

aprendizagem estão interligadas. Constituem um forte veículo formal e não-formal, na 

aquisição de conhecimentos de em variadíssimas áreas do saber, através de diferentes 

métodos de aprendizagem. Esta abordagem instrumental para a Educação Artística, não 

limita as artes como uma ferramenta educacional suplementar, nem visa introduzir as 

artes nos currículos como o conteúdo principal de um estudo. 

A introdução das artes e práticas culturais em ambientes de aprendizagem 

contribui para um desenvolvimento equilibrado dos indivíduos e das sociedades ao nível 

intelectual, emocional e psicológico.  

Tal formulação educativa, não só fortalece o desenvolvimento cognitivo e a 

aquisição de competências para a vida - o pensamento inovador e criativo, a reflexão 

crítica, aptidões comunicacionais e interpessoais, etc., mas também aumenta a 

capacidade de adaptação social e a consciência cultural dos indivíduos, permitindo-lhes 

aceitar desafios, construir identidades individuais e coletivas, bem como estimular a 

tolerância e respeito face a outros grupos culturais produzindo um impacto positivo no 

desenvolvimento das sociedades. 

As artes comportam elementos indispensáveis ao desenvolvimento da expressão 

pessoal, social e cultural do ser humano. São formas de saber que articulam imaginação, 

razão e emoção. Perpassam a existência das pessoas, trazendo novas perspetivas, formas 

e densidades ao ambiente e às sociedades. A vivência artística influencia o modo como 

se aprende, como se comunica e como se interpreta os significados do quotidiano; desta 

forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências e reflete-se no 

modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com a mente. Em síntese, os 

diversos domínios das Expressões Artísticas materializam um significativo leque de 

ofertas no âmbito da aprendizagem ao longo da vida.  

O documento Currículo Nacional do Ensino Básico - Competências Essenciais 

(2001) permite asseverar que a aprendizagem através da arte contribui para gerar 

atitudes de respeito e reconhecimento face ao valor da diversidade cultural das 

diferentes sociedades e reforça padrões de comportamento que demonstrem coesão 

social. Com efeito, o recurso às expressões artísticas e às práticas culturais, tradicionais 

e contemporâneas, enquanto ferramentas de aprendizagem interdisciplinar de uma 

variada gama em múltiplas áreas facilita a comunicação entre culturas diferentes e 
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promove a aproximação entre pessoas e povos; globalmente mobiliza todos os saberes, 

propicia a renovação de conhecimentos ajudando a desenvolver novos saberes a que são 

conferidos significados mais amplos. 

 Por outro lado, permite afirmar a singularidade individual fazendo-o progredir 

no domínio de expressividade que lhe é específica, podendo tornar-se um exemplo de 

excelência. A apropriação de elementos da vivência do indivíduo (imagens, sons e 

movimentos) quando organizados de forma criativa, proporciona, através do processo 

criativo, a oportunidade de desenvolvimento personalizado, autónomo e crítico em 

permanente interação com o mundo; traduz-se em momentos de prazer, em espaço de 

liberdade, de vivência lúdica, capaz de proporcionar a afirmação do indivíduo, 

reforçando a sua autoestima e a sua coerência interna, fundamentalmente pela 

capacidade de realização e consequente reconhecimento pelos seus pares e restante 

comunidade.  

Um dos aspetos mais progressistas do universo das Expressões Artística prende-

se com a edificação de territórios de partilha de sentimentos, emoções e conhecimentos 

facilitadores de interações sociais e culturais, constituindo-se como um recurso 

incontornável para enfrentar situações de tensão social, nomeadamente as decorrentes 

da integração de indivíduos provenientes de culturas diversas. Referência igualmente 

notável ao desempenho das atividades artísticas na qualidade de facilitadoras da 

inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais. Importa referir que no 

mundo das artes nada é dado como concluído, perfeito e atingido: quem nele se 

movimenta persegue uma constante formação, movido pela busca do novo, do diferente 

e da perfeição. 

3. EXPRESSÕES ARTÍSTICAS – RELAÇÃO COM AS INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS 

A prática da aprendizagem através das Expressões Artísticas provoca a interação 

das várias Inteligências, promovendo o desenvolvimento integral. 

Apesar de ainda não ser possível compreender e esclarecer na totalidade o 

desenvolvimento artístico, existem pesquisas realizadas na área que comprovam a 

contribuição da educação artística no domínio das ciências humanas e sociais.  

O Project Zero, liderado por Howard Gardner e David Perkins, desde a década 
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de 70 do século XX até ao início do século XXI, prestou um importante contributo para 

consolidar esta opinião. Apesar de concentrar os seus estudos sobretudo no campo da 

psicologia persiste em mostrar que as artes, da mesma forma que as ciências, são formas 

de aquisição de conhecimento, vistas como uma atividade cognitiva muito importante, 

sendo a sua principal finalidade compreender o processo de aprendizagem e o 

pensamento criativo naquelas áreas, ou seja, discutir e analisar do ponto de vista de 

disciplinas como a Psicologia, a Pedagogia, a Estética e a Filosofia, os principais 

conceitos e processos cognitivos utilizados na Música, nas Artes Plásticas, na Literatura 

e no Teatro. Ambas, ciência e artes, procuram compreender e aprimorar a existência 

humana e dar respostas aos questionamentos que colocamos sobre a vida, embora 

utilizem instrumentos ou sistemas de símbolos diferentes. 

Gardner (2000) afirma que existem indivíduos criativos em diferentes domínios, 

cujas faculdades podem convergir para a produção artística ou para outro tipo de 

atividades que podem ser favorecidas, ou não, pela ação de fatores individuais 

(genética) e/ou fatores culturais (contexto): a inteligência espacial é suscetível de ser 

usada por um engenheiro, um cirurgião ou por um escultor; a inteligência musical, 

inclusive, nem sempre convive com o plano puramente estético, como é o caso dos 

toques de corneta usados nos quartéis.  

Noutro contexto, Gardner (1994) refere que em determinadas culturas o 

desenvolvimento de uma inteligência é estimulado e orientado para determinado uso 

pelo meio ambiente ou grupo, quando aquela inteligência é imprescindível à 

sobrevivência coletiva; esta particularidade é exemplificada pelo cultivo da inteligência 

espacial imprescindível à orientação marítima, tomando somente as estrelas como 

pontos de referência. 

Partindo destas descobertas, a pesquisa realizada por Silva (2013), apoiada em 

Gardner (2000) o Project Zero, teceu considerações básicas a respeito do ensino 

artístico, que elencamos em seguida:  

- Os professores que exercem atividade na área do ensino artístico devem refletir, 

atuar e praticar regularmente o conhecimento musical, visual, dramático e físico 

obstando a que a especificidade da linguagem artística que lhes é próxima se 

reduza à transmissão oral. 

-  Cada Expressão Artística deve ser ponderada de maneira a dimensionar a 
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compreensão do aluno naquele registo específico, não privilegiando os sistemas 

linguísticos e lógicos: a importância deste procedimento reside em perscrutar 

outros potenciais do aluno, através de perguntas e respostas, lápis e papel, 

respeitando-se as inteligências envolvidas na compreensão e expressão daquela 

linguagem artística. 

- As artes devem acompanhar o processo educativo. As crianças têm mais 

facilidade em perceber os elementos visuais de um artefacto artístico e aprendem 

com maior eficiência quando executam e manipulam diretamente os materiais 

correspondentes à produção do objeto proposto.  

- A aprendizagem deve ser significativa, persistente e duradoura. O trabalho por 

projetos atende a estes requisitos. Reunidos com um objetivo comum, cada 

elemento do grupo demonstra uma habilidade diferente que deve ser valorizada, 

o que amplia e melhora a capacidade individual de cada aluno. 

- Atividades de reflexão, leitura visual, histórica e crítica, designadas por Gardner 

como “atividades periartísticas” (GARDNER, 2000, p. 123), devem ser 

praticadas em torno do objeto artístico produzido pela criança. 

- Importa que os alunos sejam instigados a ter consciência da importância de 

saber apreciar e valorizar obras artísticas e aos professores compete estar 

disponíveis para aceitar a apreciação de cada aluno sobre as obras artísticas em 

questão não se valendo do seu estatuto para sobrepor gratuitamente a sua 

opinião face à dos discípulos.  

- As linguagens ou modalidades artísticas são inúmeras e cada uma se delas se 

desdobra em várias opções, particularmente no domínio das artes visuais.  

 

Segundo a mesma autora, é concebido o Projeto Arts Propel (Projeto para as 

Artes) baseado numa metodologia que propõe uma nova abordagem ao currículo e 

avaliação nas artes, elaborada em colaboração com professores e pesquisadores do 

Harvard Project Zero e do Educational Testing Service, órgão do governo americano 

encarregue de realizar avaliações anuais nas escolas americanas.  

O Arts Propel tem como objetivos melhorar a educação artística no ensino 

médio e avaliar os alunos de forma mais justa. Aplicado em escolas de alguns estados 

americanos, evoluiu para uma abordagem curricular que pode ser utilizada nas Artes e 

em qualquer outra disciplina. Entretanto, para que não seja afirmado que o ensino 
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artístico está concentrado apenas na prática artística, os pesquisadores do Project Zero 

defendem que é inevitável e indispensável a inclusão de disciplinas como a História da 

Arte ou a Estética no ensino das artes, embora não careçam necessariamente de ser 

aprendidas e ensinadas através de métodos académicos tradicionais, contrariando a ideia 

de disciplinarização da Educação Artística. 

Procedendo à análise específica das Expressões Artísticas proponho a seguinte 

abordagem:  

3.1. Expressão Plástica 

Consideramos que a Inteligência Visual-Espacial é a mais mobilizada na 

Expressão Plástica. Manifesta-se na aptidão de trabalhar com objetos, ou imagens de 

objetos, tanto em duas como em três dimensões, de transformar, de combinar e 

recombinar objetos e imagens, recriando aspetos da experiência visual, através da 

visualização ou do uso da memória visual, bem como na capacidade de reconhecer 

facilmente a posição que o corpo ou corpos ocupam (distância, ângulo de visão, altura, 

proporção, relação entre luz e sombra) em relação a outras pessoas, lugares e objetos 

(obras de arte).   

Na verdade, todas as restantes Inteligências têm ligação direta com esta Expressão 

Artística. O artista desenvolve a Inteligência Corporal-Cinestésica, na consciência da 

postura física que deve ter consoante o trabalho que está a criar; porque o trabalho 

plástico resulta da utilização de elementos do corpo, especialmente das mãos, para 

manipular, organizar, produzir e transformar objetos, tanto diretamente, como através de 

ferramentas e instrumentos, a exemplo do uso do lápis que exige refinamento da 

motricidade fina ao nível dos braços, mãos e dedos.  

O artista exercita a Inteligência Lógico-Matemática ao trabalhar com ações 

concretas sobre o objeto, manipulando-o ou baseando-se nele, aplicando um método 

projetual (fases que tem de percorrer para criar um trabalho), faz cálculos e desenvolve 

hipóteses. Promove a Inteligência Intrapessoal na medida em que a obra a concretizar 

decorre do recurso a estímulos mentais e às suas competências criativas, o que 

necessariamente virá a refletir a personalidade do autor. O ato criativo prende-se com a 

Inteligência Interpessoal através da relação que estabelece com o mundo que observa e 
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com quem partilha as suas ideias, do qual provém, em muitos casos, o resultado das 

obras realizadas.  

A Inteligência Naturalista ocupa um papel central na prática criativa quando o 

artista escolhe trabalhar temáticas inspiradas na natureza ou, ele próprio, se envolve 

íntima e voluntariamente em ambientes que pretende observar na perspetiva da 

produção de uma determinada obra.  

A Inteligência Linguístico Verbal é fundamental enquanto veículo de comunicação 

imprescindível à descodificação da linguagem artística. Esta Inteligência torna viável a 

experiência comunicacional; quando o artista interpreta, descreve, elucida aspetos 

menos apreensíveis da sua obra, estabelece laços de cumplicidade nos domínios 

cognitivo e emocional e estético. A Inteligência Musical é passível de se associar ao ato 

criativo conferindo sentimentos ou estímulos procurados pelo artista, em circunstância 

particulares e, obviamente, personalizadas.     

3.2. Expressão Musical 

A Expressão Musical emprega a Inteligência Linguístico-Verbal na escrita e 

interpretação de canções em diferentes línguas; expressando os conceitos e os conteúdos 

musicais através da análise oral e escrita exprime-se através de uma linguagem 

simbólica própria, composta pela notação musical que agrupada em cinco grandes 

conceitos: a altura, o ritmo, a forma musical dinâmica e o timbre. Associa-se à 

Inteligência Corporal-Cinestésica, quando um artista expressa os seus sentimentos mais 

profundos ao cantar ou tocar um instrumento musical, formalizados nos movimentos e 

coreografia ou quando assistimos à dramatização de um trecho musical.  

A Inteligência Lógico-Matemática estabelece uma forte conexão com a 

Expressão Musical através da noção de ritmo e compasso, bem como na divisão 

temporal de uma partitura musical. Esta ligação é patente na interpretação de uma peça 

individualmente ou em grupo, quer seja executada no plano exclusivamente 

instrumental (com instrumentos convencionais ou não convencionais), vocal (melodia 

definida ou não definida) e corporal (sons obtidos a partir do próprio corpo).  

A Expressão Musical trabalha a Inteligência Interpessoal quando os seus 

intervenientes interpretam peças musicais em grupo, que podem ser instrumentais (com 
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instrumentos convencionais e não convencionais), vocais (melodia definida ou não 

definida) ou corporais (interpretação com sons do corpo).  

Quando a Expressão Musical é praticada num registo reflexivo, como é o caso 

dos géneros instrumental e lírico, constituem a manifestação de um trabalho individual 

estando, neste plano, intimamente associado à Inteligência Intrapessoal.  

A mesma Expressão estabelece uma consistente ligação com a Inteligência 

Visual-Espacial baseada na leitura e visualização de esquemas rítmicos e na 

interpretação das pautas musicais. O mesmo acontece no caso da Inteligência 

Naturalista através da audição e reprodução de sons da natureza e meio ambiente. 

Aplicamos indubitavelmente em primeiro lugar a Inteligência Musical que concentra na 

sua essência as ferramentas para trabalhar esta Expressão Artística. 

3.3. Expressão Físico-Motora/Dança 

Podemos afirmar que a Inteligência mais desenvolvida nesta Expressão Artística 

será a Corporal-Cinestésica pois as atividades físico-motoras resultam da utilização e 

envolvimento de todo o corpo ou de parte dele, do seu controlo e da sua utilização em 

atividades motoras complexas como o estabelecimento de um esquema corporal, a 

manipulação criativa e diferenciada de objetos, necessitando de força, equilíbrio e 

flexibilidade, entre outros aspetos que caracterizam esta Inteligência.  

A Inteligência Visual-Espacial, contribui para o domínio corporal no espaço, em 

particular no caso de bailarinos e atletas, mas também para atores, músicos e artistas 

plásticos, sendo utilizada porque os movimentos observados são imitados e 

transformados em atos. A Expressão Físico-Motora relaciona-se com a Inteligência 

Lógico-Matemática no que diz respeito ao manuseamento e relação com os objetos que 

se inicia intimamente no exercício do nosso próprio corpo; agindo sobre os objetos que 

o rodeiam, a criança exterioriza e adquire aptidões de raciocínio adequando o ritmo à 

coordenação.  

Trata-se de uma expressão mais apta à aprendizagem através da observação-

imitação do que por meio da expressão verbal. Porém, a explicação das suas regras, 

linhas orientadoras e aquisição de uma linguagem específica própria é fundamental, 

tornando indispensável a utilização da Inteligência Linguístico-Verbal.  
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É correto ser associada à Expressão Musical quando acompanhada por música, 

como na dança, realizada em contexto rítmico de coordenação e concentração. Na 

medida em que o esforço para alcançar um objetivo depende exclusivamente da vontade 

individual, a Inteligência Intrapessoal está patente na emoção e sentimentos 

demonstrados através de coreografias e movimentos programados, o que contribui para 

o conhecimento e para a relação que se tem com o próprio corpo.  

É frequente a manifestação desta Expressão no âmbito de atividades coletivas, 

cujo sucesso depende do empenho e da relação dos elementos do grupo, articulando-se 

dessa maneira com a Inteligência Interpessoal. 

3.4. Expressão Dramática 

A Inteligência Corporal-Cinestética é indubitavelmente cultivada na medida em 

que o corpo é a principal ferramenta de trabalho da Expressão Dramática: através dele 

brincamos, exploramos o espaço, apuramos os sentidos (olfato, tato, paladar, audição e 

visão), criamos personagens, manipulamos objetos, expressamos sentimentos e 

comunicamos ideias.  

A Inteligência Intrapessoal merece destaque já que a prática de exercícios 

adequados conduz à interiorização e à reflexão propiciando o auto-conhecimento 

emocional e a faculdade de gerir sentimentos comunicados, de acordo com a melhor ou 

menor capacidade de expressão de que se esta habilitado, mas também, tanto melhor 

quantas mais situações forem vivenciadas.  

A Inteligência Interpessoal é determinante porque são numerosas as propostas 

dramáticas que dependem das relações de confiança que se estabelecem entre os 

elementos do grupo, pois a criança aprende em contato com os outros, sendo a equipa 

em que está inserida a grande responsável pelas conquistas que realiza, ao viabilizar a 

compreensão das emoções alheias, a possibilidade de trabalhar com outras pessoas e 

sentir empatia em relação aos outros, sempre concretizável através de demonstrações 

visuais. A Inteligência Visual-Espacial convive diariamente com a Expressão Dramática 

uma vez que os alunos devem ganhar gradual competência para conhecerem o espaço 

visualizando-o e memorizando-o de forma a poderem deslocar-se em função dos 

quadros dramáticas dimensionados em função da área, bem como aos cenários e 

artefactos concebidos para o efeito.  
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O cultivo da Inteligência Linguístico-Verbal disponibiliza uma das mais 

importantes aptidões no âmbito desta disciplina que tem por suporte a expressão através 

de código próprio, tanto oral como físico e corporal; porque recorre à leitura e escrita 

para inspiração e para execução dos quadros dramáticos, esta inteligência deve ser 

sistematicamente aprimorada. Sob outro ângulo a competência da Inteligência Lógico 

Matemática prende-se com a exequibilidade das aulas na medida em que dependem de 

jogos individuais e em equipa que estimulam o raciocínio e o sentido crítico, de 

atividades subordinadas à concentração e utilização da memória, bem como do uso de 

objetos e adereços. Na circunstância em que pode ser harmonizada com espaços 

exteriores e ao reproduzir vocalmente sons da natureza ou imitar elementos da natureza, 

é passível de alicerçar interessantes meios no recurso à Inteligência Naturalista. A 

singular heterogeneidade da disciplina em causa dá aso a que a Inteligência Musical se 

torne uma preciosa competência na esfera do processo criativo. Tanto pode funcionar 

como elemento inspirador para um quadro dramático, como para a génese de uma obra, 

ou personagem, expressar sentimentos ou mensagens e, tão só, como suporte no plano 

ambiental. Na realidade a música é uma forma de expressão detentora de um tal 

potencial que possibilita, a partir da sua essência, a criação de um trabalho dramático. 

Cruzando todos os elementos presentes no Quadro 1, podemos constatar que as 

Expressões Artísticas trabalham as várias Inteligências Múltiplas e que os resultados 

refletem a partilha de características comuns. 
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Quadro 1 - As Inteligências Múltiplas nas Expressões Artísticas 

 Linguístico-
Verbal 

Interpessoal Intrapessoal Lógico-
Matemática 

Musical Visual-
Espacial 

Corporal-
Cinestética 

Naturalista 

Exp. Plástica Linguagem 
Artística 
própria - 
plástica na 
interpretação 
e 
visualização. 

Observação 
do mundo 
exterior para 
se inspirar e 
partilhar 
ideias. 
Atividades 
em grupo. 

A criação  
depende de 
um processo 
de 
interiorização 
e de reflexão 
e reflete a 
personalidade 
do artista. 

Estímulo do 
raciocínio em 
atividades 
subordinadas 
ao cálculo, 
concentração, 
e utilização 
da memória. 

A música é 
uma 
ferramenta 
que pode ser 
usada no 
processo de 
criação e de 
apresentação.  

Demonstrações 
visuais, 
memória 
visual, 
consciência da 
correta posição 
corpo no 
espaço. 

Executamos 
um trabalho 
artístico e 
manipulamos 
ferramentas 
e utensílios 
com o corpo. 

Imitação, 
inspiração, 
observação 
do meio 
ambiente 
na criação 
artística. 

Exp. Musical Linguagem 
Artística 
própria -
musical na 
interpretação 
e 
visualização. 

observação 
do mundo 
exterior para 
se inspirar e  
partilhar 
ideias. 
Atividades 
em grupo. 

A criação  
depende de 
um processo 
de 
interiorização 
e de reflexão 
e reflete a 
personalidade 
do artista. 

Estímulo do 
raciocínio em 
atividades 
subordinadas 
ao ritmo, 
concentração, 
e utilização 
da memória 

Usamos a 
Inteligência 
Musical para 
nos 
expressarmos 
musicalmente. 

Demonstrações 
visuais, 
memória 
visual, 
consciência da 
correta posição 
corpo no 
espaço. 

Usamos o 
corpo para 
tocar um 
instrumento 
musical, 
cantar ou 
movermo-
nos ao ritmo 
de sons e 
música. 

 Imitação, 
inspiração, 
observação 
do meio 
ambiente 
na criação 
artística. 

Exp. Físico-
Motora/Dança 

Linguagem 
Física 
(desporto) e 
Artística 
(dança) 
própria na 
interpretação 
e 
visualização.  

observação 
do mundo 
exterior para 
se inspirar e 
partilhar 
ideias. 
Atividades 
em grupo. 

A criação  
depende de 
um processo 
de 
interiorização 
e de reflexão 
e reflete a 
personalidade 
do artista. 

Estímulo do 
raciocínio em 
atividades 
subordinadas 
ao ritmo, 
concentração, 
e utilização 
da memória. 

A música é 
uma 
ferramenta 
que pode ser 
usada no 
processo de 
criação e de 
apresentação. 

Demonstrações 
visuais, 
memória 
visual, 
consciência da 
correta posição 
corpo no 
espaço. 

Depende do 
corpo em 
movimento e 
é a principal 
ferramenta 
de trabalho.  

Imitação, 
inspiração, 
observação 
do meio 
ambiente 
na criação 
artística. 

Exp. 
Dramática 

Linguagem 
Artística 
própria- 
dramática-na 
interpretação 
e 
visualização. 

Observação 
do mundo 
exterior para 
se inspirar e 
partilhar 
ideias. 
Atividades 
em grupo. 

A criação  
depende de 
um processo 
de 
interiorização 
e de reflexão 
e reflete a 
personalidade 
do artista. 

Estímulo do 
raciocínio em 
atividades 
subordinadas 
à 
concentração 
e utilização 
da memória, 
bem como do 
uso de 
objetos e 
adereços. 

A música é 
uma 
ferramenta 
que pode ser 
usada no 
processo de 
criação e de 
apresentação. 

Demonstrações 
visuais, 
memória 
visual, 
consciência da 
correta posição 
corpo no 
espaço. 

Expressamo-
nos através  
do corpo e é 
a principal 
ferramenta 
de trabalho.  

Imitação, 
inspiração, 
observação 
do meio 
ambiente 
na criação 
artística. 

 

4. UMA ABORDAGEM DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS A PARTIR DA 
EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

Embora a presente investigação tenha por enfoque a análise reflexiva do ensino 

da Expressão Dramática, não descura as restantes Expressões Artísticas, dada a 

particular relevância daquelas, tanto mais que integram um leque de potencialidades, 

indiscutivelmente complementares entre si. 
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A Expressão Dramática é uma disciplina relativamente recente. Segundo Sousa 

(2003), Baden Powell refere-a pela primeira vez, na década de 40 do século XX, quando 

se apercebeu do grande valor educativo propiciado pelas atividades dramáticas, 

praticadas nos encontros dos jovens que incorporavam o movimento escutista, fundado 

com objetivos predominantemente vocacionados para a formação humanística baseada 

na educação moral, cívica e social. Atividades lúdicas, como jogos de imitação, 

mímicas, palhaçadas e a criação de quadros dramáticos, conferiam vantagens ao nível 

da expressividade, concentração, desenvolvimento vocal e físico, imaginação, humor, 

alegria, disciplina, método, espontaneidade, etc., contribuindo fortemente para a sólida 

evolução das crianças e jovens.  

Igualmente ligado ao movimento de escutismo em França, na mesma época, 

Leon Chanceler também reconheceu o valor pedagógico das atividades dramáticas, 

atribuindo-lhe a designação de jogo dramático. Sousa (2003, p. 26) refere a definição da 

expressão jogos dramáticos: “jogos que proporcionam à criança o meio de exteriorizar, 

pelo movimento e pela voz, os seus sentimentos profundos e as suas observações 

pessoais”, aumentando os seus desejos e as suas possibilidades de expressão.  

Leon Chanceler sistematiza e programa o jogo dramático, criando assim um 

método educativo que também pode servir todas as formas sociais de representação, 

desde liturgias, cerimónias e protocolos, e que deverá ser orientada por pessoas com 

experiência na área da Expressão Dramática e com formação psicopedagógica, ou seja 

“deverá ser efetuado por educadores, com alguma formação no campo do teatro”. 

(SOUSA, 2003. pp. 24-26)  

A Expressão Dramática, enquanto técnica de aprendizagem escolar, traduz-se 

numa  

“atividade lúdica, que é própria e natural na criança, surgindo 
espontaneamente e através da qual ela pode, livremente, expressar os 
seus mais íntimos sentimentos, dar ampla vazão à sua imaginação 
criativa, desenvolver o seu raciocínio prático, desempenhar no faz-de-
conta os mais diversos papéis sociais e usar o seu corpo nas mais 
diferentes qualidades de movimento. Ou seja, uma atividade educativa 
que, ao mesmo tempo, proporciona o mais amplo estímulo no 
desenvolvimento de valores afetivos, cognitivos, sociais e motores da 
personalidade da criança. Concebendo-se uma educação que esteja 
voltada, não para o ensino de matérias escolares, mas para o 
desenvolvimento equilibrado da personalidade da pessoa, o jogo 
dramático será um dos melhores, senão o melhor, método 
educacional” (SOUSA, 2003, p. 31-32). 
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A área da Expressão Dramática merece um lugar de relevo no currículo da 

educação infanto-juvenil, devido às potencialidades que lhe são inerentes no domínio da 

na educação global, realçando-se a sua relevância ao nível desenvolvimento cognitivo e 

enquanto excelente veículo de sociabilização. 

 Neste sentido, “A Expressão Dramática é fundamental em todos os estádios da 

educação.” Read (2005) considera-a “mesmo como uma das melhores atividades que 

consegue compreender e coordenar todas as outras formas de Educação pela Arte” 

(SOUSA, 2003. p. 20). 

Segundo Almeida (2012), a Expressão Dramática inicia-se na criança, através de 

gestos simples que, de forma gradual, se vão convertendo em expressão corporal, 

passando pela imitação, mímica e jogo dramático, finalizando na dramatização 

propriamente dita. Importa referir que esta sequência, que se preludia do patamar mais 

simples para o mais complexo, não anula o primeiro pois este é fulcral para o 

enriquecimento do patamar seguinte.  

A criança tem necessidade de começar por conhecer-se a si própria e identificar-

se para, posteriormente, conhecer e interagir com os outros, no espaço e objetos que lhe 

são exteriores. Em seguida, através do contacto corporal, estabelecerá relação com o 

mundo e, na tentativa de compreender a realidade que a envolve, enceta a exploração 

dessa realidade, observando, sentindo e experimentando tudo o que tem ao seu alcance, 

alargando assim os seus “horizontes”, através das diversificadas experiências pessoais 

que lhe são apresentadas, a criança compreende a magnificência da expressão, 

conseguindo, por seu intermédio, exprimir-se através de vários modos. 

Na perspetiva de Ribeiro (2014), o anseio de crescer e de se integrar no mundo 

dos adultos, leva a criança a revelar um crescente interesse por comunicar e partilhar os 

seus saberes e experiências; através do ato de brincar descreve a maneira como encara o 

mundo, transmite os seus sentimentos, as suas ideias, os seus conflitos interiores e os 

seus desejos mais profundos. 

As ações dramatizadas são o espelho das ações da vida real. Tornam-se uma 

oportunidade para a criança comunicar e experienciar as suas apetências de 

relacionamento com as demais; perde timidez por contraponto com a vontade de sentir-

se admirada o que requer, como referia Inhelder e Piaget (1997), a necessidade de 
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proporcionar aos mais pequenos os meios para que o real seja assimilado e 

compreendido, evitando a mera imitação.  

Os jogos dramáticos, têm particularidades que os distinguem dos outros jogos: 

são uma forma de desenvolvimento da criatividade, de exploração do mundo envolvente 

e do relacionamento entre intervenientes nas atividades, gerando ideias individualmente 

e em grupo. 

Nesse sentido, ao trabalhar a imaginação desenvolve-se a personalidade, 

processo que é acompanhado pelo enriquecimento da expressão oral e física, o que se 

manifesta através da representação com a aquisição de novos termos e o consequente 

enriquecimento da oralidade e das estratégias de comunicação. 

4.1. Expressão Dramática e Inteligências Múltiplas: uma relação cúmplice 

A Expressão Dramática é uma área artística transversal tributária do 

desenvolvimento afetivo, sensorial, motor, estético, social e moral das crianças, jovens 

ou adultos. Enquanto disciplina universal, caracterizada pela imensurável multiplicidade 

de exteriorizações regulamentadas em função dos objetivos, níveis etários e meios 

disponíveis.  

Em igual plano, constituem um importante instrumento de trabalho, uma vez que 

visa processos de experimentação que ampliam o potencial cognitivo, fazendo com que 

o indivíduo seja capaz de expressar, com autonomia, uma visão crítica do mundo.  

No que às I.M. concerne, é-nos dado constatar que existem várias técnicas e 

exercícios que, praticados no domínio da Expressão Dramática, potenciam o 

desenvolvimento das diferentes inteligências nos alunos. Aqueles desempenhos 

apresentam-se sob diferentes perspetivas, enquadramentos, meios e estratégias, podendo 

oferecer resultados diferenciados, compatíveis com os níveis etários em que são 

aplicados e dependentes das características individuais e coletivas do grupo. 

Com o intento de demonstrar a veracidade da tese apresentada propomos o 

seguinte enunciado numa abordagem exemplificadora das potencialidades que, embora 

inscritas em exercícios de expressão dramática, influenciam positivamente o 

desenvolvimento das I. M.. 
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Inteligência	  Linguístico-‐Verbal:	  

Ler e escrever textos dramáticos, guiões ou ensaios, desenvolve a leitura e a 

escrita criativa, otimizando as capacidades inerentes à expressão escrita; os exercícios 

de trabalho vocal e respiração, tais como dicção, projeção de voz, aprendizagem de 

respiração e técnicas para decorar textos, melhoram a expressão oral, a capacidade de 

ouvir e a concentração; a própria interpretação oral de uma personagem ou de um texto 

dramático aprimoram, não só a oralidade, como também a expressão corporal e a 

memória. 

Inteligência Interpessoal: 

Jogos de confiança em grupo, jogos de reconhecimento do grupo, trabalho 

cooperativo, partilha de emoções e ideias com o grupo, exercícios que desenvolvem a 

capacidade de ouvir e ver com atenção, exercícios de observação e imitação ajudam o 

indivíduo na relação consigo próprio, com o seu corpo, com o outro e com o mundo, 

respeitando as suas características individuais, a liberdade e as aptidões criativas, 

contribuindo para o êxito das relações sociais. 

Inteligência Intrapessoal: 

Exercícios de relaxamento e introspeção, cujas temáticas são centradas no 

autoconhecimento e seguem linhas positivas, que trabalhem a metacognição como 

escrever autobiografias e diários de bordo ou fazer autoavaliações, trabalhar a gestão do 

tempo, produzir portfólios; o processo de construção, caracterização e interiorização de 

personagens; a exercitação de relaxamento e de introspeção; exercícios que explorem a 

memória afetiva e sensorial, a imaginação e a criatividade, contribuem para a 

identificação e gestão dos sentimentos individuais, para melhorar a capacidade de 

entrega e disponibilidade, saindo da zona de conforto pessoal e aumentar a autoestima e 

a sensação de bem estar consigo mesmo.  

Inteligência Lógico-Matemática:  

Manusear objetos de diferentes formas e dimensões associados à prática dos 

exercícios leva os alunos a pensar com racionalidade; jogos com adivinhas, em equipa, 

ou de concentração que consistem na contagem de números e na marcação de tempos, a 

memorização de um texto ou de uma sequência de movimentos, como uma coreografia, 

a necessidade de delinear estratégias para alcançar um produto final (espetáculo, quadro 
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dramático, atividade) estimulam a tomada de decisões para resolver problemas que 

surjam no processo criativo. Este género de exercícios conduzem ao desenvolvimento 

de competências como o raciocínio lógico, a autonomia, a memória, a atenção, a 

concentração e a capacidade de definir o mais ou menos relevante. 

Inteligência Musical:  

O ato de cantar e/ou tocar um instrumento musical integrado num espetáculo ou 

em sala de aula; brincar às orquestras, criar efeitos sonoros com a voz e o corpo, 

interpretar obras musicais, dançando-as, mimando-as e cantando-as; escrever letras para 

canções, expressar sentimentos através da música; identificar e imitar sons do ambiente; 

fazer jogos de aquecimento com música ou com ritmos; conhecer a designada “música 

do mundo” com o objetivo de entender as diferentes culturas, constituem uma gama de 

exercícios altamente promotores da aquisição de uma ampla cultura geral, aperfeiçoam 

a capacidade de saber ouvir, desenvolvem a coordenação, o ritmo, a espontaneidade, a 

fisicalidade, o reconhecimento do corpo, as relações sociais. 

Inteligência Visual-Espacial:  

Trabalhar com imagens – vídeo e fotografia - criar uma banda desenhada, ou 

conceber e produzir um cenário, objetos de cena, adereços e figurinos, delinear material 

de divulgação - folhetos informativos e cartazes, exercícios de exploração do espaço 

individual e coletivo, físico e imaginário. Estas experiências elencam notáveis 

exercícios de exploração simbólica e figurativa da imagem e do objeto teatral através da 

criação da personagem ou de quadros dramáticos, contribuindo para o desenvolvimento 

da noção do espaço real e imaginário e para a melhoria da competência interdisciplinar 

com outras expressões artísticas (Expressão Plástica, Físico-Motora e Musical), mas 

também com as demais áreas do saber que são ensinadas nas escolas.  

Inteligência Corporal-Cinestésica: 

Criar e inventar; dramatizar para expressar ideias; gerar movimento, ou 

simplesmente, dançar; manipular objetos para compreender um conceito, exercitar o 

corpo com o objetivo de o trabalhar fisicamente, ou para aquecimento corporal no início 

de uma atividade dramática com o intuito de preparação física e mental; a exploração 

sistemática do corpo no processo de criação e construção da personagem; a elaboração 

de objetos cenográficos e de figurinos, são algumas das atividades que promovem o 
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desenvolvimento desta Inteligência.  

Neste âmbito, um especial destaque no que respeita ao incremento da capacidade 

de expressar sentimentos e sensações através da expressão corporal, da consolidação e 

maior compreensão do uso de técnicas físico motoras associadas à vantagem de 

aperfeiçoar a postura, a concentração, a relação consigo mesmo e com os outros. 

Inteligência Naturalista:  

Atividades que levem as crianças/alunos a observar e descobrir o mundo que os 

rodeia e a projetar experiências através da exploração dos sentidos (visão, audição, 

olfato, tato e paladar); a imitar sons e comportamentos de elementos e fenómenos da 

natureza, animais e plantas; usar objetos reciclados na construção de um adereço, 

cenário ou figurino; retratar imagens da natureza e usar os respetivos sons num quadro 

para a composição da sonoplastia, contribuem para o aumento de interesse pelo mundo 

que os rodeia, tanto a nível ambiental como social, económico e cultural, tornando-se, 

face às exigências da atualidade, num essencial contributo ao apuramento dos sentidos, 

promove a valorização do meio ambiente e desperta o interesse para as dinâmicas de 

salvaguarda que, crescentemente, devem estar presentes na consciência cívica. 
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CONCLUSÃO 

Tradicionalmente concebia-se a inteligência como uma entidade única, uniforme 

e quantificável, que alguns indivíduos tinham a vantagem de usufruir relativamente a 

outros, que, por sua vez, eram considerados menos capacitados.  

A T.I.M. considera que dispomos de, pelo menos, oito inteligências diferentes. 

A maioria dos indivíduos possui a totalidade deste espectro de inteligências, cada uma 

qualificável a um nível particular, resultante do legado das características biológicas em 

interação com o contexto social e cultural. Portanto, cada indivíduo será consequente 

combinação de diferentes inteligências e é essa congregação que nos torna únicos. 

Em termos pedagógicos, a T.I.M. estabelece as bases para uma aprendizagem 

mais personalizada. Permite-nos diferenciá-la, enriquecendo a nossa metodologia. 

Podemos observar que todos os indivíduos aprendem de maneiras diferentes e que a 

nossa inteligência oferece múltiplas faculdades para alcançar conhecimentos e produzir 

atos criativos. Por este motivo, enriquecer a aprendizagem com atividades que nascem 

das diversas inteligências, oferece mais oportunidades a todos os alunos.  

Neste âmbito, podemos concluir que os professores devem reconhecer e 

estimular as diferentes inteligências humanas e a singular combinação que cada 

estudante patenteia. Os programas educativos tradicionais concentram-se nas 

Inteligências Linguístico-Verbal e Lógico-Matemática, atribuindo inferior importância a 

outras vertentes do conhecimento. Esta situação leva a que alguns alunos que não se 

destaquem no domínio das inteligências académicas tradicionais, nem obtenham o 

reconhecimento derivado do designado “sucesso escolar”. 

Existem dois tipos de experiências que devemos ter em conta: as experiências 

cristalizantes, que são produzidas tendo por suporte a “história de vida” e que detêm a 

chave para o desenvolvimento de uma inteligência holística, sendo acompanhadas de 

emoções positivas: segurança, confiança e afeto; ou as experiências monótonas que 

bloqueiam o desenvolvimento da inteligência global e que são acompanhadas de 

emoções negativas: medo, vergonha, culpa e ódio. Estas experiências devem ser 

evitadas a todo o custo no processo de ensino-aprendizagem.  
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A Educação Artística promove a integralidade do ser humano, nas suas 

possibilidades individuais e sociais. Através da prática continuada e transversal das 

Expressões Artísticas, a Expressão Plástica, a Expressão Musical, a Expressão Físico-

Motora e a Expressão Dramática, são fortalecidas competências que abarcam as 

diferentes Inteligências Múltiplas, promovendo as aptidões criativas, quando praticadas 

individual e coletivamente, a entreajuda, a confiança e cooperação entre os pares, a 

relação interpessoal, entendida do ponto de vista psicológico, sensorial e físico, e ainda 

propicia uma relação mais sensível com o espaço envolvente e o meio ambiente, 

facilitando interações sociais e culturais entre indivíduos provenientes de culturas 

diversas ou com necessidades especiais.  

O valor educativo da Expressão Dramática é híper-dimensionado no caso da 

criança,  

“(...) ajuda-a eficazmente no seu processo de desenvolvimento bio-
psico-sócio-motor, pondo em jogo a sua expressividade, a sua 
criatividade e a sua consciência de valores ético-morais e estéticos, ao 
mesmo tempo que a ajuda na sua relacionação social, dado que as 
atividades de expressão dramática em grupo implicam a cooperação 
de todos os membros, unindo as suas ações para conseguirem o fim 
comum” (SOUSA, 2003, p. 33). 

 

Tomando como ponto de partida a opinião de Sousa (2003), não só a criança, 

mas também o adolescente e o adulto beneficiam da prática regular de atividades 

relacionadas com a Expressão Dramática, passível de contribuir para o seu bem-estar, 

enriquecimento físico e mental, e equilíbrio de emoções, pois é uma disciplina que 

oferece excelentes meios para expressar e projetar livremente fantasias, sentimentos, 

desejos e tensões interiores, tanto individualmente como em grupo. Este conceito é 

corroborado por Leenhardt (1997, p. 27):   

“São os meios de expressão - expressão oral e corporal, tão 
descuidada e, contudo, tão indispensável à vida adulta!-, a sua 
aquisição e o seu desenvolvimento, que constituem o principal 
benefício da prática do jogo dramático”. 
 

Por fim, a componente interdisciplinar da Expressão Dramática, no que diz 

respeito à exploração de temáticas e conteúdos, a sua versatilidade e  transversalidade a 

todas as idades, grupos sociais e culturais, permitiram-me perceber quão facilmente se 

torna cúmplice no desenvolvimento das várias Inteligências Múltiplas e, ao mesmo 

tempo, um eficiente meio para as percepcionar e consolidar. 
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CAPÍTULO II: Enquadramento Legal 

 

INTRODUÇÃO  

Como refere Efland (1990), o enquadramento e incremento da arte na educação está 

relacionado com a educação generalista; de igual forma, está sob a sua influência. Como tal, a 

inclusão ou exclusão da arte dos currículos escolares tem sido, ao longo dos tempos, reflexo 

de transformações e evoluções científicas, filosóficas e políticas. (TORRES, 2008). 

No presente capítulo procurei fazer um enquadramento da situação atual da Educação 

Artística em Portugal, em especial, do ensino da Expressão Dramática na Educação Artística 

Generalista no 3º Ciclo do Ensino Básico, baseando-me em normativos legais em vigor e nas 

mudanças que ocorreram nos Sistemas Educativos ao longo do último século.  

Assim, começo por fazer uma revisão da evolução da Educação Artística em Portugal, 

fazendo referência aos acontecimentos históricos que se sucederam no país desde a 1ª 

República até à atualidade e à legislação mais relevante para esta área do saber, como são 

exemplos o Decreto-Lei 310/83, o Decreto-Lei 344/90 e o Decreto-Lei 6/2001.   

Em seguida descrevo a organização do Currículo do 3º ciclo do Ensino Básico com 

base na legislação em vigor, o Decreto-Lei 139/2012 e as mudanças que ocorreram desde que 

este documento foi implementado. 

 Posteriormente apresento os documentos que considero serem os pontos de partida 

para a estruturação do ensino desta disciplina no ensino generalista e que definem as 

Orientações Curriculares para o Ensino da Expressão Dramática no 3º Ciclo do Ensino 

Básico: o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, e Oficina de 

Teatro - Orientações Curriculares, 7º, 8º e 9º anos.  

Seguidamente debrucei-me na importância que deve ser dada à formação 

especializada de professores das áreas artísticas e o contributo dessa formação para a melhoria 

da qualidade do ensino.  

Termino com um breve apresentação do despacho 6727/2013 que confere a criação do 
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2º ciclo de estudos em Ensino de Teatro pela Escola de Ciências Humanas e Sociais da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro, o qual frequento de momento. 

1. EDUCAÇÃO ARTÍSTICA EM PORTUGAL 

Faremos uma breve alusão à legislação e evolução histórica da educação artística em 

Portugal numa tentativa de perceber as alterações que têm vindo a sofrer, ao longo dos anos, 

nos sucessivos governos. 

“Alguma pesquisa nesta área permite constatar que não existem muitos 
estudos organizados sobre a educação artística na Europa e em Portugal, 
apesar de serem inúmeros os projetos e experiências lançados no nosso país, 
alguns dotados de um grande pioneirismo.” (VALENTE, & LOURENÇO, 
1999, pp. 41-46) 
 

Segundo o estudo realizado por Torres (2008), a Educação Artística entra na Escola 

Portuguesa a partir de 1910 com as reformas educativas implementadas pela 1ª República. 

Com efeito, nos anos seguintes ocorreriam os primeiros ensaios de mudança no quadro sócio 

educativo anterior, materializados pela introdução de normas tendentes a promover a 

alfabetização dos estratos populacionais caracteristicamente rurais, através da aposta numa 

“grande abertura e flexibilidade no que diz respeito à organização do sistema educativo e dos 

programas escolares” (TORRES, 2008, p. 22).  

O movimento internacional designado Educação Nova, cujas práticas pedagógicas 

eram aplicadas numa perspetiva holística, conferindo a maior relevância ao desenvolvimento 

harmonioso da globalidade dos fatores intervenientes na construção da personalidade – 

afetivos, intelectuais fisiológicos, sensórios-motores e estéticos –  introduz no sistema escolar, 

o Ensino Artístico e, consequentemente o do Teatro, visando três desígnios assim definidos 

(TORRES, 2008; NÓVOA, 1992):  

- Promover e estimular a autoconfiança e autonomia da criança através da concepção de 

textos e cenografias teatrais seguidas do ato de representação; refira-se que, neste 

processo, era atribuída maior ênfase ao trabalho do que ao resultado final. 

- Difundir a sensibilização estética, através da observação e estudo de espetáculos 

teatrais.  

- Instigar, em termos metodológicos, à criação de contextos de aprendizagem 
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sustentadas por atividades lúdicas.  

Destaque para o esforço empreendido pelo novo regime no domínio do sistema 

educativo, corporizado em medidas que abarcavam os diversos níveis e modalidades de 

ensino e que, além do mais se propunham “reformar a mentalidade portuguesa”, (…) 

revertendo o modelo de escola tradicional num modelo que respeitasse a identidade da 

criança, (...) colocaria Portugal ao nível dos países mais avançados no domínio da instrução, 

se fosse minimamente executada e mostra bem como os seus redatores (...) estavam a par da 

pedagogia mais progressiva da sua época” (CARVALHO, 1986, apud., TORRES, 2008, p. 

23).  

Nesta fase é forçoso destacar pedagogos como João de Barros, Leonardo Coimbra, 

César Porto ou Adolfo Lima pela previsão da importância das artes na educação e pelo 

significativo contributo para a sua promoção e implementação na Escola portuguesa da 1ª 

República.  

Não obstante, as medidas políticas precursoras apontadas e a efetiva tentativa de 

concretização, as constantes permutas governamentais, associadas à realidade de uma nação 

carenciada, ainda vincadamente associada a estruturas representativas do Antigo Regime 

revelavam uma enorme resistência à mudança, obstruindo a implementação genérica, efetiva e 

eficiente das alterações pensadas e decretadas.  

O autoritarismo que indelevelmente marcou o período subsequente – 1926 -1974 - 

tornar-se-ia responsável pela repressão das diretivas, ainda mal iniciadas, e pelo retrocesso 

relativamente à implementação das inovadoras práticas pedagógicas, quer ao nível da escola 

primária quer na formação de professores. Frustrado o projeto republicano de regeneração 

democratizante, foram encerradas as escolas superiores normais “verdadeiros centros de 

produção de um pensamento pedagógico inovador, que praticavam um ensino ativo, baseado 

nas atividades sensoriais, artísticas e sociais.”  

A reforma do sistema educativo executada em 1936 excluiu o teatro das práticas 

letivas ou transformou-o em “(...) récitas de muito mau gosto e pior memória, muito mais 

próximos de pedagogia jesuítica do que uma qualquer corrente lúdico - expressiva e/ou 

artística.” (NÓVOA, s/d, apud., TORRES, 2008, p. 23).  

Em Concordância com a opinião de Torres (2008) é hoje, um dado adquirido 

reconhecer que a educação se traduz num instrumento do ideário político vigente e que as 
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premissas que regiam o novo poder totalitário não convergiam com os espíritos 

democratizantes do início do séc. XX.  

Com efeito, durante quase meio século, foi reduzido o número de anos da escolaridade 

obrigatória e reforçada a importância de uma educação baseada na religião e moral, 

secundarizada a carreira docente e encerradas escolas. Estas medidas tornaram-se o reflexo 

das premissas que cumpriam o objetivo preconizado pelo governo salazarista, ou seja, dotar 

os portugueses de uma cultura geral útil para a vida – pouca instrução e muita virtude, opinião 

consentânea com os estudos de Carvalho (1986) e Nóvoa (2010).  

A partir da década de 50 recupera-se o interesse pela discussão da temática da 

Educação Artística, em grande parte pelas iniciativas levadas a cabo pela Associação 

Internacional de Educação Pela Arte, designadamente conferências, que conduziram a uma 

tomada de consciência da problemática da Educação Pela Arte, levando à fundação da 

Associação Portuguesa de Educação Pela Arte.  

No início dos anos 70, sob a chancela da Fundação Gulbenkian, Madalena Perdigão 

foi responsável pela nova etapa da Educação Artística com a promoção do Colóquio Sobre o 

Projeto de Reforma do Ensino Artístico, importante plataforma de debate cujas conclusões 

levariam Veiga Simão, então Ministro da Educação, a nomeá-la para liderar uma Comissão 

que se debruçaria sobre a Reforma do Conservatório Nacional. Foi delineada e implementada 

uma Secção Pedagógica que sustentaria a formação complementar vocacionada para os 

artistas que viessem a optar pela docência, materializada na estruturação de dois cursos ao 

nível de bacharelato, numa primeira fase o de Formação de Professores de Ensino Artístico e, 

na seguinte, um outro destinado a Professores de Educação Pela Arte (SOUSA, 2003).  

O regime democrático resgatado pela Revolução iniciada a 25 de Abril de 1974 

reconheceu, de imediato, a necessidade de alterar o sistema educativo e, desde então, assistiu-

se a uma sucessão de políticas e reformas que ora eram implementadas e avançavam, ora 

refreadas e abandonadas.  

Esta instabilidade conjuntural afetou o promissor curso de Professores de Educação 

pela Arte (que funcionou no antigo Conservatório Nacional entre 1971 e 1982), encerrado 

pelo Decreto-Lei nº 310/83, emanado do Ministério da Educação, então sob a tutela de Vítor 

Crespo, que entrou em vigor com o propósito de estruturar o ensino das várias Artes (Música, 
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Dança, Teatro e Cinema) a fim de melhorar a formação profissional dos respetivos artistas, 

embora, na prática, tenha sido olvidada a formação de professores nessas áreas.  

Em consequência, a expressão da Educação Artística, viu reconhecida a sua 

oficialização na área educativa em geral, através da promulgação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (Lei nº46/86, de 14 de outubro) que veio definir vários princípios gerais e 

organizativos que sustentam o atual sistema de ensino nacional. Neste paradigma de mudança, 

o Decreto – Lei nº 344/90, de 2 de novembro definiu as estruturas e linhas gerais da 

organização das expressões artísticas na educação. Nomeadamente nas áreas, da música, da 

dança, do teatro, do cinema, do audiovisual e das artes plásticas, o diploma traçava objetivos 

que perspetivavam o desenvolvimento, estímulo e sentido crítico, além de instigar à prática da 

criação artística e promover a formação especializada.  

O mesmo documento explicita que,  

“O Governo tem consciência de que a educação artística é parte integrante e 

imprescindível da formação global e equilibrada da pessoa, 

independentemente do destino profissional que venha a ter. A formação 

estética e a educação da sensibilidade assumem-se, por isso, como elevada 

prioridade da reforma educativa em curso e do vasto movimento de 

restituição à escola portuguesa de um rosto humano.” (DL 344/90). 

Em concreto, no artigo 2º estipula os principais objetivos da educação artística: 

“a) estimular e desenvolver as diferentes formas de comunicação e expressão artística(...), 

fomentar a prática da criação artística, individual e em grupo, proporcionar a formação 

artística especializada e formar docentes para todos os ramos e graus do ensino artístico; 

b) promover o conhecimento das diversas linguagens artísticas e proporcionar um conjunto 

variado de experiências nestas áreas, de modo a estender o âmbito da formação global; 

c) educar a sensibilidade estética e desenvolver a capacidade crítica; 

d) fomentar práticas artísticas individuais e de grupo, visando a compreensão das suas 

linguagens e o estímulo à criatividade, bem como o apoio à ocupação criativa de tempos 

livres com atividades de natureza artística; 

e) detetar aptidões específicas em alguma área artística; 

f) proporcionar formação artística especializada, a nível vocacional e profissional, destinada, 
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designadamente, a executantes, criadores e profissionais dos ramos artísticos, por forma a 

permitir a obtenção de elevado nível técnico, artístico e cultural; 

g) desenvolver o ensino e a investigação nas áreas das diferentes ciências das artes; 

h) formar docentes para todos os ramos e graus do ensino artístico, bem como animadores 

culturais, críticos, gestores e promotores artísticos.” 

O mesmo Decreto-Lei distingue a possibilidade de quatro vias de Educação Artística 

nas escolas: a Educação Artística Genérica, quando as áreas artísticas integram o currículo 

geral e destinam-se a todos, “independentemente das suas aptidões ou talentos específicos 

nalguma área, sendo considerada parte integrante indispensável da educação geral.” (art.7º); a 

Educação Artística Vocacional que “consiste numa formação especializada, destinada a 

indivíduos com comprovadas aptidões ou talentos em alguma área artística.” (art.11º); a 

Educação Artística em Modalidades Especiais que contempla a educação especial, o ensino 

profissional, o ensino recorrente de adultos e o ensino à distância (art.19º); e a Educação 

Artística Extraescolar que tem como objetivo “(…) o aperfeiçoamento, complemento, 

atualização ou reconversão da formação já recebida neste campo.” (art.31º). 

No que concerne ao enquadramento da Educação Artística Genérica nas Escolas – 

âmbito da atividade profissional que desempenho - o referido Decreto-Lei define, no artigo 8º, 

que as várias disciplinas de teor artístico sejam ministradas no ensino pré-escolar, no ensino 

básico e no ensino secundário de escolas com ensino regular e, ainda no ensino superior, em 

escolas superiores de ensino politécnico e em universidades. 

O artigo 9º confere a inserção da educação artística genérica no currículo do ensino 

regular ou como atividade de complemento curricular. Sendo que “nos 1.º e 2.º ciclos do 

ensino básico, a educação artística genérica é parte integrante do currículo do ensino regular” 

(art.9º) e no 3.º ciclo do ensino básico e no ensino secundário, a educação artística genérica 

pode ser enquadrada de acordo com as seguintes diretrizes: 

“a) Disciplinas a escolher pelos alunos de entre as opções apresentadas pela escola; 

b) Atividades inseridas no âmbito da área da escola; 

c) Atividades organizadas em regime de frequência optativa, nomeadamente grupos corais, 

instrumentais, teatrais, de dança, de expressão plástica ou áudio visual; 
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d) Outras atividades de complemento curricular.” (art.9º) 

Quanto às regras que definem o regime normativo a que deve obedecer a lecionação 

da educação artística genérica, o artigo 10º assevera que, no ensino pré escolar, as crianças 

são sensibilizadas para as diferentes áreas artísticas “pelo respetivo educador de infância, 

sempre que possível com o apoio de professores especializados, em colaboração com os pais 

e encarregados de educação”; o 1º ciclo do ensino básico é igualmente assegurado pelos 

professores titulares respetivos, que devem procurar a colaboração dos pais e encarregados de 

educação;  nos 2º e 3º ciclos do ensino básico a educação artística genérica deve ser 

assegurada por docentes especializados, “respetivamente por área e por disciplina”; e o 

mesmo acontece no Ensino Secundário e no Ensino Superior.  

Nos anos 90 do mesmo século, alguns dos pioneiros do Movimento de Educação Pela 

Arte (em atividade desde a década de 60), e antigos alunos do Curso de Professores de 

Educação Pela Arte, fundam o Movimento Português de Intervenção Artística e Educação 

pela Arte, levando a cabo diversas atividades formativas na área da Arte/Educação. Nos 

últimos anos, iniciativas e instituições como o Clube UNESCO de Educação Artística, o 

Projeto Espaço-Corpo, a nível privado, ou o Programa de Educação Estética e Artística do 

Ministério da Educação, desmultiplicam-se na promoção e realização de atividades formativas 

para diversos públicos, ou para professores do Ensino Básico e educadores do nível Pré-

Escolar, com vista a potenciar o já existente desenvolvimento curricular em artes. 

O Decreto-Lei 6/2001 de 18 de janeiro, aprova no capítulo II, artigo 5º, os desenhos 

curriculares dos três ciclos do Ensino Básico, incluindo no desenho curricular do 3º ciclo a 

hipótese de existência obrigatória da disciplina de Expressão Dramática/Oficina de Teatro. 

(Quadro 2, alínea b) 
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Quadro 2 -  Distribuição da carga horária semanal/ disciplina (anexo III - dl 6/2001) 

 

 

 

 

Em 2006, Lisboa recebeu a 1ª Conferência Internacional da Educação Artística 

264 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A N.o 15 — 18 de Janeiro de 2001

Carga horária semanal (× 90 min.) (a)

Componentes do currículo
5.o ano 6.o ano Total ciclo

Educação para a cidadania Formação pessoal e social Máximo global . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 17 34

Actividades de enriquecimento (e).

(a) A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 90 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um carácter indicativo.
Em situações justificadas, a escola poderá propor uma diferente organização de carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo,

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade.
(b) A leccionação de Educação Visual e Tecnológica estará a cargo de dois professores.
(c) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias da informação

e da comunicação e constar explicitamente do projecto curricular de turma. A área de projecto e o estudo acompanhado são assegurados por equipas de dois professores de turma,
preferencialmente de áreas científicas diferentes.

(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o
(e) Actividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 9.o

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, actividades experimentais e actividades de pesquisa adequadas à natureza
das diferentes áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.

ANEXO III

3.o ciclo

Carga horária semanal (× 90 min.) (a)

Componentes do currículo
7.o ano 8.o ano 9.o ano Total ciclo

Educação para a cidadania Áreas curriculares disciplinares:
Língua Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6
Línguas Estrangeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2,5 2,5 8

LE1.
LE2.

Ciências Humanas e Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2,5 2,5 7

História.
Geografia.

Matemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6

Ciências Físicas e Naturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2,5 6,5
Ciências Naturais.
Físico-Química.

Educação Artística:
Educação Visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) 1 (c) 1 (d) 1,5 5,5Outra disciplina (oferta da escola) (b) . . . . . . . . . . . . . . . .

Educação Tecnológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) 1 (c) 1

Educação Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5 1,5 4,5

Formação pessoal e social Área curriculares não discipli-
nares (e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 2,5 2,5 7,5

Áreas de projecto.
Estudo acompanhado.
Formação cívica.

Total . . . . . . . . 17 17 17 51

A decidir pela escola . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 1,5

Educação Moral e Religiosa (f) 0,5 0,5 0,5 1,5
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Carga horária semanal (× 90 min.) (a)

Componentes do currículo
7.o ano 8.o ano 9.o ano Total ciclo

Educação para a cidadania Formação pessoal e social Máximo global . . . . . . . . . . . . . . 18 18 18 54

Act iv idades de enriqueci -
mento (g).

(a) A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 90 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um carácter indicativo.
Em situações justificadas, a escola poderá propor uma diferente organização de carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo,

assim como o máximo global indicado para cada ano de escolaridade.
(b) A escola deve oferecer outras disciplinas da área da Educação Artística (Educação Musical, Teatro, Dança, etc.).
(c) Nos 7.o e 8.o anos os alunos têm i) Educação Visual ao longo do ano lectivo e ii), numa organização equitativa ao longo de cada ano, uma outra disciplina da área da Educação

Artística e Educação Tecnológica.
(d) No 9.o ano os alunos escolhem livremente uma única disciplina, entre as ofertas da escola nos domínios artístico e tecnológico.
(e) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias da informação

e da comunicação e constar explicitamente do projecto curricular de turma. A área de projecto e o estudo acompanhado são assegurados por uma equipa de dois professores da turma,
preferencialmente de áreas científicas diferentes.

(f) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o
(g) Actividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 9.o

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, actividades experimentais e actividades de pesquisa adequadas à natureza
das diferentes áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.

Decreto-Lei n.o 7/2001
de 18 de Janeiro

O Programa do Governo assume como objectivo cen-
tral assegurar aos jovens na faixa etária dos 15-18 anos
o acesso a formações de nível secundário, consagrando,
consequentemente, o ensino secundário na sua dupla
natureza de ciclo intermédio de prosseguimento de estu-
dos e de ciclo de formação terminal. Tal objectivo pres-
supõe, entre outros aspectos, a reorganização da actual
estrutura curricular e o reforço dos mecanismos e estru-
turas de orientação e informação, favorecendo, desse
modo, a transição entre a escolaridade básica e os dife-
rentes percursos de educação e de formação de nível
secundário.

Na verdade, o ensino secundário ocupa um lugar
determinante na construção do futuro dos indivíduos
e das sociedades. Em Portugal, como noutros países
da União Europeia e não só, tomou-se consciência de
que o ensino secundário tem de responder melhor às
necessidades educativas e formativas e às legítimas
expectativas pessoais dos jovens e das famílias, assim
como às necessidades e exigências da sociedade. Num
país em que o nível de qualificações da população é
ainda muito inferior ao dos nossos parceiros da União
Europeia, as formações secundárias têm necessaria-
mente de se assumir como relevantes, permitindo,
nomeadamente, a melhoria das aprendizagens, a arti-
culação mais estreita entre a educação, a formação e
a sociedade, numa perspectiva de facilitar a transição
para o mercado de trabalho, a obrigatoriedade do ensino
experimental nas ciências, bem como a criação de con-
dições que assegurem o acesso à educação e à formação
ao longo da vida.

Estes e outros desafios, conjugados com um conjunto
de problemas e desajustamentos detectados na orga-
nização curricular e no funcionamento do ensino e das
formações secundárias, levaram o Ministério da Edu-
cação a iniciar, em 1997, um processo de revisão cur-
ricular cuja concretização, nas escolas, terá início no
ano lectivo de 2002-2003 para todos os jovens que, nesse
ano, ingressem no 10.o ano de escolaridade, estenden-
do-se progressivamente aos 11.o e 12.o anos de esco-
laridade nos anos lectivos subsequentes.

Este processo, tal como referido no Documento Orien-
tador das Políticas para o Ensino Secundário, desenvol-

veu-se, tendo em conta que a escola ocupa um lugar
central na concretização das políticas educativas, num
quadro de crescente autonomia na gestão dos seus recur-
sos humanos e materiais.

O lançamento da Revisão Participada do Currículo,
a distribuição pública do Documento Orientador das Polí-
ticas para o Ensino Secundário e, sobretudo, a sua apre-
sentação e discussão no Conselho Nacional de Educação
(CNE) e num número significativo de iniciativas pro-
movidas por escolas secundárias, por associações pro-
fissionais de professores e por sociedades científicas
assumiu especial relevância em todo o processo de revi-
são curricular.

Na sequência da clarificação dos problemas identi-
ficados no âmbito do processo de Revisão Participada
do Currículo, e na linha do Documento Orientador das
Políticas para o Ensino Secundário, o Ministério da Edu-
cação anunciou, em Julho de 1998, 10 medidas de revisão
curricular, das quais 5 se referem ao ensino secundário,
tendo como orientações centrais a articulação e con-
sistência entre currículo e avaliação e a necessária com-
patibilidade com a educação básica. Com base nestas
orientações iniciou-se o processo de elaboração de uma
proposta de revisão curricular para o ensino secundário
integrando contributos de documentos programáticos
internacionais, de pareceres do Conselho Nacional de
Educação e da análise das organizações curriculares do
ensino secundário de diversos países, com especial des-
taque para os da União Europeia. Esta proposta foi
divulgada junto dos parceiros sociais, das associações
profissionais de professores, sociedades científicas e
organizações profissionais diversas e realizaram-se deze-
nas de reuniões com as entidades referidas, onde a pro-
posta apresentada foi analisada e discutida, tendo os
pareceres recebidos permitido clarificar e melhorar a
proposta apresentada.

Essa proposta assume a centralidade da escola, pois
é aí que se pode e deve desenvolver o essencial das
aprendizagens e da educação e formação dos alunos.
Por isso, as escolas secundárias deverão ser capazes de
criar ambientes de aprendizagem estimulantes, baseados
em projectos claros, coerentes e com real valor educativo
e formativo. Projectos que articulem o currículo definido
a nível nacional com o contexto social, cultural e eco-
nómico em que estão integradas, devendo, por isso
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organizada pela Comissão Nacional da Unesco. Deste encontro resultou a realização de um 

documento designado Roteiro para a Educação Artística que teve como objetivo “explorar o 

papel da Educação Artística na satisfação da necessidade de criatividade e de consciência 

cultural no século XXI” (ROTEIRO, 2006, p. 4), tendo o seu conteúdo incidido especialmente 

na procura de estratégias para a introdução ou promoção da Educação Artística no contexto de 

aprendizagem como contributo para a melhoria da qualidade da educação. Este fórum 

revestiu-se de enorme relevância pelo destaque conferido à cultura e à arte no processo de 

crescimento de um indivíduo, preconizando que, por esse motivo se deve “dar à Educação 

Artística um lugar central e permanente no currículo educativo, devidamente financiado e 

com professores competentes e de qualidade.” (ROTEIRO, 2006, p. 22). 

2. ORGANIZAÇÃO DO CURRÍCULO DO 3º CICLO DO ENSINO BÁSICO  

O Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho é, à data, o documento mais atualizado no 

que concerne a estabelecer “os princípios orientadores da organização e da gestão dos 

currículos dos ensinos básico e secundário, da avaliação dos conhecimentos a adquirir e das 

capacidades a desenvolver pelos alunos e do processo desenvolvimento do currículo dos 

ensinos básicos e secundário” em Portugal. (art.1º, cap.1) Tendo sido implementado com o 

objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem em Portugal, esta legislação 

veio introduzir alterações ao currículo do ensino básico e secundário ministradas de forma 

similar em estabelecimentos de ensino público e particular e cooperativo. Algumas das  

“medidas adotadas passam, essencialmente, por um aumento da autonomia 

das escolas na gestão do currículo, por uma maior liberdade de escolha das 

ofertas formativas, pela atualização da estrutura do currículo, nomeadamente 

através da redução da dispersão curricular, e por um acompanhamento mais 

eficaz dos alunos, através de uma melhoria da avaliação e da deteção 

atempada de dificuldades.” (DL 139/2012) 

No que diz respeito à organização curricular do 3º ciclo, o anexo III (Quadro nº 3) do 

documento em análise apresenta os horários organizados por tempos letivos de 45 minutos e 

as componentes que constituem o currículo contemplam as seguintes áreas disciplinares 

obrigatórias: Português, com 5 tempos letivos; Inglês e Língua Estrangeira II, com 6 tempos 

letivos para o 7º ano e 5 tempos letivos para os 8º e 9º anos; História e Geografia, com 5 
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tempos letivos, para o 7º e 8º anos e 6 tempos letivos para o 9º ano; Matemática, com 5 

tempos letivos; Ciências Naturais e Físico-Química, com 6 tempos letivos; Educação Visual, 

Técnicas de Informação e de Comunicação e uma disciplina de Oferta de Escola, com 4 

tempos letivos, sendo que do total da carga horária, devem existir, no mínimo, 2 tempos 

letivos para a disciplina de Educação Visual, podendo ser os restantes tempos letivos 

distribuídos para a disciplina de Técnicas de Informática e Comunicação e Oferta de Escola, 

mas apenas nos 7º e 8º ano, pois os alunos do 9º ano apenas têm a disciplina de Educação 

Visual; e, por fim, a Educação Física, com 3 tempos letivos.  

Como está previsto no Art.15º, as escolas têm autonomia para “desenvolver projetos e 

atividades que contribuam para a formação pessoal e social dos alunos, designadamente 

educação cívica, educação para a saúde, educação financeira, educação para os media, 

educação rodoviária, educação para o consumo, educação para o empreendedorismo e 

educação moral e religiosa, de frequência facultativa”, desta forma o currículo do 3º ciclo do 

ensino básico contempla as áreas disciplinares não obrigatórias de Educação Moral Religiosa 

e Católica, com 1 tempo letivo, e uma disciplina de Oferta Complementar, que também terá 1 

tempo letivo, e que, tal como indica o artigo, diferem de escola para escola, tendo em conta as 

necessidades do programa educativo, perfazendo, assim 35 tempos letivos para os alunos que 

frequentam o 7º ano e 34 tempos letivos para os alunos que frequentam os 8º e 9º anos. No 

caso do Colégio Marista de Carcavelos, a disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica é 

obrigatória e o currículo é ainda complementado com a Formação Humana e a Catequese, 

igualmente de caráter obrigatório. 
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Quadro 3 - Distribuição da carga horária semanal/ disciplina (anexo III - dl 139/2012). 

 

No que concerne à disciplina de Expressão Dramática, considero que importa salientar 

o artigo 3º do decreto lei em análise que enuncia os princípios orientadores para a organização 

curricular do ensino básico e secundário, cujos pontos b) e p) 2 justificam a docência desta 

disciplina enquanto escolha da escola que a acolhe, correspondendo às necessidades dos seus 

alunos e do seu projeto educativo. 

No mesmo âmbito, importa destacar o artigo 11º3 que estipula a lei que possibilita a 

existência da disciplina de Expressão Dramática no currículo do 3º ciclo do Ensino Básico 

como Oferta de Escola para os 7º e 8ºanos, funcionando sequencialmente em regime 

semestral ou anual, em articulação com a disciplina de Tecnologias de Informação e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 b)Diversidade de ofertas educativas, tomando em consideração as necessidades dos alunos, por forma a assegurar a aquisição de 
conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades essenciais para cada ciclo e nível de ensino, bem como as exigências decorrentes das 
estratégias de desenvolvimento do País; 

 p) Enriquecimento da aprendizagem, através da oferta de atividades culturais diversas e de disciplinas, de caráter facultativo em função do 
projeto educativo de escola, possibilitando aos alunos diversificação e alargamento da sua formação, no respeito pela autonomia de cada 
escola.  
 
3 Artigo 11º Tecnologias de informação e comunicação e oferta de escola  
1 - A disciplina de Tecnologias de Informação e Comunicação inicia-se no 7º ano de escolaridade, garantindo aos alunos mais jovens uma 
utilização segura e adequada dos recursos digitais e proporcionando condições para um acesso universal à informação, funcionando 
sequencialmente nos 7º e 8º anos, semestral ou anualmente, em articulação com uma disciplina criada pela escola, designada por oferta de 
escola.  
2 - Nos 7º e 8º anos de escolaridade, a matriz integra uma disciplina de oferta de escola na área artística ou tecnológica, de acordo com a sua 
especificidade e no âmbito do seu projeto educativo. 
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Parte B

A presente matriz curricular apresenta, para referência 
e para efeito exemplificativo, a carga horária semanal 

organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua 
distribuição semanal e por anos de escolaridade um caráter 
indicativo para as escolas: 

Componentes do currículo

Carga horária semanal (a)

7.º ano 8.º ano 9.º ano Total do ciclo

Áreas disciplinares:
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 15
Línguas Estrangeiras  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 5 16

Inglês;
Língua Estrangeira II;

Ciências Humanas e Sociais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 6 16
História;
Geografia;

Matemática. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 15
Ciências Físicas e Naturais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 18

Ciências Naturais;
Físico -Química;

Expressões e Tecnologias   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (b) 4 (b) 4 3 11
Educação Visual;
TIC e Oferta de Escola (c);
Educação Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 9

Educação Moral e Religiosa (d)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) (1) (1) (3)

Tempo a cumprir  . . . . . . . . . . . . . 34
(35)

33
(34)

33
(34)

100
(103)

Oferta Complementar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (e) (e) (e) (e)

(a) Carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição por anos de escolaridade um caráter indicativo. Em situações justificadas, a escola poderá 
utilizar uma diferente organização da carga horária semanal dos alunos, devendo contudo respeitar os totais por área curricular e ciclo, assim como o máximo global indicado para cada ano 
de escolaridade.

(b) Do total da carga, no mínimo, 2 × 45 minutos para Educação Visual.
(c) Nos termos do disposto no artigo 11.º
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 1 × 45 minutos.
(e) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível, nos termos do artigo 12.º

 ANEXO IV

(a que se referem os artigos 2.º e 16.º)

Ensino secundário — Cursos científico -humanísticos

Parte A

No âmbito da sua autonomia, as escolas têm liberdade 
de organizar os tempos letivos na unidade que considerem 

mais conveniente desde que respeitem as cargas horárias 
semanais constantes do quadro infra. Os tempos apresenta-
dos correspondem aos tempos mínimos por área disciplinar 
e disciplinas, pelo que não podem ser aplicados apenas 
os mínimos, em simultâneo, em todas as disciplinas. O 
tempo a cumprir é realizado pelo somatório dos tempos 
alocados às diversas disciplinas, podendo ser feitos ajustes 
de compensação entre semanas: 

Componentes de formação

Carga horária semanal (a)

10.º ano 11.º ano 12.º ano

Geral:
Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 180 200
Língua Estrangeira I, II ou III (b)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150 –
Filosofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150 –
Educação Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 150 150

Específica:
Trienal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 250 270
Opções (c):

Bienal 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 ou 315 270 ou 315 –
Bienal 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 ou 315 270 ou 315 –



	  
	  

53	  

Comunicação.  

O Decreto-Lei 139/2012 de 5 de julho, como já foi referido, é o atual diploma que 

rege a organização do currículo dos Ensinos Básico e Secundário; veio implementar 

alterações às matrizes curriculares das várias disciplinas, homologadas através de despachos, 

criando, para este efeito, o Ministro da Educação e Ciência, um grupo de trabalho 

coordenador e diversos subgrupos de trabalho consoante as diferentes disciplinas dos ensinos 

básico e secundário: “É criado, na dependência direta do Ministro da Educação e Ciência, um 

grupo de trabalho de reformulação das Metas Curriculares, o qual tem por missão identificar o 

conjunto de conhecimentos e capacidades essenciais que o aluno tem de adquirir e 

desenvolver, por ano de escolaridade ou ciclo, nas diferentes disciplinas dos ensinos básico e 

secundário.” (DL 139/2012) 

Já o Despacho  nº 5306/2012, publicado no Diário da República, 2ª série de 18 de abril 

de 2012 previa a realização de Metas Curriculares para as diferentes disciplinas dos ensino 

básico e secundário: “Afigura-se, agora, da maior importância a reformulação das metas de 

aprendizagem iniciadas em 2010 (...). Tendo em atenção as prioridades estabelecidas pelo 

Ministério da Educação e Ciência para o ensino com vista a elevar os padrões de desempenho 

dos alunos (...)” (despacho 5306/2012).  

O Despacho nº 10874/2012, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 155, de 10 

de agosto de 2012, procede à homologação das Metas Curriculares aplicáveis ao currículo do 

Ensino Básico das áreas disciplinares e disciplinas de Português, de Matemática, de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, de Educação Visual e de Educação Tecnológica.  

O Despacho nº 15971/2012, publicado no Diário da República, 2ª série de 14 de 

dezembro de 2012 define um calendário para a implementação das Metas Curriculares 

enquanto documentos de utilização obrigatória por parte dos professores, bem como os seus 

efeitos na avaliação externa dos alunos. 

O Despacho nº 5122/2013, publicado no Diário da República, 2ª série de 16 de abril 

de 2013, homologa as Metas Curriculares das disciplinas de História e Geografia de Portugal 

dos 5.º e 6.º anos de escolaridade (2.º ciclo), de Ciências Naturais dos 5.º e 6.º anos de 

escolaridade (2.º ciclo) e dos 7.º e 8.º anos de escolaridade (3.º ciclo), de História dos 7.º e 8.º 

anos de escolaridade (3.º ciclo) e de Físico-Química dos 7.º, 8.º e 9.º anos de escolaridade (3.º 

ciclo).  
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O Despacho nº 6651/2013, publicado no Diário de República, 2ª série de 22 de maio 

de 2013, homologa as Metas Curriculares da disciplina de Inglês dos 2.º e 3.º ciclos. 

O Despacho nº 7000/2013, publicado no Diário de República, 2ª série de 30 de maio 

de 2013, prolonga o mandato do grupo de trabalho responsável pela coordenação de todo o 

processo de formulação das Metas Curriculares e dos reajustamentos necessários aos 

Programas, bem como cria as condições necessárias à realização de um plano de formação de 

professores em todo o país. 

O Despacho nº 110-A/2014, publicado no Diário de República, suplemento, 2ª série 

de 3 de janeiro de 2014,  homologa as Metas Curriculares das disciplinas de Geografia, de 

História e de Ciências Naturais do 9.º ano de escolaridade (3.º ciclo). 

Até hoje, quase a generalidade das disciplinas do 3º ciclo do Ensino Básico foram 

presenteadas com novas metas curriculares, homologadas por despacho. A disciplina de 

Expressão Dramática, tal como as restantes que integram a área da Educação Artística, não 

foram reconhecidas neste processo, talvez pelo facto do novo currículo deixar de considerar a 

Educação Artística como disciplina obrigatória de Oferta de Escola. (Quadro nº3) 

Apesar das instituições de ensino poderem manter a disciplina de Expressão 

Dramática no plano curricular do 3º ciclo do ensino básico, o decreto-lei contribuiu para a 

diminuição da presença da Educação Artística nos Currículos, uma vez que a disciplina de 

Oferta de Escola deixou de ser obrigatoriamente de natureza artística, (passando a ser uma 

disciplina artística ou tecnológica de acordo com a sua especificidade e no âmbito do projeto 

educativo de cada instituição de ensino, além de que deixou de contemplar o 9º ano) (Quadro 

3). 

 No currículo anterior, apresentado no Decreto-Lei nº209/2002 de 17 de outubro 

(ANEXO V) , os alunos do 7º e do 8º anos dispunham apenas de duas disciplinas de Educação 

Artística: Educação Visual além de outra, a definir por cada escola (Música, Dança, Teatro, 

etc). No 9º ano, podiam dispor apenas de uma disciplina de Educação Artística (Educação 

Visual ou disciplina de oferta de escola) ou Educação Tecnológica. Foi neste âmbito que, 

durante alguns anos, existiu a disciplina de Oficina de Teatro. Importa esclarecer que nos 7º e 

8º anos a disciplina era semestral e no 9º ano apenas era frequentada pelos alunos que sobre a 

mesma fizessem recair a sua escolha. No anexo III do DL 209/2002, a alínea b) justifica esta 

opção: “(b) A escola poderá oferecer outra disciplina da área da Educação Artística (Educação 
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Musical, Teatro, Dança, etc.) se, no seu quadro docente, existirem professores para a sua 

docência.” (anexo III, DL 209/2002) (Quadro 4) 

“No ensino secundário a disciplina de Oficina de Expressão Dramática já 
tinha sido extinta numa reforma anterior; no Ensino Profissional continuam a 
existir algumas disciplinas ligadas à Expressão Dramática e ao Teatro, 
embora a sua presença seja residual. Também em matéria do Ensino 
Artístico Especializado se verifica uma lacuna na área do teatro.” 
(APROTED - documento Preocupações Relativas ao Ensino Artístico em 
Portugal, enviado, a 10 de setembro de 2015 aos partidos da Assembleia da 
República PSD, CDS, PS, PCP, PEV, BE e Livre) 

 

 

Quadro 4 - Distribuição da carga horária semanal/ disciplina (anexo III - dl 209/2002). 

 

6810 DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A N.o 240 — 17 de Outubro de 2002

ANEXO III

3.o ciclo

Carga horária semanal (× 90 min.) (a)

Componentes do currículo
7.o ano 8.o ano 9.o ano Total ciclo

Educação para a Cida-
dania.

Áreas curriculares disciplinares:
Língua Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6
Línguas Estrangeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2,5 2,5 8

LE1;
LE2.

Ciências Humanas e Sociais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2,5 2,5 7

História;
Geografia.

Matemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 6

Ciências Físicas e Naturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2,5 6,5

Ciências Naturais;
Físico-Química.

Educação Artística:

Educação Visual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (c) 1 (c) 1
Outra disciplina (oferta da escola) (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(d) 1,5 5,5

(c) 1 (c) 1

Educação Tecnológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Educação Física . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1,5 1,5 4,5

Introdução às Tecnologias de Informação e Comunicação . . . . . . . . 1 1

Formação Pessoal e
Social.

Educação Moral e Religiosa (e) . . . . . . . . . 0,5 0,5 0,5 1,5

Áreas curriculares não disciplinares (f) . . . 2,5 2,5 2 7

Área de Projecto;
Estudo Acompanhado;
Formação Cívica.

Total . . . . . . . . . . . . 17 (17,5) 17 (17,5) 17,5 (18) 51,5(53)

A decidir pela escola . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 0,5 1

Máximo global . . . . 18 18 18 54

Actividades de enriquecimento (g).

(a) A carga horária semanal refere-se a tempo útil de aula e está organizada em períodos de 90 minutos.
(b) A escola poderá oferecer outra disciplina da área da Educação Artística (Educação Musical, Teatro, Dança, etc.) se, no seu quadro docente, existirem professores para a sua

docência.
(c) Nos 7.o e 8.o anos, os alunos têm: i) Educação Visual ao longo do ano lectivo; e ii) numa organização equitativa com a Educação Tecnológica, ao longo de cada ano lectivo,

uma outra disciplina da área da Educação Artística. No caso de a escola não oferecer uma outra disciplina, a Educação Tecnológica terá uma carga horária igual à disciplina de Educação
Visual.

(d) No 9.o ano, do conjunto das disciplinas que integram os domínios artístico e tecnológico, os alunos escolhem uma única disciplina das que frequentaram nos 7.o e 8.o anos.
(e) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do n.o 5 do artigo 5.o

(f) Estas áreas devem ser desenvolvidas em articulação entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as tecnologias da informação
e da comunicação, e constar explicitamente do projecto curricular de turma. A área de projecto e a área de estudo acompanhado são asseguradas, cada uma, por um professor.

(g) Actividades de carácter facultativo, nos termos do artigo 9.o

O trabalho a desenvolver pelos alunos integrará, obrigatoriamente, actividades experimentais e actividades de pesquisa adequadas à natureza
das diferentes áreas ou disciplinas, nomeadamente no ensino das ciências.
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3. ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA O ENSINO DA EXPRESSÃO 
DRAMÁTICA NO 3º CICLO 

O Despacho nº 17169/2011, de 12 de dezembro, revoga o documento orientador do 

Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais (VER ANEXO) que 

constituía, desde a sua implementação em 2001, a referência central para o desenvolvimento 

do currículo e para os documentos orientadores do Ensino Básico. O Ministro da Educação, 

Nuno Crato, determina que o documento Currículo Nacional do Ensino Básico — 

Competências Essenciais deixa de constituir documento orientador do Ensino Básico em 

Portugal. 4 

O documento Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais 

(2001), apesar de revogado, continua a ser aquele que confere aos professores de Expressão 

Dramática/Oficina de Teatro de 3º ciclo do Ensino Básico o suporte de orientação laboral, o 

que permite planificar anualmente a disciplina, definir objetivos, competências a adquirir e as 

atividades a desenvolver, tal como os critérios de avaliação.  

Face ao referido permito-me registar a seguinte consideração: no documento em 

análise é refletida uma visão específica acerca das artes e sua importância no Currículo do 

Ensino Básico, relação das mesmas com as competências gerais, bem como sobre as 

competências essenciais para cada uma das disciplinas que constituem a Educação Artística 

do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo): a Educação Visual, a Educação Musical, a Expressão 

Dramática e a Dança.  

No que à Expressão Dramática/Oficina de Teatro diz respeito, o documento esclarece 

em que consiste a atividade e que influência pode ter nas escolas: “é uma prática de grupo que 

se desenvolve a partir dos conhecimentos, experiências e vivências individuais que os alunos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  “Nestes termos, determino o seguinte:  
a) O documento Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais deixa de constituir documento orientador do Ensino 
Básico em Portugal;  
b) As orientações curriculares desse documento deixam de constituir referência para os documentos oficiais do Ministério da Educação e 
Ciência, nomeadamente para os programas, metas de aprendizagem, provas e exames nacionais;  
c) Os programas existentes e os seus auxiliares constituem documentos orientadores do ensino, mas as referências que neles se encontram a 
conceitos do documento Currículo Nacional do Ensino Básico — Competências Essenciais deixam de ser interpretados à luz do que nele é 
exposto.” 
d) Os serviços competentes do Ministério de Educação e Ciência, através da Secretaria de Estado do Ensino Básico e Secundário, irão 
elaborar documentos clarificadores das prioridades nos conteúdos fundamentais dos programas; esses documentos constituirão metas 
curriculares a serem apresentadas à comunidade educativa, e serão objeto de discussão pública prévia à sua aprovação.” (despacho nº 
17169/2011) 
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detêm e que pode propiciar a aquisição e compreensão de novas aprendizagens através da 

exploração de conteúdos dramáticos”; afirma que a disciplina pode contribuir para o 

envolvimento das famílias na vida escolar; aponta para a capacidade da Expressão Dramática 

contribuir para o desenvolvimento de conteúdos em articulação com outras disciplinas do 

currículo escolar, adquirir gradualmente mais autonomia:  

“através de situações semelhantes à vida real, as práticas dramáticas 
fornecem processos catalisadores que podem motivar os alunos para o 
prosseguimento de investigação e aprendizagens na sala de aula e fora dela”; 
e como as práticas dramáticas desenvolvem exponencialmente competências 
“criativas, estéticas, físicas, técnicas, relacionais, culturais e cognitivas não 
só ao nível dos seus saberes específicos, mas também ao nível da 
mobilização e sistematização de saberes oriundos de outras áreas do 
conhecimento.” (Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências 
Essenciais, 2001, p. 117) 
 

No seguimento desta introdução, o documento identifica os contributos do ensino da 

Expressão Dramática para o desenvolvimento das competências gerais e específicas dos 

alunos, a serem desenvolvidas ao longo da educação básica. Em concreto, são reconhecidos, o 

desenvolvimento do espírito crítico fomentado pela observação e interpretação da realidade; a 

utilização da expressão corporal e vocal para expressar ideias e sentimentos, estimular a 

autonomia, a responsabilidade e a organização no trabalho em grupo e individual; a utilização 

das novas tecnologias, dos meios audiovisuais e das artes plásticas para a concretização de 

projetos; e o incentivo à investigação com base em diferentes formas de conhecimentos.  

O documento sugere experiências de aprendizagem para os 3 ciclos do Ensino Básico 

coadjuvantes do desenvolvimento dos objetivos da disciplina, tais como a criação de 

dramatizações com apoio interdisciplinar e sua concretização em público e a exploração dos 

instrumentos expressivos - corpo, voz, espaço, objeto, linguagem verbal e não verbal - no 

processo de criação. Por fim, o documento apresenta os princípios orientadores para a 

docência da disciplina que passam por experienciar e explorar a diversidade de ferramentas, 

hoje disponíveis, e conducentes à concretização de práticas teatrais.  

Como já foi referido no subcapítulo anterior, apesar do Governo proceder à 

restruturação dos currículos de cada disciplina com as alterações vigentes no Decreto-Lei 

139/2012, a disciplina de Expressão Dramática/ Oficina de Teatro não foi, até à data, 

agraciada com uma nova proposta e, por esse motivo, os docentes têm continuado a basear-se 

para a concepção das suas planificações no documento Oficina de Teatro - Orientações 
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Curriculares, 7º, 8º e 9º anos, implementado com o Decreto-Lei nº6/2001 de 18 de janeiro de 

2001. 5 (VER ANEXO) 

Em síntese, este documento tem atuado, de facto, como um manual orientador para a 

prática letiva de teatro nas escolas. Começa por introduzir uma breve abordagem ao valor 

pedagógico que o teatro pode ter no crescimento pessoal dos seus intervenientes, refere a 

importância que esta disciplina artística pode desempenhar no desenvolvimento dos alunos do 

3º ciclo, caracterizando-os genericamente; apresenta as competências essenciais que devem 

adquirir com a prática da disciplina ao longo do 3º ciclo do ensino básico; apresenta as suas 

características específicas e fundamentos metodológicos; define as dimensões em que se 

devem organizar as unidades didáticas para cada ano letivo; define as características 

adequadas ao perfil do professor desta disciplina; explica de que forma deve funcionar a 

avaliação da mesma, tendo em conta as áreas, critérios e itens de avaliação a respeitar; e 

termina com uma sugestão sobre os recursos a utilizar no decorrer das aulas.  

Em seguida, as autoras concretizam a apresentação das orientações curriculares para 

cada uma das dimensões, a aplicar em cada nível (7º, 8º e 9º), dividindo-as por temas 

(conteúdos programáticos), objetivos (metas a desenvolver) e sugestões metodológicas 

(propostas de atividades).  

É com base neste documento, em articulação com as restantes premissas mentoras 

expostas no capítulo seguinte que planifico anualmente a matriz curricular da disciplina de 

Expressão Dramática, bem como defino os critérios de avaliação e metas, cuja mais recente 

versão é apresentada em anexo. (VER ANEXO) 

Atualmente existe um Programa de Educação Estética e Artística (P.E.E.A.), lançado a 

16 de novembro de 2010 na Escola Secundária Passos Manuel em Lisboa, com o objetivo de 

reforçar a parceria das escolas com Museus, Teatros, Academias e outras instituições 

culturais; propiciar o envolvimento de crianças, docentes e famílias a fim de promover o 

gosto pelas diferentes formas artísticas; e valorizar a arte como uma forma de conhecimento 

cumprindo, por esta via, um papel muito importante na promoção da Educação Artística. 

Porém, este é um Programa que apenas abrange a Educação Pré-Escolar e o 1º ciclo do 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Capítulo II. Organização e gestão do Currículo nacional. Artigo 5. Organização. 1- São aprovados os desenhos curriculares dos 1º, 2º e 
3º ciclos do ensino básico constantes dos anexos I, II e III ao presente diploma e do qual fazem parte integrante. (...) 6 - as orientações para as 
diversas áreas curriculares dos três ciclos do ensino básico, incluindo os conteúdos programáticos das áreas disciplinares, são homologadas 
por despacho do Ministro da Educação.”  
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Ensino Básico, não preconizando o Ministério da Educação o imprescindível programa ou 

orientação no que diz respeito à Educação Artística para os restantes ciclos de Ensino. 

4. FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

A inclusão da Expressão Dramática/Oficina de Teatro no currículo do 3º ciclo do 

Ensino Básico com a Lei 6/2001 de 18 de janeiro, veio justificar a criação de cursos de 

professores de teatro, quer ao nível de estudos superiores especializados, quer ao nível da 

formação inicial, outorgando aos graduados a formação específica e pedagógica nesta área, 

correspondente aos requisitos necessários à lecionação: “A qualificação dos professores de 

disciplinas de natureza profissional, vocacional ou artística dos ensinos básico e secundário 

pode adquirir-se através de cursos superiores que asseguram a formação na área da disciplina 

respetiva complementados por formação pedagógica adequada.” (TORRES, 2008, cit. Lei 

nº49/2005 de 31 de agosto, cap. IV, alínea 6) 

Assim, a lei é explícita relativamente ao perfil académico dos professores das áreas de 

educação artística genérica. Contudo, a integração destes docentes nas escolas é suscetível de 

interpretação questionável dada a inexistência de um quadro específico para a área, o que 

impossibilita aos professores com formação específica a candidatura a concursos nacionais, 

deixando a contratação destes docentes ao critério das escolas. Em geral, no âmbito desta 

norma, as instituições que se debatem com falta de verbas, investem no recurso ao corpo 

docente existente na escola, evitando a contratação de mais professores. 

Como refere a Associação de Professores de Teatro-Educação (APROTED) no 

documento Preocupações Relativas ao Ensino Artístico em Portugal, enviado, a 10 de 

setembro de 2015 aos partidos da Assembleia da República PSD, CDS, PS, PCP, PEV, BE e 

Livre, muitos dos professores que lecionam a disciplina de Expressão Dramática/Oficina de 

Teatro atualmente são considerados “técnicos especializados” porque, por um lado, não são 

professores detentores de um grau de profissionalização que lhe permitam dispor de 

competência profissional a nível científico-pedagógico adequado à docência da disciplina e, 

por outro, devido à inexistência de um grupo de recrutamento na área do teatro; tal panorama 

força os professores deste domínio a concorrer anualmente a ofertas de escola, concursos que 

na sua maioria são encetados dia 1 de setembro e cujas contratações raramente se iniciam 

antes da abertura do ano escolar. De facto, as instituições que apresentam disciplinas do foro 
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artístico no seu currículo obrigatório debatem-se com falta de verbas e, também por esse 

motivo, investem no aproveitamento do corpo docente pré-existente, ainda que detentor de 

outras áreas científico pedagógicas, evitando a contratação de mais professores, assim e 

completando horários letivos. 

A partir de 1999, com a Declaração de Bolonha, foi instituído que cada professor teria 

de obter um grau de especialização numa área de ensino específica, não podendo 

desempenhar o exercício de docência em mais do que uma disciplina. Assim, atualmente 

todos os professores devem obter um grau de mestre que lhes confere a habilitação para o 

ensino, exceto no caso de não existir essa graduação no ensino superior, enquadramento em 

que me insiro desde 2007, ano em que iniciei o desempenho profissional de docente da 

disciplina de Expressão Dramática. Ao longo deste período estabeleci reiterados contactos 

com o Ministério da Educação no sentido de obter respostas sobre a inexistência de formação 

superior vocacionada para os professores de ensino de teatro, uma vez que durante o citado 

período foi privilegiada a formação em mestrados académico (Escola Superior de Teatro e 

Cinema, Escola Superior de Educação de Lisboa, etc.), o esclarecimento à pretensão exposta 

traduziu-se no argumento vigente: “a razão pela qual o curso que conferia a habilitação 

adequada ao grau de docente com habilitação própria para o ensino de Expressão Dramática 

não existir se devia ao facto de não haver um grupo de recrutamento de professores de teatro”. 

(VER ANEXO)  

Um dos pontos mais importantes discutido na 1ª Conferência Mundial da Educação 

Artística, em Lisboa, 2006, foi a importância da formação relevante e eficiente de professores 

e artistas e o desenvolvimento de parcerias entre os sistemas educativos e culturais como 

estratégia essencial para uma Educação Artística eficaz. Isto é “uma educação artística de alta 

qualidade carece de professores de arte altamente qualificados, bem como de professores 

generalistas que devem compreender o contributo da Educação Artística para o 

ensino/aprendizagem de conhecimentos nas restantes áreas do saber. Neste sentido, 

 “é necessário rever os programas de formação de professores e artistas de 
forma a dotar uns e outros dos conhecimentos e experiências necessários 
para partilhar a responsabilidade de facilitar a aprendizagem e tirar o 
máximo proveito dos resultados da colaboração interprofissional. A 
promoção dessa colaboração passa pela adopção de medidas que 
representam novos desafios para a generalidade das sociedades” (ROTEIRO, 
2006, p. 11). 
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5. MESTRADO EM ENSINO DE TEATRO – UTAD 

O Despacho 6727/2013, publicado em Diário de República, nº99, 2ª série de 23 de 

maio de 2013 veio repor a equidade em situações similares que se traduzam na possibilidade 

de outorgar a um “técnico especializado” em ensino de teatro o estatuto profissional na área 

de teatro igualando-se aos seus pares. O referido documento confere a criação do 2º ciclo de 

estudos em Ensino de Teatro pela Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto-Douro, sendo aprovado o respetivo plano de estudo pelo Conselho 

Científico da mesma instituição (a), tal como a sua acreditação prévia (b)6, com o objetivo de 

“(...) formar professores de Teatro, suficientemente qualificados para desempenhar com 

elevada qualidade funções letivas ao nível do ensino básico e do ensino secundário, assente 

em sólidos conhecimentos de teatro, bem como no conhecimento didático e no conhecimento 

pedagógico mais recente (...) capazes de: 

a) Dominar os conteúdos de índole científica, humanística, artística e cultural, necessários ao 

exercício da função docente no respetivo domínio de especialização;  

b) Conceber, planificar e avaliar projetos de intervenção no correspondente nível de educação 

e ensino;  

c) Contribuir, fundamentando-se na investigação educacional recente, para uma análise crítica 

das instituições educativas, das organizações e dos sistemas de formação e intervenção 

socioeducativa;  

d) Aplicar em contexto educativo a sua formação científica, humanística, artística e cultural, 

em moldes pedagógica e didaticamente sustentados;  

e) Referir a prática educacional a um código deontológico;  

f) Definir metas para o seu próprio percurso formativo em ordem a um desempenho 

profissional progressivamente mais autónomo, crítico e responsável. “(art.3º). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 a) No seguimento da proposta do Presidente da Escola de Ciências Humanas e Sociais, atento o despacho favorável dos Departamentos 
envolvidos e do Conselho Pedagógico da Escola, bem como o parecer favorável e a aprovação do respetivo plano de estudos pelo Conselho 
Científico da mesma Escola, tendo sido aprovada em reunião do Plenário do Conselho Académico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro, realizada em 7 de outubro de 2011, ao abrigo das disposições do artigo 61.o da Lei nº 62/2007, de 10 de setembro, a criação do 2.o 
ciclo de estudos em Ensino de Teatro;  
b) Na sequência do registo R/A-Cr 148/2012, efetuado conforme o disposto no nº 3 do Despacho nº 22/DIR/2010, de 1 de junho, após a 
decisão de acreditação prévia pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior;” 
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CONCLUSÃO 

A Educação pelas Artes, nomeadamente a suportada por estratégias do domínio da 

Expressão Dramática é, ainda considerada secundária na formação dos mais jovens; por 

vezes, tomada, como simples momentos de diversão. No entanto,  

“Estudos mostram que a iniciação dos educandos nos processos artísticos, 
desde que se incorporem na educação elementos da sua própria cultura, 
permite cultivar em cada indivíduo o sentido de criatividade e iniciativa, 
uma imaginação fértil, inteligência emocional e uma “bússola” moral, 
capacidade de reflexão crítica, sentido de autonomia e liberdade de 
pensamento e ação. Além disso, a educação na arte e pela arte estimula o 
desenvolvimento cognitivo e pode tornar aquilo que os educandos aprendem 
e a forma como aprendem, mais relevante face às necessidades das 
sociedades modernas em que vivem” (ROTEIRO, 2006, p. 6 ). 
 

São, hoje, reconhecidas as vantagens de interligação entre as adequadas abordagens 

didáticas no campo da expressão dramática e as restantes disciplinas do plano curricular, em 

especial o do Ensino Básico.  

Esta interdisciplinaridade corretamente orientada, torna-se uma mais valia por 

constituir um importante incentivo e reforço de competências gerais e específicas, ao 

promover o adequado uso da palavra, o desenvolvimento das capacidades de observação, 

concentração, a autoanálise e análise de grupo, a exploração e orientação no espaço, o 

conhecimento do corpo e, de suma importância, ao fomentar valores e atitudes responsáveis, 

solidárias e sensíveis, impulsionando junto de crianças e jovens, saudáveis formas de 

interpretar o mundo, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal, afetivo, sensorial, 

estético, intelectual e social, ao mesmo tempo que se organizam novas situações de 

aprendizagem em articulação com as restantes áreas curriculares.  

Apesar do século XXI necessitar cada vez mais de trabalhadores criativos, flexíveis, 

adaptáveis e inovadores, são muitos os desafios que se levantam à inserção da Educação 

Artística no Ensino Curricular.  

Por um lado os Sistemas Educativos desejam evoluir de acordo com as necessidades 

na sociedade contemporânea, por outro lado, as estruturas burocráticas governamentais, que 

podem ser pouco inovadoras e estar pouco motivadas para cooperar, os reduzidos orçamentos 

disponíveis, a própria cultura ocidental que continua a dar protagonismo aos conhecimentos 

científico-pedagógicos em detrimento das expressões artísticas fazem com que a Expressão 
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Dramática/Teatro não tenha um papel de destaque no panorama escolar da atualidade. 
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CAPÍTULO III – Prática Pedagógica 

INTRODUÇÃO 

A componente prática da unidade Curricular Estágio I e Estágio II realizou-se no C. 

M. C., onde leciono a disciplina de Expressão Dramática aos alunos 3º ciclo do Ensino 

Básico, desde 2008. Esta disciplina integra o currículo obrigatório dos 7º e 8º anos de 

escolaridade, sendo uma oferta de escola, como consta no Decreto-Lei  139/2012. 

Numa primeira fase procedeu-se à análise dos documentos orientadores e normativos 

da instituição, nomeadamente do Projeto Educativo da Escola, do Regulamento Interno da 

Escola, do Plano de Atividades para o desenvolvimento do Currículo da Escola, do Projeto 

Curricular de Turma e do Plano Anual de Atividades que apresentamos no ponto 1. 

Seguidamente, no ponto 2, descrevo o contexto escolar em que foram ministradas as 

aulas, com base na caracterização do meio envolvente, na história da instituição e do seu 

fundador, nas suas características físicas e na sua organização administrativa e pedagógica, 

bem como nas suas premissas e seus objetivos educativos. 

Na sequência do plano de trabalho, no ponto 3, exponho as planificações das aulas 

dedicadas ao tema proposto enquanto objeto de estudo e uma breve apreciação do trabalho 

desenvolvido em cada uma das sessões. No ponto 4, apresento os dados obtidos e respetiva 

análise ponderada fundamentada ao estudo exploratório realizado sobre as percepções dos 

alunos relativas ao contributo das aulas de Expressão Dramática para o desenvolvimento das 

I.M. Por fim, no ponto 5, faço uma apreciação reflexiva geral tendente a aferir a aptidão e 

competência de objetivos alcançados. 

1. DOCUMENTOS ORIENTADORES 

O sistema que congrega as ações educativas que cumprem os atributos específicos do 

C. M. C., encontra-se coligido nos seguintes documentos: Projeto Educativo; Regulamento 

Interno; Plano de Atividades para o Desenvolvimento do Currículo de Escola; Projeto 

Curricular de Turma; e Plano Anual de Atividades.  
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1.1. Projeto Educativo 

“A autonomia pedagógica consiste no direito reconhecido às escolas de 
tomar decisões próprias nos domínios da organização e funcionamento 
pedagógicos, designadamente da oferta formativa, da gestão de currículos, 
programas e atividades educativas, da avaliação, orientação e 
acompanhamento dos alunos, constituição de turmas, gestão dos espaços e 
tempos escolares e da gestão do pessoal docente” (DL 152/2013, Art. 37, 
ponto 1, in., P.E., 2014, p. 3). 
 

O Projeto Educativo (P.E.) do C. M. C. (VER ANEXO) constitui-se como um 

instrumento organizador da autonomia da escola, que conta com o envolvimento ativo dos 

docentes e não docentes, representantes dos alunos e dos encarregados de educação. Tem 

como objetivo principal criar as estratégias para cumprir a missão educativa marista.  

Neste sentido, o projeto educativo apresenta “orientações gerais para a formação 

integral dos alunos, dando especial atenção aos valores morais e religiosos” (P.E., 2014, p. 3) 

onde explicita princípios, valores, metas e estratégias inspiradas na riqueza da sua tradição 

pedagógica e no próprio documento Missão Educativa Marista; propõe o perfil que deve ter 

um educador marista (tanto leigo como religioso) que deve promover uma educação integral, 

baseada numa pedagogia familiar, da presença, de trabalho, de persistência, motivação e 

simplicidade, apostando no amor ao trabalho e no espírito de família como valores essenciais; 

refere os objetivos educativos essenciais que passam pelas seguintes premissas: educar na 

espiritualidade, na qualidade e na inovação, na diferença e em comunidade.  

Apresenta as suas linhas de ação vocacionadas para construção do perfil de um aluno 

marista dando cumprimento aos objetivos sociais, pedagógicos e evangelizadores a que se 

propõe. 

O presente Projeto Educativo foi aprovado pela Comissão de Orientação Pedagógica 

dos Colégios Maristas de Lisboa e de Carcavelos para vigorar por um período de 4 anos (2014 

– 2018), podendo sofrer alterações no final de cada ano letivo.  

1.2. Regulamento Interno 

O atual Regulamento Interno (R.I.) do C. M. C. (VER ANEXO) encontra-se em vigor 

por um período de 3 anos (2014 a 2017), podendo ser alvo de atualizações anuais. Foi 

realizado e aprovado pelos Órgãos de Gestão do Colégio e fundamenta-se nas orientações e 
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na legislação vigentes do Ministério da Educação respeitantes ao Ensino Particular e nas 

orientações do documento Missão Educativa Marista, constituindo “um dos documentos 

fomentadores da Identidade Marista, da sua autonomia e da vida escolar dos Colégios 

Maristas de Portugal” (R.I., 2014, p. 7), tem como finalidade “organizar e disciplinar a 

atividade e as relações da Comunidade Educativa, bem como definir o modo de utilização das 

diversas áreas e espaços do Colégio” (R.I., 2014, p. 7). 

Este documento é constituído por 10 capítulos onde estão definidos os seus objetivos, 

o regime de funcionamento do Colégio, a estrutura e organização pedagógica e 

administrativa, tal como outras estruturas e serviços, o estatuto e o regulamento disciplinar 

dos alunos, o estatuto dos Educadores Maristas, dos Pais e Encarregados de Educação e dos 

antigos alunos, estabelecendo as normas de convivência e de disciplina que devem ser aceites 

por todos os elementos da Comunidade Educativa. 

1.3. Plano de Atividades para o Desenvolvimento do Currículo 

“Entende–se por currículo o conjunto de conteúdos e objetivos que, 
devidamente articulados, constituem a base da organização do ensino e da 
avaliação do desempenho dos alunos(…). Os conhecimentos e capacidades a 
adquirir e a desenvolver pelos alunos de cada nível e de cada ciclo de ensino 
têm como referência os programas das disciplinas e áreas curriculares 
disciplinares, bem como as metas curriculares a atingir por ano de 
escolaridade e ciclo de ensino, homologados por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da educação (P.A.D.C., 2015, p. 5, cit. DL 
139/2012, de 5 de julho, art. 2º) 

 

“A finalidade do currículo adotado pelo Colégio Marista de Carcavelos 
consiste em preparar os alunos para o desempenho adequado das suas 
funções na sociedade, mediante a aquisição e desenvolvimento de 
competências básicas de comunicação verbal, da análise crítica, de resolução 
de problemas e de aprendizagem permanente através da transmissão de 
valores e padrões culturais comuns a essa sociedade. O currículo privilegia, 
portanto, o domínio de competência e conhecimentos básicos em matérias 
igualmente essenciais e o desenvolvimento de valores/atitudes” (P.A.D.C., 
2015, p. 10). 
 

Neste sentido, o Plano de Atividades para o Desenvolvimento do Currículo do C. M. 

C. (P.A.D.C., 2015) (VER ANEXO) tem como objetivo organizar e fazer a gestão e 

atualização do currículo da escola anualmente, tendo em conta as orientações do documento 
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Missão Educativa Marista e a condição base de ser uma escola Católica com especificidades 

próprias, consideradas da maior relevância.  

Algumas das especificidades da linha educativa do C. M. C. que o distinguem de 

outras instituições são: o envolvimento de todos os educadores de igual maneira na ação com 

todos os alunos, independentemente de serem ou não seus discentes; a presença de Maria 

como modelo educativo na conduta de todos os educadores; o destaque dado aos valores na 

formação integral das pessoas; e aceitação do ato de ensinar como uma missão comum e 

objetivo último.  

O documento atual é constituído por dezasseis pontos, sendo o primeiro uma 

introdução ao documento, o segundo ponto explica em que consistem as opções curriculares 

para cada ciclo; no ponto três apresentam-se as atividades que dão prossecução ao projeto 

educativo; o ponto quatro define o perfil do educador marista; o ponto cinco define como é 

realizado o contacto com os encarregados de educação; o ponto seis explica os critérios de 

distribuição do serviço docente; o ponto sete apresenta os objetivos e regime de 

funcionamento das atividades de enriquecimento curricular e atividades extracurriculares; o 

ponto oito estabelece a articulação das Competências Essenciais por ciclo e por ano com os 

respetivos conteúdos disciplinares incluindo as etapas e metas a atingir; o ponto nove 

descrimina os critérios de avaliação por ciclo e por disciplina, para as áreas disciplinares não 

curriculares e para a oferta complementar de escola; o ponto dez define os critérios de 

progressão ou de retenção a uma disciplina; o ponto onze expõe como se organizam os 

conselhos de docentes e conselhos de turma; o ponto doze explica como funciona a Sessão de 

Formação; o ponto treze informa sobre as autorizações de entrada no refeitório, centro de 

recursos e mediateca; o ponto catorze regulamenta as autorizações de saída; o ponto quinze 

refere as normas de funcionamento dos diversos sectores; e, por fim, o ponto dezasseis 

explica como é feita a avaliação do Projeto Curricular de Escola. 

O Plano de Atividades para o Desenvolvimento do Currículo é, ainda, constituído por 

três anexos: Programa de Apoio Educativo, Regulamento das Visitas de Estudo e 

Regulamento das Atividades Extracurriculares. 
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1.4. Projeto Curricular de Turma 

O Projeto Curricular de Turma (P.C.T.) constitui um instrumento fundamental para a 

organização do dia a dia de uma turma e seu ou seus professores, sendo, por isso, elaborado 

em função da especificidade de cada turma, tendo em conta as suas características e contexto 

próprio em que se desenvolve.  

O P.C.T. define o que se pretende de cada um dos alunos da turma, assim como os 

critérios de avaliação que determinam a sua progressão, ao mesmo tempo que fornece aos 

professores informações essenciais acerca dos discentes e do seu agregado familiar, 

permitindo-lhes estruturar e adaptar todo o processo de ensino-aprendizagem ao perfil dos 

alunos com quem se vai trabalhar, garantindo assim, um maior sucesso educativo. 

Com o avanço do ano letivo, este documento terá de ser adaptado sempre que se 

constate que existem aprendizagens não adquiridas por um ou mais alunos, de preferência no 

momento destinado à sua avaliação trimestral pelo Conselho de Turma. 

O P.C.T. de uma turma do 3º ciclo do Colégio Marista de Carcavelos (VER ANEXO) 

é, na prática, um dossier que incorpora os seguintes separadores: 

A – Perfil da Turma: número, fotografias, interesses, perfil individual, nível de 

aproveitamento, participação e comportamento geral dos alunos; 

B – Objetivos do Programa; 

C - Competências Gerais: competências a desenvolver nos alunos, competências a 

privilegiar, regras comuns de funcionamento das aulas, metodologias e técnicas pedagógicas 

mais adequadas à turma, problemas diagnosticados e estratégias delineadas, atividades do 

Plano Anual de Atividades nas quais a turma participa, apoios pedagógicos acrescidos e 

apoios educativos para cada aluno, por disciplina, planos de 

recuperação/desenvolvimento/acompanhamento, critérios de avaliação a privilegiar e 

modalidades e instrumentos de avaliação;  

D	  -‐	  Ação	  no	  âmbito	  das	  Áreas	  Curriculares	  Não	  Disciplinares;	  

E	  -‐	  	  Ação	  no	  âmbito	  das	  Áreas	  Curriculares	  Disciplinares;	  

F -  Interdisciplinaridade entre as diversas disciplinas; 

G - Documento de avaliação do P.C.T. 
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1.5. Plano Anual de Atividades 

O Plano Anual de Atividades é o documento que reúne todas as atividades propostas 

para um ano letivo, em que as várias disciplinas, níveis de ensino, ciclos e departamentos 

procuram estabelecer diretrizes de articulação interdisciplinar com a finalidade de concretizar 

os objetivos do P.A.D.C. para aquele ano letivo.  

Está organizado por Departamentos Disciplinares, ordenados por ciclos de ensino, 

sendo o primeiro o Pré Escolar, em seguida o 1º, 2º e 3º ciclos do Ensino Básico e, por fim, o 

Ensino Secundário. Por sua vez, cada ciclo distribui-se por disciplinas que podem ser 

divididas por níveis de ensino.  

Cada disciplina apresenta um quadro explicativo, caraterizado pelos seguintes itens: os 

objetivos que os professores procuram alcançar com cada atividade, a proposta de atividade, 

os intervenientes que nela vão participar e os seus responsáveis, como será realizada a 

divulgação, qual o calendário previsto para a realização da atividade, como será feita a sua 

avaliação e, por fim identificar se aquela proposta se traduz efetivamente numa prática 

inovadora tanto para docentes como para alunos.  

Ao analisar o Quadro 5 podemos constatar, pelas atividades propostas, a importância 

que é dada ao trabalho interdisciplinar, sobretudo dentro de cada nível de ensino e 

departamento disciplinar, tal como a importância que é dada ao envolvimento de toda a 

comunidade educativa. 

	   	  



	  
	  

70	  

 

Quadro 5 - Plano Anual de Atividades de Expressão Dramática para os 7º e 8º ano (2015/1016) 

 

 

 

 

 

 

3º CICLO 

EXPRESSÃO DRAMÁTICA 

Objetivos Atividades Intervenientes Responsáveis Divulgação Calendário Avaliação Inovação 

Acolhimento e receção dos 

alunos divulgando o trabalho 

do ano transato 

Mostra de Artes no 

Corredor Central do 

Colégio 

7º e 8º ano 
Profs do 

departamento 
 

14 a 25 de 

setembro 

(montagem 10 e 

11 de setembro) 

 

 

Abrir as aulas de Exp. 

Dramática à comunidade 
Aulas abertas 

Alunos do 7º e 8º 

ano, professores, 

pais 

Prof. Exp. 

Dramática 
circular 

Ao longo do ano 

letivo 

Em aula, em ciclo 

e no 

departamento 

 

Adquirir novas competências 

na área da Expressão 

Dramática 

Masterclass sobre 

manipulaçãoo de 

marionetas 

Alunos do 7º ano 
Prof. Expressão 

Dramática 
circular A confirmar 

Em aula e 

Departamento X 

Explorar a arte dramática na 

comemoração de dias 

festivos 

Dramatização sobre o tema 

dos Direitos das Crianças 
Alunos do 7º ano 

Prof. Exp. 

Dramática 

mail, site, 

convites 

17 a 21 de 

novembro 

Em aula, em ciclo 

e no 

departamento 

 

Promover a 

interdisciplinaridade e os 

valores Maristas 

Dia de S. Valentim – 

assinalar o momento com 

uma pequena oferta 

Todos alunos do 

3º ciclo 

Profs. E.V. e 

E.D. 
Site e Boletim 12 fevereiro Reunião de nível  

Dar a conhecer a história de 

São Marcelino a toda a 

comunidade educativa 

através de manifestações 

dramáticas 

Dramatização sobre a vida 

de São Marcelino 

Champagnat em 

Marionetas 

Alunos do 7º ano 

Profs Exp. 

Dramática, 

Oficina de Artes 

e Desenho A. 

Site e Boletim janeiro 

Em aula, em ciclo 

e no 

departamento X 

Fomentar o gosto e o hábito 

de assistir a teatro 

Apresentação do espetáculo 

de Marionetas a todos os 
Todos os alunos 

Prof Exp. 

Dramática 
circular Janeiro (?) 

Em aula, em ciclo 

e no 
X 

alunos do Colégio Marista 

de Carcavelos e Externato 

Marista de Lisboa 

departamento 

Promover a partilha de 

sentimentos e emoções 

Encontro dos Centros 

Maristas em Fátima 
Todos 

Equipa de 

Pastoral, profs. 

De Ed. Musical, 

de EMRC e de 

Exp. Dramática 

 29 e 30 de abril 

 

 

Apresentar aprendizagens 
adquiridas ao longo do ano. 
Valorização individual e do 
grupo. Promover o gosto 
pelas artes dramáticas e as 
artes de palco. 
Promover a 

interdisciplinaridade entre 

profissionais das artes 

Espetáculo no âmbito das 

comemorações do 

cinquentenário  

8º ano 
Profs Exp. 

Dramática, E.V. 

mail, site, 

convites, 

cartaz 

Maio (?) 

Em aula, em ciclo 

e no 

departamento 
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2 . CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

2.1. Caracterização do meio envolvente 

O C. M. C. situa-se na Avenida dos Maristas, nº 175, na freguesia da Parede, 

pertencente ao concelho de Cascais, distrito de Lisboa. Aquela freguesia é limitada a norte 

pela freguesia de São Domingos de Rana, a oeste pela freguesia do Estoril, a este pela 

freguesia de Carcavelos e a sul pelo rio Tejo. De acordo com dados do Censos 2011, a 

freguesia da Parede tem uma população residente de 21660 habitantes e é, de entre as seis que 

constituem o concelho de Cascais, a que apresenta a maior densidade populacional, cerca de 

4953 habitantes por km2. Ainda de acordo com dados do Censos 2011, apresenta uma taxa de 

atividade de 46,96% e 10,85% de taxa de desemprego.  

2.2. Caracterização da Instituição de Ensino - Colégio Marista de Carcavelos 

2.2.1. Breve história do Fundador 

Os Irmãos Maristas fundaram a sua primeira Escola em Portugal, em outubro de 1947, 

na Rua da Estrela, em Lisboa, inicialmente com o nome Colégio Champagnat e, mais tarde, 

Externato Champagnat. No ano da sua abertura contava apenas com cerca de 30 alunos e três 

anos mais tarde registava, já, duas centenas de alunos.  

Em 1950, os Irmãos Maristas fundam um Internato na Quinta da Vila Formosa, 

também denominado Colégio Champagnat que, por volta de 1965, será transferido para 

Carcavelos na perspetiva de se encontrarem circunstâncias favoráveis à consolidação de uma 

escola com melhores condições  arquitectónicas e pedagógicas, capazes de dar uma melhor 

resposta aos apelos crescentes da sua implementação no seio da população.  

O projeto concretizou-se com a inauguração do Colégio a 8 de outubro de 1965. “Nos 

três primeiros anos, o Ministério da Educação autoriza o funcionamento do Colégio, a título 

provisório e a 23 de outubro de 1969, pelo despacho ministerial nº 1901, foi concedido o 

Alvará à Congregação Marista, para o funcionamento de um estabelecimento de ensino 

particular, denominado Colégio Marista de Carcavelos, com lotação máxima de 768 alunos do 

sexo masculino, dos quais 240 poderiam ser internos” (Projeto Educativo, 2014, p. 23). No 

ano letivo de 1971/72 deu-se a passagem de uma escola masculina para um regime de 
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coeducação, com grupos mistos, o que levou ao aumento da população escolar: dos 219 

alunos em 1965 passou em 1971 a 581 discípulos. Embora se tenha verificado um decréscimo 

significativo em 1975, atendendo à conjuntura social e política do país, rapidamente se 

verificou uma acentuada subida do número de alunos, tendência que se vem reiterando nos 

últimos anos, desde 1997 à atualidade. Hoje – 2015/2016 – data particularmente importante 

por celebrarmos o quinquagésimo aniversário da sua fundação, o Colégio Marista de 

Carcavelos, conta com 1580 alunos. 

Atualmente os Irmãos Maristas portugueses fazem parte da Província Marista 

Compostela.  

2.2.2. Breve história do Colégio  

Os Irmãos Maristas fundaram a sua primeira Escola em Portugal, em outubro de 1947, 

na Rua da Estrela, em Lisboa, inicialmente com o nome Colégio Champagnat e, mais tarde, 

Externato Champagnat. No ano da sua abertura contava apenas com cerca de 30 alunos e três 

anos mais tarde registava, já, duas centenas de alunos.  

Em 1950, os Irmãos Maristas fundam um Internato na Quinta da Vila Formosa, 

também denominado Colégio Champagnat que, por volta de 1965, será transferido para 

Carcavelos na perspetiva de se encontrarem circunstâncias favoráveis à consolidação de uma 

escola com melhores condições  arquitectónicas e pedagógicas, capazes de dar uma melhor 

resposta aos apelos crescentes da sua implementação no seio da população. O projeto 

concretizou-se com a inauguração do Colégio a 8 de outubro de 1965. “Nos três primeiros 

anos, o Ministério da Educação autoriza o funcionamento do Colégio, a título provisório e a 

23 de outubro de 1969, pelo despacho ministerial nº 1901, foi concedido o Alvará à 

Congregação Marista, para o funcionamento de um estabelecimento de ensino particular, 

denominado Colégio Marista de Carcavelos, com lotação máxima de 768 alunos do sexo 

masculino, dos quais 240 poderiam ser internos” (Projeto Educativo, 2014, p. 23). No ano 

letivo de 1971/72 deu-se a passagem de uma escola masculina para um regime de coeducação, 

com grupos mistos, o que levou ao aumento da população escolar: dos 219 alunos em 1965 

passou em 1971 a 581 discípulos. Embora se tenha verificado um decréscimo significativo em 

1975, atendendo à conjuntura social e política do país, rapidamente se verificou uma 

acentuada subida do número de alunos, tendência que se vem reiterando nos últimos anos, 

desde 1997 à atualidade. Hoje – 2015/2016 – data particularmente importante por 
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celebrarmos o quinquagésimo aniversário da sua fundação, o Colégio Marista de Carcavelos, 

conta com 1580 alunos. 

Atualmente os Irmãos Maristas portugueses fazem parte da Província Marista 

Compostela. 

2.2.3. Missão, visão, valores 

O C. M. de C. integra o espírito docente da Igreja Católica.  

Enquadra e fundamenta a sua missão institucional em três pilares fundamentais expressos 

no documento Missão Educativa Marista: 

• Evangelização através da educação; 

• Opção preferencial pelos mais carenciados; 

• Parceria Irmãos e Leigos na Missão Marista. 

 

Nesta perspetiva a missão torna-se o garante da articulação entre o estudo, o ensino, e as 

necessidades do meio social através de projetos de intervenção, da prestação de serviços à 

comunidade e de outros meios de extensão sociocultural como forma de contribuir para o 

bem-estar de Pessoas e para uma Sociedade espiritualmente mais justa e solidária.  

A concretização desta missão toma como visão referencial Jesus Cristo, a Virgem Maria, 

Sua Mãe, e São Marcelino Champagnat; está aliada à evangelização de crianças e jovens 

através de obras educativas (colégios, residências, lares, centros juvenis), de movimentos 

apostólicos, das estruturas provinciais e diversificadas ações, dedicando especial atenção às 

pessoas e seu desenvolvimento, bem como à formação de Leigos e Irmãos. 

Um dos pilares fundamentais da visão Marista convenciona no seguinte princípio: 

“No ensino, a finalidade principal da instrução não é tanto encher o espírito 
das crianças de conhecimentos úteis, mas sim dar-lhes os meios para adquiri-
los. Para isso, há que desenvolver, dirigir e cultivar as suas faculdades 
intelectuais, a fim de os colocar em situação de tirar proveito ao longo de 
toda a vida” (P.A.D.C., 2015/2016, p. 5, apud., Guide des Écoles, p. 113). 

 

Em conformidade, as obras educativas são projetadas na concretização de referências 

no seu meio envolvente determinadas pela vitalidade evangelizadora e pela aposta em 
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comunidades vivas que asseguram o compromisso social, na qualidade pedagógica, no cultivo 

da espiritualidade e na defesa e proteção da infância. 

Nesta acepção a visão da Comunidade Marista é reforçada pela adoção de uma cultura 

assente no respeito pela pessoa humana nas suas múltiplas facetas, no reconhecimento do 

direito à diferença e na igualdade de oportunidades. 

  A missão e a visão institucionais desenvolvem-se, assim, em domínios primordiais 

tendo por referencial um quadro de valores que têm dado corpo e diferenciado a sua matriz 

identitária projetada em obras educativas consideradas modelos no meio envolvente, quer pela 

vitalidade evangelizadora baseada no cultivo da espiritualidade, quer pela intervenção ativa e 

empenhada no compromisso social, na qualidade pedagógica e na firme determinação da 

defesa e proteção das crianças e jovens.  

Em destaque, as vertentes pedagógicas, sociais e religiosas praticadas nos Colégios 

Maristas assentam nos valores cristãos protagonizados por São Marcelino de Champagnat:  

• As Pessoas, enquanto filhos de Deus são sujeito com direitos e agentes edificadores da sua 

própria vida; 

• A proximidade e o acompanhamento de crianças e jovens, como o melhor meio para 

propiciar o seu crescimento, o desenvolvimento das suas capacidades conducentes à sua 

realização.  

• O empenho da Comunidade Provincial, onde é imprescindível a corresponsabilidade de 

todos os seus membros para manter a vitalidade, a continuidade e a sustentabilidade da 

missão e obras que a define. 

• A preservação da herança Marista, fruto da entrega dos Irmãos, legada, hoje, às recentes 

Comunidades de Irmãos, e partilhada entre Irmãos e Leigos, no trabalho e na vida. 

3• A perspetiva de que a Igreja, tal como Maria, seja um espaço de perdão e acolhimento, a 

todos atenta, particularmente aos mais débeis e aos excluídos, abrindo novos caminhos de 

fraternidade, compaixão e comunhão. 
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• A preconização da abertura ao trabalho em rede com outros organismos, associações ou 

instituições comprometidas com a educação da infância e juventude. 

• A defesa dos projetos educativos que potenciam os valores evangélicos ao serviço do 

Homem e da Sociedade, para formar pessoas solidárias e comprometidas na construção de um 

mundo mais humano e mais justo. 

• O cultivo pessoal e comunitário da interioridade e da espiritualidade, como contributo ao 

pleno desenvolvimento de cada um em todas as suas dimensões, capacidades, inteligências. 

• A abertura e o trabalho em rede com outros organismos, associações ou instituições 

comprometidas na educação da infância e juventude. 

• A adoção de um plano educacional que potencia os valores evangélicos ao serviço do 

homem e da sociedade, para formar pessoas solidárias e comprometidas na construção de um 

mundo mais humano e mais justo, que integra pessoas de distintas culturas, procedências e 

credos. 

• Corolário dos valores enunciados são o cultivo pessoal e comunitário da interioridade e da 

espiritualidade, como contributo ao Humanismo, bem como a solidariedade coadjuvada pelo 

sentido de justiça e de responsabilidade social e da sua prática. 

2.2.4. Recursos Humanos 

Largas centenas de pessoas que interagem diariamente em função de um objetivo 

comum: a educação integral dos alunos, constituindo-se numa autêntica Comunidade 

Educativa composta por alunos, professores, não docentes, religiosos e famílias, com 

características e papéis diferenciados.  

O Colégio Marista de Carcavelos apresenta uma população estudantil de ambos os 

sexos, atualmente com cerca de 1.580 alunos, com idades compreendidas entre os 3 e os 18 

anos, sendo que a maioria dos alunos que conclui o Ensino Secundário, frequenta o Colégio 

desde o Ensino Básico ou, mesmo, desde o Ensino Pré-Escolar.  

Os alunos provêm, sobretudo das freguesias de Carcavelos e Parede, havendo também 

alunos da zona de Cascais, Sintra, Estoril, Algés e Carnaxide e procedem de famílias cujo 

estrato socioeconómico é médio ou médio-alto, cujos pais possuem maioritariamente uma 
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licenciatura ou equivalente, ou que exercem profissões liberais com sucesso.  

O pessoal não docente representa um número muito significativo dos funcionários do 

Colégio, o que revela a importância que é dada aos aspetos complementares e às estruturas de 

suporte. 

Quadro 6 - caracterização dos recursos humanos do Colégio no último triénio. 

 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Pré-escolar 172 167 164 

1º Ciclo 332 335 334 

2º Ciclo 296 297 293 

3º Ciclo 431 429 429 

Secundário 293 324 360 

Totais 1524 1552 1580 

Docentes 112 110 116 

Não Docentes 74 72 73 

Não docentes – Psicólogos 4 4 4 

Não docentes - Enfermeiras 4 4 4 

Irmãos Maristas na Comunidade 4 4 5 

 

2.2.5. Infraestruturas 

O Colégio é constituído por quatro edifícios: o edifício do Ensino Pré-Escolar, o 

edifício central, o Auditório e o Pavilhão Gimnodesportivo. O edifício do Ensino Pré-Escolar 

compreende, além das respetivas salas das diferentes turmas, cozinha, refeitório, enfermaria, 

salas de convívio e de descanso, um ginásio e um parque infantil.  

O edifício principal reúne os restantes ciclos, os quais têm zonas de trabalho e de 

recreio próprias. Para além das salas de aula correspondentes às diversas turmas, podemos 

encontrar no Colégio um conjunto de salas específicas para a Educação Musical, para a 

Educação Visual e Tecnológica e para a Informática, diversos laboratórios de Física, Química 

e Biologia, um Centro de Recursos, onde se inclui a Biblioteca, uma Mediateca, uma 
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Ludoteca, gabinetes para os diversos serviços (coordenação, psicologia, enfermaria), uma 

zona reservada aos serviços de gestão e administração, uma sala multiusos com cerca de 100 

lugares, salas de trabalho e de convívio para os professores, dois ginásios com os respetivos 

balneários, um bar, uma enfermaria, uma papelaria/reprografia, um espaço-rádio animado 

pelos alunos, salas para grupos diversos (Associação de Pais, Associação de Alunos, Clube 

dos Avós), uma capela, salas de pastoral/catequese e outras salas para diversas atividades 

extracurriculares. 

 O edifício central possui ainda uma zona de cozinha e refeitório, onde são 

confecionadas e servidas cerca de 750 refeições diárias, uma lavandaria, uma ala destinada ao 

aluguer de quartos e outra que constitui a residência dos Irmãos Maristas que habitam no 

Colégio. O pavilhão gimnodesportivo é constituído por área de jogos, gabinetes de 

coordenação e salas de aulas para as diversas atividades desportivas, balneários, enfermaria e 

um Clube de Desporto.  

O Auditório tem uma capacidade de 560 lugares e inclui diversas salas de apoio que 

servem como camarins, depósito de cenários, adereços e figurinos, uma régie e sala de edição 

de som e, inclui ainda a sala de aula de Expressão Dramática. O espaço exterior compreende 

zonas verdes, um ringue, um parque infantil, diversas zonas de recreio, campos desportivos, 

campo de futebol (relva sintética), pista de atletismo e parqueamento.  

2.2.6. Órgãos de Administração e Gestão 

Constitui o primeiro órgão de gestão o Conselho de Direção formado pelo Diretor 

Pedagógico, o Vice-Diretor, o Administrador e o Coordenador da Pastoral. Este Conselho 

reúne quinzenalmente.  

O Conselho de Coordenadores é formado pelo Conselho de Direção, pelos 

Coordenadores dos diferentes ciclos e os Coordenadores das Atividades Extracurriculares 

Desportivas e Culturais e Artísticas. Este Conselho reúne quinzenalmente.  

O Conselho Pedagógico constitui o órgão consultivo de orientação educativa do 

Colégio, em particular, nos campos pedagógico e didático, da orientação e acompanhamento 

dos alunos e da formação do pessoal docente e não docente. É constituído pelo Diretor 

Pedagógico que o preside, pelos Coordenadores de Ciclo e de Pastoral, pelos Delegados de 

Departamento, pelo representante do Gabinete Psico - Pedagógico e por um representante da 

Associação de Pais e da Associação de Alunos. O Conselho Pedagógico é formado pela 
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Secção do Projeto Educativo e Regulamento Interno, pela Secção Curricular e pela Secção de 

Formação. Este Conselho reúne trimestralmente, ou sempre que se justifique. As respectivas 

secções reúnem mensalmente. 

O Conselho de Educadoras é constituído pelas Educadoras do Ensino Pré – Escolar e 

pela Coordenadora que preside a este Conselho. Este Conselho reúne semanalmente.  

O Conselho Escolar é constituído pelos professores do 1.º Ciclo e pelo Coordenador 

que o preside. Este Conselho reúne mensalmente. 

O Conselho de Diretores de Turma é constituído pelos Diretores de Turma do 2.º 

Ciclo, 3.º Ciclo e Secundário, respetivamente, e é presidido pelo Coordenador do respetivo 

nível. Este Conselho reúne mensalmente. 

2.2.7. Regime de Funcionamento do Colégio 

De acordo com o atual R.I., o ano letivo começa em setembro e termina em junho, 

dividindo-se em 3 períodos, de acordo com a legislação em vigor. São obrigatórios os feriados 

nacionais e os feriados municipais, sendo que as atividades letivas são interrompidas de 

acordo com o calendário escolar definido para cada ano letivo. Ao longo do ano letivo há três 

momentos de avaliação quantitativa que coincidem com o final de cada período letivo.  

O Colégio realiza dois momentos de avaliação qualitativa que coincidem com o meio 

do 1º e 2º períodos para o 2º Ciclo, 3º Ciclo e Ensino Secundário. Os encarregados de 

educação tomam conhecimento dos resultados através dos meios disponibilizados pelo 

Colégio.  

3. PRÁTICA PEDAGÓGICA SUPERVISIONADA  

O plano da prática educativa dividiu-se em dois momentos fundamentais: o primeiro 

em que planifiquei as aulas baseando-me no programa de Expressão Dramática/ Orientações 

Curriculares (VER ANEXO), com o cuidado de selecionar exercícios para cada uma das 

planificações em correspondência com o cumprimento dos conteúdos programáticos e de 

destacar os seus contributos para o desenvolvimento das I. M.. O segundo momento do plano 

da minha prática educativa, consistiu numa apreciação geral final das atividades 

desenvolvidas do ponto de vista da professora e dos alunos, procurando saber em que medida 
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o programa de Expressão Dramática contribuiu para o desenvolvimento das I. M. e quais as 

Inteligências que os alunos consideram que mais desenvolveram nesta disciplina. 

3.1. Caracterização das Turmas 

O estudo decorreu em cinco das dez turmas que leciono. Todas elas apresentam 

critérios homogéneos em termos de constituição, desde o equilíbrio entre o número de alunos 

do género feminino e do género masculino, a pares pedagógicos de diferentes ritmos de 

aprendizagem a fim de garantir condições de plena integração no grupo. 

À data da última planificação, os alunos tinham a idade média de 13 anos, sendo que 

dois, na turma A e D, tinham 14 anos porque eram repetentes. A turma 8ºA é constituída por 

29 alunos (15 raparigas e 14 rapazes); a turma 8ºB é constituída por 30 alunos (19 raparigas e 

11 rapazes); a turma 8º C é constituída por 27 alunos (15 raparigas e 12 rapazes);  a turma 8ºD 

é constituída por 26 alunos (14 raparigas e 12 rapazes); a turma 8ºE é constituída por 26 

alunos ( 11 raparigas e 15 rapazes).   

3.2. Caracterização da sala de aula 

Todas as práticas letivas que integraram o presente estudo foram realizadas na sala de 

aula destinada à disciplina de Expressão Dramática, à exceção da efetivada no exterior. A sala 

situa-se no andar superior do auditório, um edifício isolado do edifício principal o que 

constitui uma mais valia para a prática desta atividade pela possibilidade de se poder fazer 

ruído ou, pelo contrário, pela possibilidade de se poder usufruir de momentos de total 

silêncio. A sala de aula é bastante ampla, com cerca de 20m2, dispõe de luz natural com duas 

janelas grandes com cerca de 3m de altura, além de duas portas, uma de entrada para o hall e 

outra com acesso direto para a régie; o teto e as paredes são brancos e o chão apresenta tons 

de areia. 

Os materiais presentes na sala foram sendo adaptados ao longo dos últimos oito anos 

de ensino da disciplina  às necessidades dos diferentes grupos de alunos e aos projetos anuais. 

Existem, na sala de aula, cerca de 20 cadeiras, todas encostadas a uma das paredes, uma mesa 

grande de trabalho com uma aparelhagem e colunas, um espelho que ocupa metade de uma 

parede, uma estrutura de ferro preto retangular com panos pendurados igualmente de cor 
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preta, o que oferece várias funcionalidades, 15 colchões individuais, 10 caixas de diferentes 

tamanhos e devidamente identificadas com os adereços que lá devem estar guardados, um 

chariot com diferentes figurinos e adereços arrumados e, finalmente, uma ventoinha e um 

aquecedor. 

3.3.Prática Educativa Supervisionada do Estágio em Expressão Dramática 

As planificações que apresento de seguida foram previamente preparadas, através da 

criação de um planeamento organizado com os seguintes itens: conteúdos programáticos a 

desenvolver em cada aula, concebidos com base no programa de Expressão Dramática; 

objetivos que me propunha alcançar em cada uma das aulas; I. M. subjacentes às atividades 

desenvolvidas em cada sessão; descrição pormenorizada das atividades desenvolvidas; 

recursos necessários à realização das atividades; avaliação realizada em cada sessão e a sua 

análise reflexiva.  

Apesar de considerar que todas as inteligências são trabalhadas no decorrer dos 

exercícios realizados nas aulas de Expressão Dramática, procurei dar destaque a cada uma, em 

particular, na planificação das aulas, com o objetivo de induzir os alunos a concentrarem-se 

nessa inteligência, a fim de analisarmos todas as suas potencialidades.  

As aulas realizaram-se em blocos de 90 minutos, durante os quais metade dos alunos 

fruíam sessões de 45 minutos, alternando com a disciplina de Catequese. Sendo que cada aula 

de Expressão Dramática apenas ocorre uma vez por semana, o trabalho desenvolvido que se 

apresenta em seguida decorreu ao longo de 10 semanas, entre os dia 5 de outubro de 2015 e 

11 de dezembro de 2015, tendo cada planificação sido repetida cinco vezes por semana, nas 

cinco turmas dos 8ºanos que funcionavam nos seguintes horários: 4ª feiras entre as 8.25h e as 

9.55h; 5ª feiras entre as 8.25h e as 9.55h e entre as 14.00h e as 15.30h; 6ª feiras entre as 8.25h 

e as 9.55h e as 10.20h e as 11.50h, como podemos verificar no quadro que se apresenta de 

seguida. 
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Quadro 7 - Distribuição das planificações por turma. 

TURMA

S 
nº1 nº2 nº3  nº4  nº5 nº6  nº7  nº8 nº9 nº10 

8ºA 07.10.15 14.10.15 21.10.15 28.10.15 04.11.15 11.11.15 18.11.15 25.11.15 02.12.15 09.12.15 

8ºB 09.10.15 16.10.15 23.10.15 30.10.15 06.11.15 13.11.15 20.11.15 27.11.15 04.12.15 11.12.15 

8ºC 08.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 05.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 03.12.15 10.12.15 

8ºD 08.10.15 15.10.15 22.10.15 29.10.15 05.11.15 12.11.15 19.11.15 26.11.15 03.12.15 10.12.15 

8ºE  09.10.15 16.10.15 23.10.15 30.10.15 06.11.15 13.11.15 20.11.15 27.11.15 04.12.15 11.12.15 

 

De seguida descrevemos as planificações das 10 sessões realizadas.  

3.3.1. PLANIFICAÇÃO Nº 1- 8º ano (7, 8 e 9 de outubro de 2015) 

CONTEÚDO: O indivíduo e o grupo. 

OBJETIVO: Todas as atividades desta aula foram concebidas numa perspetiva de realização 

individual, com o objetivo de desenvolver uma relação de pertença e de autonomia no seio do 

grupo, conhecendo-se, escutando o outro e o grupo, enquanto se trabalhava a coordenação e a 

desinibição física e verbal, tendo em conta a sensibilidade musical e linguística de cada um. 

I.M. envolvidas: Musical, corporal-cinestésica, visual-espacial, intrapessoal, interpessoal, 

linguístico-verbal, naturalista, lógico-matemática. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Foi proposto um exercício de aquecimento solicitando 

aos alunos que se dispersassem pela sala de aula com um razoável espaço entre si; em seguida 

introduzi uma música de ambiente e, com o auxílio de uma bola, expliquei que quem tivesse a 

bola na mão teria de orientar os colegas dançando ou, para os mais tímidos, movendo-se ao 

ritmo da música. Terminado o exercício de aquecimento pedi que todos se sentassem no chão, 

em círculo, e para que cada um pensasse num instrumento musical, sequência que me 

conduziu à apresentação do exercício seguinte que consistia em criar uma orquestra. Assim, 

um a um, apenas tinha que reproduzir fisicamente o seu instrumento e, usando o corpo ou a 

voz, ou ambos, representar o som que no seu imaginário correspondia ao seu instrumento. A 
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expressividade física deveria revelar de modo convincente o instrumento e a voz deveria 

aproximar-se o mais possível do som produzido. Depois de todos apresentarem o som do seu 

instrumento, voltámos ao início da roda, mas agora todos teriam de permanecer em cena 

reproduzindo o seu instrumento e respetivo som de forma a completar a orquestra e, 

finalmente, criando uma música. O terceiro exercício que apresentei nesta aula chama-se 

construção de uma máquina. É semelhante aos anteriores no sentido em que se propõe o 

trabalho individual no contexto do grupo com a intenção de se vir a alcançar um resultado 

coletivo. Comecei por solicitar aos alunos que escolhessem a máquina que queriam 

reproduzir; depois expliquei-lhes que cada um seria um elemento dessa máquina e que tinham 

que usar o seu corpo e a sua voz para expressar a peça escolhida. Em seguida, desde o 

primeiro ao último elemento do grupo, cada um se deveria movimentar encaixando-se no 

corpo ou movimento do outro, complementando e acrescentando um novo movimento e som. 

O exercício era concluído com sucesso quando todos os elementos se vão harmonizavam 

entre si até a máquina se apresentar com todas as peças a produzirem movimento e som em 

simultâneo.  

RECURSOS: bola, aparelhagem ou colunas de som para a música. 

AVALIAÇÃO: nesta aula, avaliei o nível de disponibilidade e sinceridade com que os alunos 

se entregaram às atividades propostas, pois intuo que, apesar de ter em conta a expressividade 

inata com que alguns alunos se entregam, numa fase inicial, muitos trabalham com várias 

reservas e constrangimentos por não conhecerem o grupo totalmente e por não terem ainda 

noção completa das suas capacidades. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: A partir dos comentários emitidos pelos grupos de 

alunos posso destacar como ponto positivo o facto de terem assumido a diversão dos 

exercícios, o que é muito gratificante para mim enquanto professora, pois tinha exatamente o 

objetivo de conduzir a comportamentos lúdicos (leia-se usar a criatividade e imaginação) de 

forma livre e espontânea. Outro aspeto conseguido foi o facto de eu própria intervir nos 

exercícios, sobretudo no exercício de aquecimento em que tive de dançar, pois parece-me que 

esta ação lhes transmite maior segurança e oferece um modelo orientador, etc.. Como 

situações menos positivas destaco os momentos em que alguns alunos não cooperaram de 

forma espontânea, quer tenha sido por timidez, ou devido a algum bloqueio ou dificuldades de 

capacidade imaginativa, competência que se torna muito solicitada nos exercícios. Para 
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ultrapassar este obstáculo  e como ação de melhoria considero que devo apoiar-me no 

conhecimento dos alunos por forma a antecipar quais os que irão sentir maiores dificuldades 

na execução dos exercícios, para os orientar e indicar-lhes diretamente as várias hipótese de 

realização do mesmo, prevenindo, assim, situações de quebra de dinâmica. 

3.3.2. PLANIFICAÇÃO Nº 2 – 8º ano (14, 15 e 16 de outubro de 2015) 

CONTEÚDO: exploração da confiança e das sensações e emoções. 

OBJETIVO: A aula foi dedicada à exploração da confiança individual e no grupo, à 

exploração dos sentidos e da memória afetiva e sensorial através da consciencialização das 

sensações e emoções e sua revivência pela memória sensorial e afetiva e ao incentivo pelo 

desenvolvimento da autonomia. O jogo das vendas tem como objetivo levar o aluno orientado 

a vivenciar novas experiências que o obriguem a explorar todos os sentidos para além da 

visão, mas também a depositar confiança em si e no outro e, ainda, fazer com que o aluno que 

assume o papel de orientador trabalhe o respeito pelo colega.  

I.M. envolvidas: intrapessoal, interpessoal, corporal-cinestésica, musical, visual-espacial, 

linguístico-verbal, naturalista, lógico-matemática. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: a aula foi iniciada agrupando todos os alunos no centro 

da sala em pé, formando um círculo. O posicionamento em círculo é uma constante nas aulas 

de Expressão Dramática pois permite que todos os participantes se vejam e se ouçam. De 

seguida introduzi a dinâmica que ocuparia toda a aula com uma breve explicação sobre os 

conteúdos a desenvolver, explicando que iríamos proceder à identificação e interiorização de 

sensações e emoções contactando com o meio envolvente, mas de olhos vendados. Para o 

exercício das vendas agrupei os alunos em pares, escolhendo propositadamente alunos que 

não fossem muito próximos uns dos outros, pois considero que promove uma maior 

concentração; atribuí uma venda a cada par e pedi-lhes que se munissem de um relógio; 

depois expliquei-lhes pormenorizadamente as regras e cada etapa dos exercícios, 

nomeadamente que teriam de trocar a meio do tempo disponível da aula, que o orientador não 

podia agarrar o colega e teria de o orientar apenas pela voz e que, por sua vez, o aluno 

orientado não podia executar qualquer ação sem que o colega lho ordenasse. Um dos alunos 

seria o orientador que tinha como objetivo guiar o colega que iria estar com os olhos 

vendados e que, por sua vez, teria de confiar na orientação dada pelo primeiro. Alguns dos 
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estímulos por mim transmitidos consistiram em sugerir que todos os participantes 

experienciassem o cheiro das plantas, a memória auditiva dos ruídos do exterior, 

reconhecessem os colegas pelo tato, pela voz, dessem a provar comida ou beber água, 

entrassem em espaços diferentes e sentissem as diferenças de luz e de som,  bem como as 

diferentes texturas e temperaturas, tentassem correr, saltar, andar para trás ou em círculos ou 

em simples passeio, circulando livremente pelo espaço interior e exterior, etc.. 

RECURSOS: vendas e relógio para marcar o tempo.  

AVALIAÇÃO: Fiz uma avaliação qualitativa, com base na minha observação e no feedback 

dado por cada aluno, ou par de alunos sobre a experiência vivenciada, referindo, tanto os 

aspetos considerados positivos, como os negativos.  

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Na maioria dos casos, os alunos destacaram o 

sentimento de medo de estar de olhos vendados, mas também o sentimento de felicidade por 

terem conseguido ultrapassar esse medo com ajuda do colega, ou por terem conseguido 

sozinhos, não só caminhar, como também correr e atingir as descobertas superadas; referiram 

que passaram a confiar mais no colega com quem trabalharam, ou menos, nos casos em que a 

orientação não foi bem sucedida. Houve alguns casos de insucesso de alunos que revelaram 

alguma imaturidade e irresponsabilidade, tanto por parte do aluno orientador que não deu 

indicações corretas, como do aluno orientado que não dando a devida atenção às orientações 

dadas, caíram no chão, bateram numa parede ou tropeçaram num passeio. Os alunos 

destacaram o desenvolvimento das inteligências intrapessoal e interpessoal, mas também das 

inteligências corporal-cinestésica, naturalista, espacial e linguístico verbal. 

Por fim, considero que o meio envolvente onde podemos realizar este exercício contribui para 

o seu sucesso pois pela sua riqueza e variedade os alunos puderam experimentar variadas 

sugestões. Ao sair da sala de aula, ausentamo-nos, também, do edifício e o recreio exterior é 

rodeado de árvores e arbustos, campos de jogos, outros edifícios, um parque de 

estacionamento, uma quinta pedagógica com animais e variadíssimas plantas. Como ponto 

menos positivo destaco o tempo de aula que, na minha opinião é diminuto e insuficiente, pois 

os 45 minutos de aula só permitem que cada aluno esteja a trabalhar cerca de 15 minutos, e 

penso que teriam uma experiência mais gratificante e frutuosa se pudessem trabalhar pelo 

menos 30 minutos.  



	  
	  

85	  

3.3.3. PLANIFICAÇÃO Nº 3 – 8º ano (21, 22, 23 de outubro de 2015) 

CONTEÚDO: exploração do corpo. 

OBJETIVO: Esta aula foi dedicada ao desenvolvimento das capacidades expressivas do 

corpo, da concentração e focalização, criando pequenas cenas baseadas na gestualidade; e a 

trabalhar a capacidade de dar expressão à memória sensorial e afetiva, explorando atitudes 

corporais provenientes da observação, análise e crítica da realidade quotidiana. 

I.M. envolvidas: corporal-cinestésica, musical, visual-espacial, intrapessoal, interpessoal, 

linguístico-verbal, naturalista. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: a aula foi iniciada com a exposição da proposta 

explicitando que nos iriamos focalizar na exploração do corpo, principal ferramenta da 

expressão dramática, começando pelo jogo do stop, um clássico das dinâmicas de grupo e, por 

isso, não me surpreendi que vários alunos já o conhecessem. No stop os participantes 

caminham em silêncio, livremente pela sala; a um sinal previamente combinado entre o 

professor e os alunos (ex. stop) todos param e ficam imóveis; ao mesmo sinal voltam a andar, 

mas agora de maneira diferente. Algumas das sugestões transmitidas: andar para trás, saltar, 

correr, agachar, deitar, rastejar, andar de lado, em câmara lenta, andar apressado, marchar, 

andar com limitações como não mexer os joelhos, não mexer o pescoço, pés para fora e pés 

para dentro, de saltos altos, passear, pisar ovos, caminhar sobre cacos, na lama até aos 

joelhos, na areia escaldante, andar sobre um chão que faz cócegas, andar sobre pregos, etc. 

Até este momento não introduzi o elemento sonoro, mas na segunda fase do exercício 

experimentei trabalhar com música porque queria que todos caminhassem livremente ou, até 

se possível, dançassem, sem pensar em nada. Nesta circunstância, cada vez que dava sinal 

para parar (que agora consistia em interromper a música) todos tinham de ficar imóveis e, 

depois de pensar alguns segundos tinham de representar uma ação que saísse da posição em 

que tinham ficado. Por fim, o terceiro exercício consistiu no espelho, isto é,  indiquei aos 

alunos que se juntassem dois a dois e se colocassem frente a frente, com alguma distância 

entre si, com o objetivo de recriarem um espelho fazendo movimentos idênticos e muito 

lentos, focando o olhar apenas nos olhos do colega. Neste exercício, se o nível de 

concentração for avançado, os participantes conseguem, sem combinar, que um ou o outro vá 

alternando a iniciativa e, naturalmente criam uma história através da sequência das ações que 

vão surgindo. Para os ajudar a trabalhar a concentração introduzi uma música suave que, 
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nalguns casos acabou por sugestionar o processo de criação de sequências de ações, pois 

alguns alunos começaram intuitivamente a interpretá-la.  

RECURSOS: não precisamos de recursos para este exercício, no entanto, se quisermos 

recorrer à música como complemento da atividade, precisamos de uma aparelhagem ou 

colunas. 

AVALIAÇÃO: realizei uma avaliação qualitativa em aula. Enquanto participante passiva, 

prestei atenção à evolução de cada aluno à medida que os exercícios avançavam e no final da 

aula pedi que cada um transmitisse a sua opinião sobre os exercícios e o seu trabalho. Avaliei 

a disponibilidade física, a entrega, a imaginação, o ritmo, a coordenação e a concentração. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Como aspeto positivo posso destacar os efeitos 

benéficos resultantes do exercício de aquecimento no início da aula: nos primeiros cinco 

minutos do desempenho já os alunos estavam completamente aquecidos, concentrados e 

disponíveis para trabalhar entregando-se livremente às sugestões de mimar ações 

espontaneamente. Daqui advieram ações maravilhosas, muito equilibradas. Muito poucos 

(apenas dois ou três) alunos declaradamente desistiram dos jogos, alegando que não tinham 

ideias. Mesmo os alunos mais tímidos, ou com mais dificuldades de concentração e de 

utilização do corpo reproduziram uma ação ou repetiram as que já tinham feito. No exercício 

dos espelhos, inseri uma música com o objetivo de os ajudar a trabalhar a concentração o que, 

nalguns casos acabou por condicionar o processo de criação de sequências de ações, pois 

alguns alunos começaram, intuitivamente, a interpretar a música que ouviam.  

A maioria dos alunos destaca o exercício dos espelhos como sendo um desafio difícil, porém 

muito interessante. No que toca às inteligências múltiplas referiram que tinham desenvolvido 

mais a corporal-cinestésica, mas deram idêntico destaque à sua sensibilidade musical que os 

ajudou a descontrair no exercício da mímica, mas também a concentrar-se no exercício dos 

espelhos.  

Destaco como medida de otimização que seja sempre previsto um momento de aquecimento 

no início de cada sessão de Expressão Dramática, pois promove a concentração e o 

relaxamento dos participantes. No entanto, devido ao facto das aulas terem uma duração tão 

curta, por vezes não é possível a realização daquele. 
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3.3.4. PLANIFICAÇÃO Nº 4 – 8º ano (28, 29 e 30 de outubro de 2015) 

CONTEÚDO: Exploração do Espaço 

OBJETIVO: O objetivo desta aula consistiu em explorar o espaço: diferentes formas de 

deslocação, mais simples ou mais complexas; o espaço circundante; e adaptar os movimentos 

e a voz a diferentes espaços.  

I.M. envolvidas: visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, lógico-matemática, 

intrapessoal, interpessoal, Naturalista. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Depois de solicitar aos alunos que se posicionassem 

dispersos no espaço da sala, iniciei a aula com um aquecimento corporal designado por partes 

do corpo que consiste em explorar diferentes formas de deslocamento no espaço, 

percorrendo-o orientado por uma parte específica do corpo como a mão, a cabeça, o ombro, as 

costas, etc.. com o objetivo de criar mais dinâmica e de promover algum bem estar entre 

todos, utilizei música ambiente. 

No segundo exercício continuámos a trabalhar o corpo e o espaço, mas agora 

enriquecendo-o com ajuda da imaginação. A deslocação de cada aluno dependia do espaço 

imaginário que também era indicado por mim: assim pedi-lhes que imaginassem que estavam 

a caminhar em areia, numa praia, dentro de água no mar, num chão cheio de cola, num pinhal 

com silvas, numa pista de gelo e numa corda bamba. 

 No terceiro exercício pedi para que a turma se sentasse nas cadeiras da sala e que 

permanecessem em silêncio. Passei a explicar o jogo atirar o sapato, cujo propósito consiste 

em atirar um sapato, observar durante um ou dois segundos o local onde caiu, fechar os olhos 

e tentar apanhá-lo, caminhando na sua direção de olhos fechados. Individualmente cada aluno 

levantou-se e colocou-se num ponto da sala com algum espaço à sua frente para realizar o 

jogo. 

RECURSOS: aparelhagem para ligar música para o primeiro exercício; um sapato para o 

terceiro exercício.  

AVALIAÇÃO: Procurei fazer uma avaliação formativa e qualitativa, dando feedback a cada 

um dos participantes à medida que a aula foi avançando. Avaliei a noção de espaço pessoal e 

coletivo, a concentração e a memória visual. 



	  
	  

88	  

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Nesta aula os alunos divertiram-se muito a realizar o 

exercício de aquecimento. Riram muito quando pedi para se deslocarem às arrecuas, por 

exemplo, e senti que estavam muito contentes por fazerem-no ao som de música. O exercício 

de imaginação foi um desafio para alguns dos alunos mais tímidos e menos espontâneos, mas 

que nem por isso deixaram de o realizar. A maioria dos jovens transmitiu-me um feedback 

bastante positivo, pois consideraram os exercícios desafiante, estimulantes e destacaram, 

sobretudo, o desenvolvimento da concentração e da noção do espaço, bem como das restantes 

Inteligências Múltiplas para além da Visual-Espacial.  

Mais uma vez refiro o tempo diminuto de aula que me obriga a fazer os exercícios de uma 

forma um pouco apressada e sem que todos os alunos tenham tempo para dar uma opinião 

final.  

3.3.5. PLANIFICAÇÃO nº 5 – 8º ano (4, 5 e 6 de novembro) 

CONTEÚDO: Trabalhar a dinâmica de grupo e o espaço. 

OBJETIVOS: Nesta aula continuei a trabalhar o espaço concentrada no aprofundamento da 

dinâmica do grupo e na exploração de várias inteligências para além da visual-espacial.  

I.M. envolvidas: interpessoal, visual-espacial, corporal-cinestésica, musical, lógico-

matemática, intrapessoal, linguístico-verbal. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: A aula teve início com a explicação de que iríamos 

continuar a realizar trabalhos em grupo para aprofundar as suas relações, embora tendo 

sempre presente a necessidade de desenvolver as diversas Inteligências dando mais uma vez 

destaque, à Inteligência Visual-Espacial. Este aspeto foi destacado pois o seu aperfeiçoamento 

virá a traduzir-se no ganho de competências que os auxiliarão a preparar o espetáculo de final 

de ano com todos os alunos do ciclo. O primeiro exercício foi iniciado com a colocação de 

uma cadeira no centro da sala solicitando, em seguida, que todos os alunos vissem a cadeira 

como ponto de partida e ponto de chegada para percursos diferentes e sempre que partissem 

daquele ponto, teriam de criar um novo percurso. O percurso podia ser executado de joelhos, 

no chão, a andar a diferentes velocidades, aos saltos, a dançar, de costas, com as mãos no 

chão, etc.. Também inseri o elemento musical com o intuito de trabalhar a inteligência 

musical e ajudá-los a conferir dinâmica aos movimentos escolhidos. Este exercício deve ser 
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desenvolvido de forma livre e descontraída pois serve, também, como aquecimento físico. O 

segundo exercício consistia em realizar figuras geométricas no espaço, usando o corpo: todo o 

grupo tinha que andar disperso pela sala e, quando eu pronunciasse o nome de uma figura 

geométrica, o grupo tinha de correr para o centro da sala e, ao mesmo tempo, o mais depressa 

que conseguissem, efetuar a figura sugerida. Ao contrário do exercício anterior, este não é 

livre, pois o seu sucesso depende da organização do grupo enquanto um todo no espaço. No 

terceiro jogo pedi que todos os participantes voltassem a caminhar livremente pela sala e 

observar tudo o que os rodeava, não só os objetos da sala, mas também os próprios colegas; 

ao meu sinal, deveriam fechar os olhos, para responderem mentalmente, embora eu dirigisse 

as perguntas individualmente. As questões colocadas poderão ser as mais diversificadas, tanto 

sobre o espaço envolvente, como sobre o grupo de trabalho, devendo ampliar o grau de 

dificuldade, pois também a concentração dos alunos vai aumentando ao longo do exercício. 

Como estratégia, decidi, em todas as turmas, fazer perguntas mais simples aos alunos com 

mais dificuldades e perguntas mais difíceis a alunos com menos dificuldades. Algumas das 

perguntas foram: de que cor é o chão? Quantas cadeiras há nesta sala? Em relação a ti onde 

está a Maria? E a porta? Quem neste grupo não está vestido com calças de ganga e de ténis? 

Quem usa aparelho nos dentes? E óculos? Quem falou? etc.. Neste exercício pretende-se que 

o grupo mostre o quanto já conhece e memorizou sobre si, os colegas e o espaço de trabalho. 

RECURSOS: uma cadeira para o 1º exercício.  

AVALIAÇÃO: Propus-me conceber uma avaliação formativa e qualitativa, dando feedback a 

cada um dos participantes à medida que a aula foi decorrendo, avaliei a noção de espaço 

pessoal e coletivo, a concentração e a memória visual. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Concluída a aula, alguns alunos transmitiram o seu 

feedback sobre os exercícios. A maioria exteriorizou a importância de se conhecerem e, 

consoante o resultado, mais ou menos positivo do exercício das figuras geométricas, 

manifestaram como é importante saber-se trabalhar em equipa. Considero que o silêncio e a 

concentração são essenciais: se numa turma foi viável terminar os exercícios geométricos em 

cinco minutos, o mesmo não aconteceu noutras turmas em que os alunos não conseguiam 

organizar-se e trabalhar completamente em silêncio, guiando-se só pelo olhar. Nestas turmas, 

os alunos assumiram que a única inteligência trabalhada foi a corporal-cinestética, enquanto 

que nas turmas com mais sucesso, os alunos referiram que todas as inteligências foram 

igualmente trabalhadas. 
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3.3.6. PLANIFICAÇÃO Nº 6 – 8º ano (11, 12 e 13 de novembro de 2015) 

CONTEÚDO: A Linguagem verbal e a dramatização. 

OBJETIVO: o grande objetivo nesta aula residiu em que os alunos tomassem consciência 

das potencialidades da linguagem verbal no processo de expressão e comunicação, que 

trabalhassem a dramatização com base na observação e que improvisassem um diálogo com 

recurso ao uso enfático de uma série restrita de palavras. 

I.M. envolvidas: linguístico-verbal, corporal-cinestésica, musical, visual-espacial, 

intrapessoal, interpessoal, naturalista.  

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Nesta aula comecei por pedir para que os meus alunos 

se colocassem num círculo no centro da sala e que produzissem algumas respirações e se 

movimentassem um pouco e de forma livre apenas para aquecer parcialmente as articulações 

e despertar a atenção dos músculos. Terminado o rápido aquecimento, solicitei que se 

agruparem em 3 ou 4, após o que distribuí a cada grupo algumas revistas e jornais para 

folhear, folhas de papel e canetas; em seguida foram instados à seleção de 3 ou 4 imagens, 

consoante o número de elementos do grupo. Escolhidas as imagens recomendei que 

conversassem entre si sobre cada uma delas e refletissem sobre as razões da sua escolha; do 

passo seguinte constou no esforço de encontrar qual a relação entre as imagens escolhidas; 

finalmente, pedi-lhes que criassem uma pequena história com base na relação encontrada. 

Depois da história ter sido concluída incitei-os para escrevem um diálogo adequado às 

personagens da história. Os grupos realizaram duas apresentações dirigidas aos colegas: na 1ª 

apresentavam as imagens escolhidas e explicavam a relação adotada, que podia ser até ser 

aleatória, desde a idade dos intervenientes, ao tipo de layout de imagem, etc..; durante a 2ª 

narravam a história concebida e criavam uma pequena dramatização em relação à qual, por 

sugestão minha, não liam os diálogos, mas usavam adereços disponíveis na sala de aula.  

RECURSOS: revistas, jornais, fotografias, papel, lápis ou caneta, adereços (opcional)  

AVALIAÇÃO: nesta aula registei o trabalho desenvolvido por cada aluno, avaliei o trabalho 

em grupo, como se organizaram para fazer a sua apresentação oral, a criatividade na criação 

da história e na construção dos diálogos.  

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Considero pertinente destacar, como ponto positivo, o 

cumprimento do meu objetivo inicial vocacionado para o trabalho da inteligência linguístico-
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verbal, uma vez que os meus alunos se exercitaram no exercício de realizarem uma 

apresentação oral, escrevendo a história criada e apresentando-a à turma. De resto, o feedback 

dos alunos quanto a esta questão foi consentâneo com aquela apreciação. Através deste 

exercício também tive oportunidade de promover nos alunos o desenvolvimento do trabalho 

em equipa, sobretudo no que respeita ao domínio das inteligências interpessoal e linguístico-

verbal, bem como ao das inteligências corporal-cinestética, intrapessoal, naturalista e musical 

em alguns casos específicos dependendo das histórias inventadas. 

Como aspeto menos profícuo, refiro novamente a duração reduzida do tempo letivo 

que força a um período de execução mais reduzido do que o necessário, não permitindo o 

adequado ritmo temporal à formulação do pensamento criativo e consequente exploração do 

exercício. Este motivo leva, obviamente à redução da fase de aquecimento. 

3.3.7. PLANIFICAÇÃO Nº 7 – 8º ano (18, 19 e 20 de novembro de 2015) 

CONTEÚDO: Improvisação e Dramatização. 

OBJETIVO: O objetivo desta aula consistiu em desenvolver a Inteligência Lógico-

Matemática trabalhando estratégias de jogo e o raciocínio lógico. Outros objetivos 

traduziram-se no aprofundamento da construção da personagem, partindo de abordagens 

diferenciadas, na improvisação, na criatividade e interpretação de pequenos diálogos e 

movimentos ligados a uma ação precisa; centrou-se, também, na exploração das noções de 

ação e de conflito dramático através da construção de pequenas cenas. 

I.M. envolvidas: lógico-matemática, corporal-cinestésica musical, visual-espacial, 

intrapessoal, interpessoal, linguístico-verbal, naturalista. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: A fase de aquecimento caracterizou-se por dar a 

conhecer as regras do jogo da cadeira vazia. Pedi a todos os alunos que colocassem uma 

cadeira num ponto da sala de forma a que todas ficassem bem separadas, mas visíveis entre si, 

voltadas para o centro, sem impedimento de qualquer objeto ou porta. Esta orientação 

permitia sempre a possibilidade de circular livremente pela sala e pelas cadeiras. Seguiu-se a 

concretização explicativa do jogo: todos os elementos deviam começar o jogo sentados, à 

exceção de um que se colocaria no ponto oposto da sala onde estaria a sua cadeira; este tem 

como objetivo sentar-se na cadeira que está vazia enquanto os restantes jogadores têm como 
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objetivo não o deixar sentar. Para isso todos eles podem correr, saltar, empurrar, mas estão 

impedidos de falar, ou de se sentarem de imediato na cadeira de onde se levantaram, o que 

apenas podia acontecer depois de se haverem sentado noutra; por seu lado, o jogador que está 

em pé não pode nunca correr, nem acelerar o passo. O jogo  alcança tanto maior sucesso 

quanto mais tempo o jogador ficar de pé até conseguir sentar-se na cadeira vazia. Para isso, os 

restantes jogadores têm de descobrir estratégias para afastar aquele jogador do seu propósito. 

No segundo exercício, fiz questão de sentar alguns alunos numa plateia improvisada para que 

houvesse público a assistir e assim pudessem habituar-se a essa realidade e reconhecerem a 

importância da aprendizagem através da observação. Uma vez que cada grupo conta com 15 

elementos, optei por formar 3 conjuntos. Em cada conjunto 4 alunos teriam de sair da sala 

durante alguns momentos para não assistirem ao acordo a estabelecer entre mim e o colega 

que ficava na sala, acerca de determinada situação que, posteriormente viria a ser dramatizada 

por todos. O objetivo a atingir seria alcançado quando, individualmente, e com intervalos de 

tempo predefinidos os elementos que estavam no exterior do espaço fossem entrando sem 

possuírem qualquer informação sobre o tema da história, mas à medida que íam participando 

e integrando-se na ação tentavam descobrir a situação que estava a ser recriada por eles 

próprios (sem fazerem perguntas diretas) sendo que o elemento do grupo que a criara estava 

proibido de estabelecer qualquer diálogo expresso sobre o tema de modo a não o revelar. Uma 

vez que o objetivo fulcral deste exercício se centra na descoberta do tema da história, cada 

elemento do grupo viu-se impelido a procurar estratégias mentais, isto é, coordenar o máximo 

de raciocínios; ao elemento que estava na posse do enredo da história também competia 

transmitir pistas indiretas, daí considerar-se que estávamos a trabalhar a inteligência lógico-

matemática. 

RECURSOS: cadeiras para o primeiro exercício. Adereços para o improviso se necessário. 

AVALIAÇÃO: qualitativa por grupos e individualmente. Avaliei a forma como se 

empenharam para alcançar o sucesso, tanto no jogo das cadeiras, como no jogo da história 

para adivinhar. Também avaliei o nível de interpretação e capacidade de improvisação dos 

participantes. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: Nunca imaginei que, tanto o jogo da cadeira vazia, 

como o jogo da história para adivinhar tivessem tanto sucesso junto dos alunos, no momento 

em que estava a planificar as aulas. No jogo da cadeira vazia, regra geral, todos os alunos 

gritavam por mais tempo de jogo, por repetirem, ficavam descontentes com os colegas que 
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perdiam o jogo por uma distração ou por falta de rapidez e concentração, tornando o exercício 

muito excitante. O jogo da história para adivinhar foi hilariante, tanto para o público, que já 

sabia o desfecho das histórias, como para os próprios jogadores que iam sendo surpreendidos 

com as suas próprias ações à medida que procuravam respostas para o desfecho do quadro 

dramático. No feedback geral dos alunos, a maioria destaca, como previ, a inteligência lógico-

matemática, mas também a cinestésica-corporal, a espacial, intrapessoal. No que toca aos 

pontos menos positivos, penso que, tanto uma atividade, como a outra, teriam ganho se 

fossem desenvolvidas durante mais tempo. Na próxima planificação terei isso em 

consideração e devo separar os exercícios em duas aulas.   

3.3.8. PLANIFICAÇÃO Nº 8 – 8º ano (25, 26 3 27 de novembro de 2015) 

CONTEÚDO: exploração e consciencialização das potencialidades do corpo como principal 

ferramenta de trabalho da Expressão Dramática. 

OBJETIVO: trabalhar a disponibilidade física e mental, a sinceridade a responsabilidade, a 

criatividade e a noção de espaço imaginário.  

I.M. envolvidas: naturalista, corporal-cinestésica, linguístico-verbal, musical, visual-

espacial, intrapessoal, interpessoal. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: o jogo vulcões e sismos/ventos e nuvens foi a minha 

proposta de aquecimento para esta aula. Dividi o grupo em pares e pedi para que, à vez, os 

elementos agissem como se fossem os referidos elementos da natureza: andando livremente 

pelo espaço, um tinha de imaginar que era um vulcão e representar uma ação que levaria o 

outro a movimentar-se como se fosse um sismo e depois trocavam de personagem. No mesmo 

exercício pedi para que os pares imaginassem que um era o vento que, com a força do seu 

sopro, sons e o movimento do seu corpo orientava o outro que imaginava ser uma nuvem, 

seguindo-se a permuta de personagem. Ambos deviam usar a voz e o corpo para explorar os 

fenómenos da natureza. Para o segundo exercício necessitei de trabalhar novamente com 

pares, e, tal como no exercício anterior, todos os alunos trabalharam ao mesmo tempo, 

estando bem separados e colocados no espaço. Solicitei que um dos elementos 

desempenhasse o papel de escultor e o outro de estátua. A estátua devia estar disponível para 

as sugestões do escultor que, por sua vez, devia trabalhar a sua obra de arte, manipulando o 

corpo do colega, de forma clara e precisa, mudando de sítio e fixando os membros e a 
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expressão facial numa posição específica. Nestas aulas pedi aos escultores que escolhessem 

temas relacionados com a natureza, criando estátuas que representassem fenómenos 

climatéricos, árvores e plantas, animais. Quando o “trabalho” estava concluído, os escultores 

deveriam observar as estátuas como se estivessem num Museu seguindo-se a sugestão de 

permutar as personagens, originando a produção de novas esculturas. Durante o exercício das 

estátuas introduzi uma música de género clássico produzindo um suave fundo sonoro na 

tentativa de criar um ambiente artístico e apelativo. Partindo para um terceiro exercício 

ancorei-me no jogo das estátuas, já realizado, e dividi a turma em três grupos. Expliquei a 

cada grupo que iriam criar três imagens-fotografias para representar três momentos de um 

acontecimento da vida de uma família. Uma vez que estava interessada em dar destaque à 

inteligência naturalista pedi-lhes que tentassem pensar em situações que decorressem no 

espaço exterior, como “um dia na praia” ou “um piquenique em família”, etc.. Depois de 

criadas as fotografias, os  restantes alunos dos outros grupos deviam desvendar a 

situação/quadro e descrevê-la e, a um sinal acordado, as imagens descongelavam ganhando 

vida ao desenvolver a ação. Com base neste improviso solicitei a cada grupo a escrita criativa 

de pequenos diálogos traduzíveis em legendas complementares das suas imagens. 

RECURSOS: Espelho, para os alunos verem o resultado final das suas estátuas. 

Aparelhagem ou colunas para a música. Adereços para o improviso, se necessário.  

AVALIAÇÃO: Em tempo letivo avaliei quantitativamente a criatividade de todos os alunos e 

a sua disponibilidade e entrega. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: É difícil pedir a rapazes e raparigas de 13 anos que se 

deixem manipular fisicamente por outros. Ciente desta questão, coloquei redobrada 

insistência na reflexão sobre a relevância do respeito mútuo; por este motivo considerei que 

estes exercícios podem ter sido mais exigentes para a maioria dos alunos. Considero que o 

exercício foi bem-sucedido, pois na maioria dos casos, o trabalho decorreu sem qualquer 

perturbação. Pude verificar que, tanto o exercício de aquecimento, como o exercício de 

criação de estátuas contribuíram fortemente para a concentração dos alunos que quando 

construíram as sequências de 3 imagens fizeram-no muito mais rapidamente e de forma mais 

espontânea do que em outras aulas, tal como já havia acontecido com outras turmas em que já 

havia ocorrido este exercício.  
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No feedback geral, os alunos referiram, como principais inteligências desenvolvidas, a 

naturalista e a inteligência corporal-cinestésica, mas também destacaram o desenvolvimento 

da confiança e da criatividade.   

3.3.9. PLANIFICAÇÃO Nº 9 – 8º ano (2, 3 e 4 de dezembro de 2015) 

CONTEÚDO: revisão de conteúdos  

OBJETIVO: Mais uma vez estruturei como objetivo principal realizar uma planificação de 

aula que conseguisse dar destaque ao desenvolvimento de todas as inteligências, porém, nesta 

situação na qualidade de revisão. 

I.M.: cinestésica-corporal, linguístico-verbal, musical, visual-espacial, intrapessoal, 

interpessoal, naturalista, lógico-matemática. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: Iniciei a aula com um jogo que se intitula cabo de 

guerra e que, apesar de ser de curta duração, serve de aquecimento coletivo. As turmas foram 

repartidas em dois grupos aos quais solicitei que se colocassem frente a frente e em fila numa 

diagonal da sala. Entre os dois grupos estava um espaço vazio, onde se deveria imaginar a 

existência de uma corda que passaria por todos os elementos. O objetivo consistia  em que os 

grupos simulassem uma corda de força que ambos querem ganhar mimando com todo o corpo 

e expressão facial, os puxões e reagindo aos mesmos até que um dos grupos assuma a vitória 

ou a derrota. No segundo exercício pedi que todos fizessem um círculo de forma a que se 

conseguissem observar. O objetivo consistia em criar uma ou mais histórias em conjunto; para 

a concretização desta proposta, um a um teria de contar parte da história, utilizando primeiro 

apenas a linguagem verbal, depois só a linguagem não verbal e, por fim, alternando 

linguagem verbal com linguagem não verbal. Sempre que um aluno passava a vez tinha de 

fazê-lo, deixando a história a meio de uma ação, fixando o colega do lado até que este 

percebesse a deixa. Deixei cerca de 15 m do final da aula para fazer um exercício de 

relaxamento e introspeção orientado. Pedi a cada aluno que usasse um colchão existente na 

sala de aula e o colocasse a uma boa distância dos colegas. Explique que se deviam deitar de 

barriga para cima, com as costas bem assentes no colchão, olhos fechados e braços ao longo 

do tronco e pescoço a apontar ligeiramente para o queixo de forma a alongar a coluna. Música 

tranquila e respirar fundo, lentamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca (respiração 

de teatro que já tinha previamente explicado numa outra sessão). Depois de alguns momentos 
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em silêncio, comecei a orientar verbalmente um percurso imaginário com algumas paragens e 

perguntas pelo meio. No final pedi para que todos se espreguiçassem e lentamente se 

sentassem; quem o desejou partilhou em voz alta as sensações que experimentou e 

correspondeu às perguntas que eu tinha feito.  

RECURSOS: colchões para o exercício de relaxamento.  

AVALIAÇÃO: avaliei se o grupo de trabalho teve percepção de como estava a utilizar todas 

as inteligências múltiplas ao longo da aula.  

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: No primeiro exercício concentrei-me em observar as 

expressões faciais e corporais dos alunos e fiquei agradavelmente surpreendida por alguns 

deles revelarem demonstrações tão ricas que levariam qualquer público a acreditar que 

estavam a lutar por uma corda real. Todos destacaram a exploração da inteligência corporal-

cinestésica em primeiro lugar, a inteligência espacial e a lógico-matemática. No segundo 

exercício criámos histórias variadas e diferentes, nunca sabíamos o rumo que íam seguir pois 

eram construídas espontaneamente, sem acordos prévios, à medida que cada aluno pegava 

numa ação. Todos destacaram a exploração da inteligência linguístico-verbal e corporal-

cinestésica, mas também a naturalista, devido a alguns dos temas escolhidos, e, também 

interpessoal e intrapessoal; no terceiro exercício, muitos foram os alunos que passaram a 

barreira do relaxamento e acabaram por adormecer durante cerca de 10 minutos, um 

acontecimento esperado, pois é uma capacidade que se treina. Gostaram imenso e destacaram 

a exploração das inteligências intrapessoal, interpessoal, musical e naturalista. 

3.3.10. PLANIFICAÇÃO Nº 10 – 8º ano (9, 10 e 11 de 2015) 

CONTEÚDO: revisão da matéria e autoavaliação 

OBJETIVO: Preenchimento de uma ficha de autoavaliação que responde à seguinte questão: 

“Qual o contributo do Programa de Expressão Dramática para o desenvolvimento das 

Inteligências Múltiplas?” 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: a aula foi iniciada com o esclarecimento do objetivo a 

atingir naquele tempo letivo explicitando que se pretendia a finalização de um ciclo, em 

particular, o do estudo que vínhamos desenvolvendo desde meados do ano letivo anterior, 

cuja temática se traduzia no reconhecimento da importância do programa da disciplina de 
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Expressão Dramática para o desenvolvimento das Inteligências Múltiplas; para tal solicitei 

aos alunos o preenchimento de um questionário de autoavaliação no qual se encontravam 

especificadas as competências desenvolvidas em cada uma das dimensões das Inteligências 

Múltiplas. Antes de encetar o preenchimento do questionário fiz uma breve revisão que 

abrangeu a temática das Inteligências Múltiplas e recapitulei sumariamente os exercícios 

desenvolvidos ao longo daquele período. 

RECURSOS: Questionário. (Quadro 8). 

Quadro 8: Questionário de Autoavaliação  

	   	   	   	   	   	  

	  

	  
	  

Colégio Marista de Carcavelos 
	   	   	   	  

	  
2015/2016 

	   	   	   	  
	  

Expressão Dramática - Autoavaliação 
	   	   	   	  

	    	   	   	   	  

	  

Legenda da escala : 1 - Nunca; 2 - Poucas vezes; 3 - Muitas vezes; 4 – 
Sempre 

 
	   	   	   	  	   	   	   	   	   	  IM As minhas competências 1 2 3 4 

Li
ng

ui
st

ic
o-

ve
rb

al
 

1 – Desenvolvo a leitura e a escrita criativa (na criação de uma história 
ou guião)         
2- Compreendo e comunico de modo eficaz tanto na oralidade como na 
escrita         
3- Tenho consciência da importância da voz como ferramenta de 
trabalho e como tal, preparo-a com auxílio de exercícios de respiração, 
projeção, dicção, entuação.         
4 – Domino e utilizo corretamente a linguagem verbal artística para 
interpretar uma personagem ou texto dramático.         

In
te

rp
es

so
al

 

1 – Consigo desenvolver uma relação de adaptação e de pertença ao 
grupo.         
2 – Gosto e promovo o trabalho em equipa.         
3 – Desenvolvo a sinceridade e a confiança comigo e com os outros.         
4 – Estou atento e disponível para entender os sentimentos, pensamentos, 
motivações, comportamentos e estilos de vida de outras pessoas.         

In
tra

pe
ss

oa
l 

1 – Demonstro capacidade de reflexão e análise crítica.         
2 – Procuro conhecer-me melhor e saber gerir os meus sentimentos.         
3 – Entendo a importância de saber ouvir para alcançar um bom nível de 
concentração.         
4 – Exploro a minha memória afetiva e sensorial, tal como a imaginação 
e a criatividade.         

Ló
gi

co
-

m
at

em
át

ic
a 

1 – Reconheço os objetos e a sua função no ambiente.         
2 – Aprendo e desenvolvo estratégias para alcançar um produto final 
(espetáculo, quadro dramático, atividade).         

3 – Encontro técnicas para trabalhar a memória.         
4 – Exploro exercícios para trabalhar a atenção e a concentração.         
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M
us

ic
al

 
1 – Crio e desenvolvo efeitos sonoros com a voz e com o corpo para 
expressar ideias e/ou sentimentos.         
2 – Recorro à música para aquecimento do corpo.         
3 – Compreendo as potencialidades da música como complemento e 
apoio de um espetáculo de teatro.         
4 – Reconheço a importância da música como ferramenta para o trabalho 
da concentração, coordenação, relaxamento e introspeção.         

V
is

ua
l E

sp
ac

ia
l 1 – Percepciono corretamente o espaço físico e imaginário.         

2 – Visualizo imagens mentais para recordar informações.         
3 – Desloco-me e coloco-me corretamente no espaço (individualmente 
ou em grupo).         
4 – Exploro corretamente a imagem ou o objeto na criação de 
personagens, adereços e cenários.         

C
or

po
ra

l C
in

es
té

si
ca

 1 – Tenho consciência da importância do corpo como ferramenta de 
trabalho.         
2 – Utilizo o corpo para expressar ideias, sentimentos e sensações.         
3 – Crio movimento, dança ou qualquer tipo de sequência para contar 
uma história.         
4 – Tenho consciência da importância de exercitar o meu corpo a fim de 
me tornar uma pessoa mais saudável, tanto fisicamente, como 
mentalmente.         

N
at

ur
al

is
ta

 

1 – Percebo que posso imitar sons e comportamentos de animais e de 
elementos e fenómenos da natureza para interpretar uma personagem.         
2 – Retrato imagens da natureza em cenários e publicidade e uso sons de 
fenómenos da natureza para a composição de sonoplastia.         
3 – Utilizo a observação de pessoas e animais como ferramenta para a 
criação da personagem ou de ações para quadros dramáticos.         
4 – Observo e descubro o mundo que me rodeia através da exploração 
dos sentidos.         

	   	   	   	   	   	   

AVALIAÇÃO: Os alunos preencheram o questionário de autoavaliação preparado para o 

efeito. 

ANÁLISE REFLEXIVA DA AULA: A adesão ao preenchimento do questionário foi 

correspondida de forma muito positiva pela grande maioria dos alunos; porém este nunca será 

o instrumento conclusivo da recolha de dados em apreço.  

4. AVALIAÇÃO DO TRABALHO REALIZADO NA PERSPETIVA DOS ALUNOS 

Neste ponto apresentamos os dados obtidos com a aplicação do questionário aos 

alunos e a sua procedente apreciação. 
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4.1. OBJETIVOS 

Nesta secção, escolhi para objeto do estudo tomar conhecimento e refletir acerca da 

perspetiva dos alunos face à relevância do programa de Expressão Dramática para o 

desenvolvimento das I. M.. Desta forma, o presente estudo pretende dar resposta a duas 

questões fundamentais: 

Questão 1 - Que percepções expressam os alunos relativamente ao contributo das aulas de 

Expressão Dramática para o desenvolvimento de cada uma das oito inteligências múltiplas: 

Linguístico-verbal; Interpessoal; Intrapessoal; Lógico-Matemática; Musical; Visual-Espacial; 

Corporal Cinestésica; e Naturalista?  

Questão 2 – Na opinião dos alunos quais as I. M. que mais beneficiaram com as aulas de 

Expressão Dramática? 

4.2. MÉTODO 

4.2.1. Participantes  

Participaram nas aulas de expressão dramática 138 alunos do 8ºano de escolaridade, 

do C. M. C.. Destes, 74 (53.6%) pertenciam ao género feminino e 64 (46.4%) ao género 

masculino e detinham a idade média de 13 anos.  

4.2.2. O Instrumento de recolha de dados 

Para a recolha de dados foi necessário, numa primeira etapa, construir uma escala / 

questionário (Quadro nº8), a partir da revisão de literatura efetuada, seguindo as premissas 

teóricas do modelo das I. M. de Howard Gardner, apresentado pela primeira vez na sua obra 

Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, publicada em 1983 e, com base nos 

conteúdos do programa da disciplina que procurei desenvolver e avaliar para cada uma das 

Inteligências: a Inteligência Linguístico-Verbal (capacidade para utilizar palavras por via oral 

ou escrita para expressar os pensamentos de um modo adequado); a Inteligência Interpessoal 

(capacidade de bem comunicar com os outros por entender as intenções, motivações, 

temperamentos, capacidades, e desejos de terceiros); a Inteligência Intrapessoal (capacidade 

que uma pessoa tem de se conhecer a si mesma e de agir com base nesse conhecimento); a 

Inteligência Lógico-Matemática (habilidade de utilizar adequadamente o raciocínio lógico, a 
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capacidade de utilizar os números de um modo correto, assim como manipular todas as 

estratégias, abstrações, leis matemáticas e aritméticas, levando a cabo operações matemáticas 

completas); a Inteligência Musical (capacidade de perceber, discriminar, transformar e 

expressar formas musicais); a Inteligência Visual-Espacial (capacidade de perceber com 

precisão o mundo visual-espacial e de realizar transformações sobre essas percepções); a 

Inteligência Corporal-Cinestésica (capacidade de usar o corpo de diversas maneiras ou 

indivíduos que aprendem melhor executando, movendo e agindo sobre as coisas); a 

Inteligência Naturalista (sensibilidade para compreender e organizar os objetos, fenómenos e 

padrões da natureza). 

No processo de construção, inicialmente tornou-se necessário proceder a uma 

especificação do objetivo e domínio a avaliar. Em seguida, foi desenvolvida uma fase de 

análise e seleção dos itens que compreendeu a realização de um maior número de itens, 

passando a uma posterior eliminação de alguns e reformulação dos restantes, consoante a 

forma como seria feita a aplicação dos mesmos para, assim, garantir a adequação dos itens ao 

conteúdo a avaliar.  

A versão final da escala é composta por 32 itens, distribuídos por oito dimensões – 

Inteligência Linguístico-verbal (4 itens, e.g., “Domino e utilizo corretamente a linguagem 

verbal artística para interpretar uma personagem ou texto dramático.”); Inteligência 

Interpessoal (4 itens, e.g., “Consigo desenvolver uma relação de adaptação e de pertença ao 

grupo.”); Inteligência Intrapessoal (4 itens, e.g., “Entendo a importância de saber ouvir para 

alcançar um bom nível de concentração.“); Inteligência Lógico-Matemática (4 itens, e.g., 

“Aprendo e desenvolvo estratégias para alcançar um produto final (espetáculo, quadro 

dramático, atividade”); Inteligência Musical (4 itens, e.g., “Crio e desenvolvo efeitos sonoros 

com a voz e com o corpo para expressar ideias e/ou sentimentos.“); Inteligência Visual-

Espacial (4 itens, e.g., “Percepciono corretamente o espaço físico e imaginário.”); Inteligência 

Corporal Cinestésica (4 itens, e.g., “Utilizo o corpo para expressar ideias, sentimentos e 

sensações.”); Inteligência Naturalista (4 itens, e.g., “Utilizo a observação de pessoas e animais 

como ferramenta para a criação da personagem ou de quadros dramáticos.”). A escala é 

portanto composta por 32 itens dispostos numa escala de resposta tipo Lickert, com uma 

amplitude de resposta que varia entre quatro posições, com o seguinte significado: 1=Nunca;  

2=Às vezes; 3=Muitas Vezes e 4=Sempre. O valor de cada dimensão resulta da média 

aritmética dos valores obtidos em cada um dos quatro itens de cada dimensão. 



	  
	  

101	  

4.2.3. Procedimento de recolha de dados 

Os dados foram recolhidos através da aplicação da escala de Lickert, anteriormente 

descrita. Os alunos preencheram presencialmente a Escala das Inteligências Múltiplas, na 

última aula do 1º período, em contexto de sala de aula.  

Foram transmitidas as seguintes instruções aos alunos para o seu preenchimento: 

“devem preencher a ficha de autoavaliação de forma intuitiva, tendo em conta a aprendizagem 

que fizeram sobre a temática das Inteligências Múltiplas e todos os exercícios que fizemos ao 

longo das últimas dez aulas, mas também recorrendo à memória das aulas do 7º ano”. 

Responderam, no total, 132 alunos, já que seis dos alunos participantes faltaram à 

última aula. 

4.2.4. Análise dos dados 

A análise dos resultados teve como propósito a avaliação das percepções dos alunos 

sobre o contributo das aulas de Expressão Dramática para o desenvolvimento das oito 

dimensões das I. M. e, nesse sentido, apoia-se essencialmente nos dados recolhidos a partir de 

uma escala de Lickert elaborada para a o efeito.  

Os dados foram sujeitos a uma análise descritiva, utilizando medidas de tendência 

central e dispersão (média, mediana e desvio-padrão) e percentagens. 

As análises foram realizadas utilizando o software estatístico SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences). 

4.2.5. Resultados 

Em resposta à primeira questão, os gráficos 1 a 8 apresentam os resultados expressos 

em percentagens, obtidos no questionário de autoavaliação fornecido a cada aluno. 

No que diz respeito à relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência 

Linguístico Verbal (Graf.1) podemos constatar que mais de metade dos inquiridos (61,36%) 

consideram que desenvolveram esta inteligência muitas vezes; 31,82%, consideram que 

desenvolveram sempre, em todos os momentos das aulas; e apenas 6,82% consideram que só 

desenvolveram às vezes.   
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Gráfico 1 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Linguístico-Verbal. 

 

No que diz respeito à relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência 

Interpessoal (Graf.2), quase a totalidade dos inquiridos (74,24%) considera que 

desenvolveram esta inteligência em todas as aulas; 24,24%, consideram que a desenvolveram 

muitas vezes; e, apenas 1,52% consideram que desenvolveram só às vezes.  
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Gráfico 2 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Interpessoal. 

 

A partir do gráfico 3 que diz respeito à importância das atividades desenvolvidas para 

a Inteligência Intrapessoal (Graf.3), observa-se que grande parte dos inquiridos (50,76%) 

considera que desenvolveram esta dimensão em todas as aulas; 48,48%, consideram que a 

desenvolveram muitas vezes; e, apenas 0,76% consideram que desenvolveram só às vezes.  
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Gráfico 3 -  Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Intrapessoal. 

 

O gráfico 4 que diz respeito à relevância das atividades desenvolvidas para a 

Inteligência Lógico-Matemática (Graf.4) mostra-nos que 51,52% dos alunos consideram que 

desenvolvem esta inteligência muitas vezes ao longo das aulas de Expressão Dramática; 

45,45% consideram que desenvolvem esta competência sempre em todas as aulas; e, apenas 

3,03% dos inquiridos consideram que a desenvolvem às vezes.  
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Gráfico 4 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Lógico - Matemática. 

 

No que concerne à relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência Musical 

(Graf.5), a maioria dos inquiridos (52,27%) consideram que desenvolvem esta dimensão em 

todas as aulas; 40,91% dos alunos consideram que a desenvolvem muitas vezes; e, 6,82% dos 

alunos consideram que a desenvolvem às vezes. 
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Gráfico 5 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Musical. 

 

O Gráfico 6 mostra-nos a relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência 

Visual-Espacial (Graf.6). Observa-se que 50,76% dos alunos consideram que esta inteligência 

é desenvolvida muitas vezes nas aulas; 45,45% dos alunos consideram que desenvolvem 

sempre, em todas as aulas; e, 3,79% dos alunos consideram que esta inteligência é 

desenvolvida em alguns momentos das aulas. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Visual-Espacial. 
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No que diz respeito à relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência 

Corporal-Cinestésica (Graf.7), a grande maioria dos alunos das turmas (56,06%) considera 

que esta dimensão está sempre em destaque em todas as aulas; 36,36% dos alunos consideram 

que a desenvolvem muitas vezes; e, 7,58% dos alunos considera que só a desenvolvem às 

vezes. 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Corporal- Cinestésica. 
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No que concerne à relevância das atividades desenvolvidas para a Inteligência 

Naturalista (Graf.8), 51,52% considera que esta dimensão é desenvolvida muitas vezes ao 

longo das aulas; 42,42% dos alunos considera que é sempre desenvolvida e 6,06% dos alunos 

consideram que apenas a desenvolvem às vezes. 
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Gráfico 8 - Distribuição das respostas dos alunos na dimensão Naturalista. 

 

Para responder à segunda questão procedemos à análise estatística das opiniões dos 

alunos sobre qual das oito Inteligências Múltiplas mais beneficiou com o programa de 

Expressão Dramática e expomos, de seguida, a organização das inteligências por ordem de 

preferência com base nos resultados apresentados no Quadro 9. 

  Da análise dos valores médios, por ordem decrescente, podemos constatar que, na 

percepção dos alunos, o programa de Expressão Dramática contribui para o desenvolvimento, 

em maior escala da Inteligência Corporal-Cinestésica (média = 4.00); seguindo-se a 

Inteligência Interpessoal (média = 3.73), a Inteligência Intrapessoal (média = 3.50), a 

Inteligência Musical (média = 3.45), a Inteligência Visual-Espacial (média = 3.42), a No 

index entries found.Inteligência Naturalista (média = 3.36), a Inteligência Linguístico-

Verbal (média = 3.25), e a Inteligência Lógico-Matemática (média = 3.00) 
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 Quadro 9 - Médias, Medianas e desvios-padrão nas oito dimensões das Inteligências Múltiplas (Como os 
alunos distribuíram as suas escolhas pelas várias configurações) 

Variáveis N Média Mediana Desvio-padrão 

Linguístico-verbal 132 3.25 3.00 .571 

Interpessoal 132 3.73 4.00 .480 

Intrapessoal 132 3.50 4.00 .517 

Lógico-Matemática 132 3.00 3.00 .554 

Musical 132 3.45 4.00 .622 

Visual-Espacial 132 3.42 3.00 .567 

Cinestésica-Corporal 132 4.00 4.00 .636 

Naturalista 132 3.36 3.00 .596 

 

4.3. DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados apresentados, podemos concluir que a grande maioria 

dos alunos que participaram nas aulas exprime uma perspetiva muito positiva quanto ao 

possível impacto exercido pelas aulas de Expressão Dramática para o desenvolvimento das 

I.M. Quando questionados sobre a importância das aulas de Expressão Dramática no 

desenvolvimento de cada uma das oito Inteligências Múltiplas (Linguístico-verbal, 

Interpessoal, Intrapessoal, Lógico-Matemática, Musical, Visual-Espacial, Corporal 

Cinestésica e Naturalista) todos opinaram, referindo-se a cada uma individualmente, embora 

com enfoque diferenciado, que, em maior ou menor grau, as IM foram sempre incrementadas 

do decurso das aulas.  

É, pois, com satisfação que nos permitimos aduzir que as apreciações dos alunos são 

francamente positivas, o que revela uma visão muito positiva das aulas de Expressão 

Dramática para o seu desenvolvimento cognitivo integral, mais especificamente para o 

desenvolvimento das Inteligências Múltiplas. No que toca à análise realizada aos dados, no 

sentido de perceber quais das Inteligências Múltiplas foi mais desenvolvida com a prática das 
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aulas de Expressão Dramática (Questão 2), as respostas foram igualmente gratificantes, uma 

vez que os valores médios observados estão acima do valor médio da escala utilizada (2.5). 

Portanto, de acordo com a opinião dos alunos, podemos constatar que a importância das 

sessões realizadas para cada uma das dimensões das inteligências múltiplas ficou assim 

hierarquizada: 1º Inteligência Corporal-Cinestésica (média=4.0); 2º Inteligência Interpessoal 

(média=3.73); 3º Inteligência Intrapessoal (média=3.50); 4º Inteligência Musical 

(média=3.45); 5º Inteligência Visual-Espacial (média=3.42); 6º Inteligência Naturalista 

(média=3.36); 7º Inteligência Linguístico-Verbal (média=3.25); 8º Inteligência Lógico-

Matemática (média=3.00). Neste sentido será correto inferir que estes resultados se devem 

também, e sobretudo, à estrutura das sessões e à escolha de atividades que propus para cada 

uma.  

É-nos permitido concluir que a apreciação é concordante com o facto de acreditar na 

pertinência de desenvolver a presente investigação, ciente de que o ensino da Expressão 

Dramática se constitui num veículo promotor do desenvolvimento de todas as Inteligências 

Múltiplas junto dos alunos, ainda que assuma aplicações e resultados diferentes para cada um 

dos intervenientes, dependendo da sua personalidade, interesses, idades, etc. e que a sua 

prática, tomada numa perspetiva isolada ou interdisciplinar oferece um real contributo à 

aquisição de novos conhecimentos. 

Em termos de término e, partindo do princípio de que um trabalho sempre pode e deve 

ser acrescido de renovados e enriquecedores dados e reflexões, gostaria de antecipar que 

considero da maior pertinência e, mesmo profícuo, retomar a exploração deste tema, não só 

com base em instrumentos diversificados e devidamente validados e investigações futuras 

devidamente controladas mas, também, tendo como alvo de análise diferentes grupos e 

contextos socioeconómicos e culturais.  

A implementação de uma linha de investigação neste domínio será, com certeza, um 

contributo importante para a produção científica e credibilização do impacto da Expressão 

Dramática para o desenvolvimento das Inteligências Múltiplas, dada a manifesta escassez de 

evidência empírica neste domínio.  
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5. REFLEXÃO GERAL SOBRE A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Apesar das aulas de Expressão Dramática terem características peculiares, são, 

igualmente ricas em rotinas e, na verdade, integram uma disciplina curricular, como tal, 

requerem um profissional e cuidadoso planeamento. Segundo Teixeira (2012, p. 140), citando 

Arends (2008) a planificação de um tempo letivo bem estruturado, é amplamente suscetível 

de influenciar a aprendizagem e o comportamento dos alunos no decorrer da mesma, uma vez 

que esta “pode aumentar a motivação do estudante, ajudá-lo a centrar-se na aprendizagem e 

diminuir os problemas de gestão da sala de aula” . Além disso, uma boa planificação auxilia 

o professor no cumprimento dos objetivos e orientações do programa, promove a boa 

organização e gestão do tempo destinado a cada atividade da aula, fomenta a instrução da 

matéria de forma atrativa e eficaz podendo igualmente contribuir, a par do conhecimento dos 

alunos, largamente para a motivação dos mesmos, ao prevenir casos que preconizem a 

prestação de apoio pedagógico personalizado, tanto para os que evidenciem dificuldades 

específicas, como para os que revelem níveis mais elevados de desenvolvimento cognitivo. 

No decorrer das sessões, empenhei-me na correta planificação das atividades letivas, 

suportada pela coerente articulação com os domínios científico, pedagógico e didático, 

concebendo instrumentos de avaliação diferenciados, adaptando a planificação e as estratégias 

de ensino/aprendizagem ao desenvolvimento das atividades letivas de forma diversificada, 

tomando em consideração o contexto educativo e tendo como ponto de partida o programa da 

disciplina e o ensino das I.M..  

De acordo com Lopes (2014) um outro contributo necessário à promoção da 

aprendizagem motivada, está subordinado à qualidade do ensino, associada à capacidade de 

criar um ambiente de aula favorável, diversificado, inovador, incrementador de adequados 

níveis de dificuldades articulados a tarefas significativas e relevantes. 

Reiterando a perspetiva de Lopes e Silva (2010, p. IX) quanto à importância da atitude 

do docente “a influência do professor é superior a factores como o ambiente familiar do 

aluno, a sua origem étnica e nível socioeconómico, a sua motivação e potencial intelectual”, 

tenho perseguido, no decurso da minha atividade profissional, este elevado grau de exigência 

que responsabiliza o docente face ao aluno.  

Neste contexto, venho otimizando o domínio da comunicação em sala de aula, 

adequando o discurso às características dos alunos, estimulando o interesse pela 
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aprendizagem e promovendo o seu envolvimento ativo. Adotei preferencialmente o recurso à 

demonstração em contraponto à metodologia descritiva dos quadros didáticos propostos para 

cada sessão letiva, pois valorizo, enquanto estratégia de ensino, a visualização do gesto 

técnico para a compreensão do exercício. 

Por me rever no conceito de que “Os professores são, de longe, a influência mais 

poderosa no rendimento escolar do aluno nas escolas” (LOPES, 2014, apud., HATTIE, 2003, 

pp. 1-3) procuro estar sempre disponível para atender e apoiar os alunos, estimulando-os e 

encorajando-os, mantenho a preocupação de promover um elevado grau de empatia entre e 

com os alunos, propiciando um clima de respeito, cumplicidade e compreensão, favorável à 

aprendizagem, ao bem-estar, ao desenvolvimento afetivo, emocional e social do grupo e ao 

bom relacionamento interpessoal de forma a viabilizar relações harmoniosas, a partilha de 

ideias e a participação pró-ativa de todos os alunos, com particular atenção aos mais 

reservados, levando-os a colocar questões e esclarecer dúvidas; preservo a atitude conducente 

ao apoio a alunos, individualmente ou em grupo, tendo em atenção os princípios da pedagogia 

diferenciada, bem como o exercício da autoridade com equilíbrio, intervindo oportuna e 

eficazmente perante situações desajustadas.  

Para favorecer a integração no seio do grupo/turma, procuro diligenciar o ensino 

cooperativo, instigando os alunos com maior interesse e facilidade a apoiar os colegas que 

demonstram maiores dificuldades.  

As atividades letivas foram, na globalidade, alvo de avaliação realizada com base na 

observação da professora e consequente análise dos instrumentos de avaliação que, por sua 

vez, foram disponibilizados aos alunos através do feedback descritivo (formativo) e avaliativo 

(sumativo) realizado no decorrer das aulas, durante as quais lhes foi dado o ensejo de 

expressarem as suas opiniões sob a forma de análise crítica quanto às atividades propostas e 

sobre o seu desempenho individual e do grupo, salientando, tanto aspetos positivos, como 

aspetos a aperfeiçoar. A utilização do feedback na avaliação contínua, juntamente com outras 

ferramentas de avaliação diferenciada e sistemática, tal como trabalhos escritos, apresentações 

orais são propiciadas aos alunos em tempo útil.  

Desempenham um papel determinante no desenvolvimento de competências que 

conduzem à ampliação de oportunidades de aprendizagem, asseguram a capacidade dos 

alunos avaliarem os trabalhos realizados, adquirindo, desta forma, maior autonomia e aptidões 



	  
	  

114	  

de auto e heteroavaliação o que contribui, igualmente para uma avaliação mais justa, pois tal 

como afirma o Despacho Normativo nº 30/2001 de 19 de julho,
 
a avaliação dos alunos no 

Ensino Básico pressupõe: “Consistência entre os processos de avaliação e as aprendizagens e 

competências pretendidas através da utilização de modos e instrumentos de avaliação 

diversificados, de acordo com a natureza das aprendizagens e dos contextos em que ocorrem; 

primazia da avaliação formativa em articulação com os momentos de avaliação sumativa; 

valorização da evolução do aluno; transparência no processo de avaliação, nomeadamente 

através da clarificação e da explicação dos critérios adoptados; e diversificação dos 

intervenientes no processo de avaliação.”  

Ao longo do processo em curso deparei-me com algumas dificuldades, das quais 

saliento duas em particular. Em primeiro lugar, o tempo disponível para a realização das 

atividades letivas, que, como referido nas análises reflexivas das aulas, considero muito 

reduzido para a concretização de uma aula de caráter prático, neste caso, as planificações bem 

estruturadas, a dinâmica e a rápida ordenação que tentei imprimir no decurso do tempo letivo 

foram fundamentais para que os conteúdos fossem cumpridos. Outra dificuldade, apesar de 

temporária, prende-se com o controlo de algumas turmas que revelaram um comportamento 

menos estável e algumas deficiências respeitantes aos métodos de trabalho, nomeadamente 

inferior grau de autonomia, desorganização, algum cansaço ou falta de motivação. Estes 

obstáculos podem ser atribuídos aos facto dos jovens pertencerem à faixa etária que se 

caracteriza por um intenso processo de mudança física e psicológica potenciador de 

bloqueios, inseguranças, e adaptação a novas exigências multifatoriais; os comportamentos 

lúdicos, espontâneos, imaginativos e a exploração da capacidade criativa entram em conflito 

com o receio de serem alvo de troça. Nestes casos, sendo o bom senso o melhor gestor da 

deliberação a tomar, optei por nunca desistir embora decidisse, tanto quanto possível, pela 

simplificação ou redução do tempo de desempenho dos exercícios. 
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CONCLUSÃO 

Permito-me considerar que os objetivos da investigação proposta: As Inteligências 

Múltiplas no Universo das Expressões Artísticas – Uma Abordagem pela Expressão 

Dramática, tomando como cenário de pesquisa a prática letiva das aulas de Expressão 

Dramática, foram alcançados graças ao empenho, disponibilidade e interesse expressos pelos 

intervenientes no processo. O percurso que me conduziu à reflexão e redação das análises 

conclusivas do trabalho foi-me simplificado pela envolvência intelectual e afetiva com os 

meus discípulos. 

As aulas de Expressão Dramática representam um importante momento na rotina 

semanal da maioria dos alunos que se dirigem à sala de aula com enorme desejo de aprender, 

demonstrando grande entusiasmo, pois muitos deles, mesmo os mais introvertidos, encaram 

esta ocasião como uma interrupção face ao ensino convencional, ou seja, uma quebra na 

rotina. Com frequência revelam que nesta aula esperam vivenciar momentos de descontração 

e de relaxamento, onde se poderão expressar livremente, ao mesmo tempo que consolidam 

conhecimentos através de novas experiências, provenientes das suas próprias criações 

artísticas. O entusiasmo transmitido diariamente e a colaboração manifestada no interesse e 

empenho pelas atividades sugeridas reforçam a minha vontade de lecionar. 

O trabalho realizado nesta pesquisa ofereceu-me um leque de oportunidades para 

analisar, de uma forma mais pormenorizada e com outro suporte científico, o meu trabalho 

enquanto professora, mau grado as limitações de uma investigação desta natureza. A aposta 

na importância dada à autoavaliação e avaliação das propostas metodológicas por parte dos 

alunos proporcionou-me perspetivas ainda mais exigentes no que diz respeito à observação do 

desempenho e das práticas metodológicas na planificação das aulas, podendo-se, assim, 

afirmar que a autoavaliação é um instrumento fundamental em todo o processo de ensino-

aprendizagem pois permite-nos repensar as estratégias postas em prática e repensar alguns 

aspetos suscetíveis de serem otimizados. 

  Neste sentido, observo que esta dissertação constituiu uma mais valia para a melhoria 

do meu desempenho profissional, pois conduziu-me a adquirir uma atitude mais exigente e 

conferiu-me melhores ferramentas para me tornar melhor docente, desígnio que deve regular a 

práxis no desempenho da atividade do professor: aprendizagem constante e persistência na 

busca das mais eficientes e afetivas práticas no ensino. 
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Adicionalmente, termino com a convicção de que a reflexão ativa dos professores de 

Expressão Dramática sobre os aspetos e contributos deste estudo predominantemente 

exploratório, sem preocupações de qualquer tipo de generalização, poderão ser muito úteis 

para a sua formação e desenvolvimento pessoal e profissional, pois como é consensual na 

comunidade científica, dificilmente haverá desenvolvimento profissional sem reflexão e sem 

formação, fatores decisivos para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem das 

escolas. 

 

CONCLUSÕES GERAIS E PERSPETIVAS FUTURAS 

A aplicação da T. I. M.: 

“teve um grande impacto no formato da educação norte-americana ao longo 
dos últimos 21 anos. Levou a que os educadores pensassem de forma 
diferente acerca de como as crianças aprendem e contribuiu 
significativamente para uma onda de reformas que tornaram as instituições 
académicas locais mais interessantes e animadas para os estudantes. Em 
determinado sentido, o trabalho de Gardner deu início a uma espécie de 
mudança de paradigma na educação contemporânea, conduzindo os 
educadores para fora da sua visão míope de competências fragmentadas e 
objetivos educacionais estreitos, para além de os levar a ter um horizonte 
mais vasto da aprendizagem que abarca, não só as oito inteligências e meia 
deste modelo, mas também suscita novas questões acerca do que é 
verdadeiramente valorizado nas escolas e na cultura em geral e sobre o que 
são os limites do conhecimento e do saber humanos. A este respeito, a teoria 
das inteligências múltiplas merece o mérito por ter aberto os olhos de muitas 
pessoas para uma nova visão da aprendizagem e do ensino” 
(ARMSTRONG, 2006, p. 284-286). 
 

Face às recentes e profundas alterações culturais, sócio económicas e políticas torna-se 

impossível ao professor ignorar a realidade decorrente da designada “globalização” que, 

aceite ou não, alteram as práticas psicológicas e comportamentais. Pelo contrário é-lhe 

inevitável, diria forçoso, percorrer um caminho de constante atualização científico-

pedagógica, bem como a integração esclarecida no universo global que orienta os fios 

condutores das novas competências intrínsecas aos seus discípulos.  

Estamos na presença de diferentes paradigmas: hoje, a criança nascida na “sociedade 

da informação” regista um género de saber que requer novas formas de aprendizagem; o 

avanço dos conhecimentos sobre a aprendizagem, a partir do progresso das neurociências, traz 

para a sala de aula novas ferramentas conducentes a uma cognição mais efetiva.  
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Ao mesmo tempo, perante o ensino centrado na transmissão de conhecimentos acerca 

de um conteúdo ou tema específico, conduzido de forma fragmentada e pouco personalizada, 

é indispensável viabilizar metodologias capazes de fornecer aos alunos as ferramentas e as 

técnicas que lhe permitam o acesso a informações que circulam na sociedade do 

conhecimento e a utilização dos recursos disponíveis para que possam avançar 

autonomamente no seu processo de aprendizagem. Esta conceção da formação, enquanto 

processo de busca personalizada, envolve também outro pressuposto tão importante e 

necessário quanto o anterior: a chave para o êxito do processo de aprendizagem pressupõe que 

seja exequível e realizado pelo próprio aluno, ancorado pelo professor, com o adequado grau 

de autonomia.  

Se, perante os requisitos associados às exigências da sociedade globalizante, o aluno 

deve estar preparado para adquirir e desenvolver ao longo da sua existência as 

imprescindíveis competências, parece oportuno que careça de estímulo para adquirir esta 

qualificação desde os primeiros anos de escolaridade. Este procedimento implica que as 

metodologias utilizadas em todo o sistema de ensino estejam comprometidas com esta 

premissa. Nesta perspetiva, encontramo-nos perante o grande ensejo de apelo à mudança, 

convocando para este desígnio a revigorada necessidade da Formação contínua do corpo 

docente para uma prática educativa direcionada ao incremento da criatividade, através da 

dimensão artística, numa participação efetiva para a evolução positiva do ser humano. 

Pela especificidade inerente, à disciplina de Expressão Dramática, é-lhe imputável um 

atributo aglutinante do modelo interdisciplinar e transversal aplicável a todas as idades e 

culturas. Reúne caraterísticas permeáveis à aplicação de diversas metodologias inscritas na 

T.I.M.. Com efeito, tal como lográmos verificar através do trabalho realizado, existe um sem 

número de exercício que interferem com o desenvolvimento das I. M.. 

Permito-me referenciar, em termos de síntese, a reflexão emanada da  Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)  que inclui na sua Missão e 

Prioridades a procura da qualidade da educação continuada e para todos; a prossecução de 

inovadores reptos éticos e sociais; a promoção da diversidade cultural e a construção de 

sociedades de conhecimento inclusivo, através da informação e comunicação: 

“Face à crise política global, à crise económica, à crise de valores e à crise 
ambiental, as propostas de resolução, que surgem de diversos quadrantes 
políticos e académicos, são de pendor exclusivamente político e científico, e 
nenhuma é feita considerando o valor educativo. Mas, de facto, estando em 
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causa o sujeito integral, é a cidadania e, consequentemente, a própria 
democracia que estão em causa. A verdadeira revolução está assim por 
operar: a revolução educativa, em torno de uma formação de cidadãos livres, 
críticos, participativos e criativos, fortemente estruturados ética e 
moralmente, solidários, ambientalistas e capazes de constituírem, no seu 
conjunto global, uma sociedade sustentável, e que só uma educação artística 
desde os primeiros anos da pré-escolaridade poderá verdadeiramente 
proporcionar” (CAMBRAIA, 2011, p. 28). 
 

Admito que há ainda um longo caminho a percorrer no que concerne à adoção plena 

deste novo cânone cultural, tanto na perspetiva daqueles a quem compete ensinar como na de 

quem se encontra na fase de aprendizagem. Depende da Comunidade Educativa - professores, 

pais auxiliares de educação e funcionários - abraçá-lo com afeto, lucidez e confiança.  

Diz um sábio provérbio africano “o caminho faz-se caminhando”. É urgente e 

essencial ao sucesso desta jornada que sejam trilhadas as estratégias individualmente 

adequadas a cada ator. Pois todos nós somos diferentes. 
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