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Introdução  1 

1 INTRODUÇÃO  

“Toda a obra de arte é filha do seu tempo e, muitas vezes, a mãe dos nossos sentimentos”. 

(Kandinsky, 2003: 21) 

 

Numa escola de massas, onde proliferam diversidades de culturas e mentalidades, torna-se cada vez 

mais pertinente conhecer e reflectir sobre as diferentes expressões sociais que surgem na sociedade. 

Estas aparecem como resultado dos fenómenos que as realidades evolutivas apresentam, 

decorrentes de alterações e transformações sociais. 
 
Em qualquer sociedade, a qualquer cidade que se vá, em qualquer canto, há sempre, quer se goste 

ou não, distintas intervenções gráficas, realizadas num lugar público qualquer, onde não parece 

haver um padrão estético homogéneo. Não compreendidas por grande parte da sociedade, sendo 

desvalorizadas e desacreditadas por expressarem um espírito de rebeldia e transgressão consciente, 

essas intervenções gráficas - os graffitis1 - são uma presença actual no espaço e podem conter em 

si grande riqueza estética, oferecendo à sociedade arte em espaços públicos. Tal como refere 

Bacelar (2002), “o graffiti contemporâneo é muito mais do que o resultado da vontade de mutilar 

ou desfigurar equipamentos colectivos, podendo-se considerar antes como um modo atrevido de 

revelação da criatividade, mestria e arrojo do graffiter”(p.2). 
 
Apresentando-se o graffiti como uma das vertentes da cultura Hip-Hop, nascida nos Estados 

Unidos da América no início dos anos 70, é exportado para a Europa e chega a Portugal nos anos 

90. Esta cultura apresenta como vertentes a música Rap e os seus mc`s e dj`s, o Breakdance e o 

Graffiti (Rose, 1994, Ferrão, 2001). E é nesta concepção de graffiti, inserido nesta cultura Hip-Hop, 

que se centra o presente estudo. 
 
A forma criativa do graffiti apresenta rasgos comuns em todo o mundo, favorecendo uma 

verdadeira unidade de criação artística relativa aos seus valores expressivos e técnicos (Pais, 2000). 

Desde traços avulsos e estilizados, de formas elaboradas e de grandes dimensões, a outras formas, 

compostas por uma série de elementos pictóricos e esteticamente enriquecidos, são imagens que se 

podem ver nos contextos sociais. Esta é uma forma de expressão evidenciada por jovens, de várias 

origens sociais que, através do graffiti e da sua riqueza gráfica, tentam transmitir para a sociedade e 

                                                      
1 O significado de alguns termos utilizados nesta dissertação, associados ao conceito de graffiti e à cultura 

Hip-Hop, podem ser esclarecidos no glossário terminológico apresentado no Anexo 2. 
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para os espaços públicos as suas irreverências, as suas ideologias, os seus sentimentos, marcando, 

de certa forma, a sua afirmação e os seus valores.  
 
Assim, é intenção deste estudo contribuir para a compreensão das manifestações gráficas e 

pictóricas denominadas de graffiti, como presentes na realidade social, em contexto educativo e 

supervisivo, ao pensarem-se de grande interesse motivacional e formativo para os jovens alunos. 

Ao valorizar-se, cada vez mais, a ideia de supervisão tendo em conta um panorama mais 

abrangente, global e holístico, pretendeu-se, sob este conceito e com o desenvolvimento do tema 

graffiti, conceber, implementar e avaliar uma estratégia de ensino e aprendizagem, conducente ao 

desenvolvimento global do aluno no que concerne aos conhecimentos, capacidades e competências, 

numa óptica de ensino de cariz construtivista, numa perspectiva curricular interdisciplinar. Neste 

contexto, as capacidades comunicacionais, reflexivas e relacionais permitirão alcançar e 

diversificar competências e saberes, que vão emergindo das suas acções, conduzindo-os à 

autonomia, à expressividade, à sensibilidade estética e ao desenvolvimento do sentido crítico.  
 

Motivados pela concepção da supervisão como uma vertente multidimensional e porque docente do 

Ensino Básico – 3º Ciclo - onde há o desafio constante de inovação pedagógica e interpessoal, é 

proposto este estudo intitulado “O Graffiti no contexto educativo: um projecto de investigação 

numa perspectiva interdisciplinar” que se considera útil e pertinente a dois níveis: ao nível 

formativo, na medida em que pode contribuir positivamente para a formação dos jovens alunos e, 

consequentemente, promover na sociedade uma visão mais gratificante da realidade actual, e ao 

nível investigativo podendo, neste contexto, contribuir para o desenvolvimento do conhecimento de 

uma área pouco explorada na literatura portuguesa. 
 

Ao inserir este estudo de investigação no Mestrado em Supervisão pretendeu-se reflectir como o 

conceito de supervisão tem evoluído e assumido, ao longo dos tempos, diversas conotações. Tal 

como salienta Sá-Chaves (2000), a supervisão é muito mais que dirigir, orientar e/ou inspeccionar. 

A supervisão é também ter, enquanto profissionais da educação, a capacidade de prolongar o 

relacionamento humano para além do profissional, onde deverá ter lugar o afecto, a amizade, o 

aconselhamento, promovendo o bom relacionamento interpessoal, sob um clima propício e 

motivacional que se julga ser favorável ao processo de ensino e aprendizagem.  
 
Para além do incentivo que o tema proporciona, uma vez que contribui para melhorar e diversificar 

a prática educativa, oferece a possibilidade de efectuar estudos dentro de uma área que se aprecia e 

se considera de interesse social e pouco explorada.  
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Deste modo, ao pretender conhecer, compreender e analisar a expressão do graffiti, como uma das 

vertentes da cultura Hip-Hop e ao verificar o seu contributo para a prática reflexiva e 

desenvolvimento do aluno, definiram-se os seguintes objectivos para o estudo: 

- Compreender a cultura do graffiti e, em particular, as suas implicações para a educação 

artística e cívica dos jovens.  

- Conceber e implementar estratégias de ensino de forma a enquadrar o tema graffiti em 

articulação curricular, ao nível do Ensino Básico – 3º Ciclo. 

- Fomentar a expressividade criativa dos alunos. 

- Avaliar as potencialidades educativas da inclusão do tema graffiti no currículo, a partir da 

supervisão do processo inerente à sua abordagem. 

- Promover a ligação Escola/Comunidade, através da compreensão do graffiti, enquanto 

expressão social e artística dos jovens. 

 

Apresenta-se, sumariamente, a metodologia adoptada para este estudo, tendo em consideração que 

esta deve estar adequada aos objectivos da investigação e à natureza do mesmo.  

Assim, numa fase inicial procedeu-se a um estudo descritivo e interpretativo, sendo a recolha de 

dados feita através de: 

- entrevistas semi-estruturadas a cinco writers portugueses, sendo dois do distrito de Lisboa, um 

do distrito do Porto e dois do distrito de Aveiro; 

- saídas de campo, onde se procedeu à recolha de documentação, em particular, fotográfica; 
 
Após a transcrição destas entrevistas (Anexo 3), elaboradas de acordo com um conjunto de 

questões orientadoras (Anexo 4), foram retirados dos corpus das mesmas unidades de registo, que 

esboçam a opinião dos writers participantes e ilustram partes deste estudo.  

Concomitantemente, esta fase do estudo revelou-se de particular importância para o 

desenvolvimento da fase seguinte do projecto, já em contexto educativo, ao incrementar o 

conhecimento e o aprofundamento desta forma de expressão, através do contacto directo com os 

writers e com a cultura Hip-Hop. 
 
Na segunda fase do estudo, que decorreu já em contexto escolar, foi desenvolvido uma 

metodologia de investigação-acção, integrada num estudo de tipo qualitativo. Concebeu-se uma 

proposta de intervenção pedagógico-didáctica, delineada pelo conjunto de professores 

participantes, que constou da realização de planificações didácticas, posteriormente implementadas, 

de forma a introduzir o tema graffiti contemporâneo em diferentes disciplinas e áreas curriculares 

não disciplinares, em articulação curricular (Anexo 3). Foram ainda construídos vários materiais 
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auxiliares para as diferentes aulas, destacando-se a apresentação de recursos em formato digital 

(Anexo 3). 

Foram ainda desenvolvidas várias experiências de aprendizagem, destacando-se a realização do 

projecto “Graffiti em Acção”. Este projecto, ao longo do seu processo proporcionou, entre outros, o 

desenvolvimento de actividades individuais e em grupo e a exploração de diferentes formas e 

técnicas de expressão visual, promovendo a criação artística e expressiva (Anexo 3).  

Toda esta prática educativa decorreu sob uma supervisão curricular e pedagógica que, recorrendo 

aos conceitos referenciais de Urie Bronfenbrenner (1979), se desenvolveu em micro, meso e 

exossistema. Como microssistemas apresentaram-se as salas da aula das diferentes disciplinas, a 

escola e a própria família do aluno, ao retratarem os seus contextos vivenciais imediatos. Estes 

microssistemas deram origem ao mesossistema, ao desenvolverem, entre si, distintas interacções. 

Como exossistema surgiu o contexto social, a comunidade educativa envolvente, que afecta e é 

afectada pelo que ocorre nos micro e mesossistema. Também no exossistema foi de referenciar a 

importância do Conselho Pedagógico e Administrativo da Organização Escolar e do Conselho 

Administrativo da Direcção Regional da Educação, ao pronunciarem-se sobre o estudo.  

Não se referindo o conceito referêncial de macrossistema, de Bronfenbrenner, a contextos mas 

antes “(…) a valores, formas de agir, estilos de vida (…) que caracterizam uma determinada 

sociedade (…) e são veiculados pelas outras estruturas do ambiente ecológico” (Bairrão in 

Formosinho, 2002a: 100), salienta-se o estudo do graffiti neste sistema, de modo a contribuir para a 

construção de uma nova cidadania nos alunos participantes. 

 

Na sala de aula privilegiou-se a reflexão dos alunos e dos professores envolvidos, possibilitando 

avaliar os resultados através de uma análise crítica. Essa reflexão constante permitiu a 

reformulação de algumas actividades e o desenvolvimento de competências comunicacionais, 

reflexivas e relacionais nos alunos, conduzindo-os à promoção de atitudes cada vez mais 

autónomas, à expressividade, à sensibilidade estética e ao desenvolvimento do sentido crítico. 

Participaram nesta fase do estudo duas turmas do 8º ano, de duas Escolas do distrito de Aveiro e 

professores de várias disciplinas desses mesmos alunos. Para além destes, participaram 

indirectamente outros elementos da(s) organização(ões) escolar(es) e da respectiva comunidade 

educativa como, por exemplo, outros alunos, professores, encarregados de educação e membros de 

uma autarquia.  
 
Ao longo do percurso desta investigação manteve-se o contacto com todos os participantes 

directamente envolvidos, partilhando dúvidas, ideias e experiências, pois, tal como refere Alarcão 

(1996), os “saberes só têm a ganhar com o confronto de ideias, o questionamento, a 
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experimentação e a reflexão teorizante e inteligível [de forma a] pensar no carácter holístico da 

teoria e da prática, na interpenetração do pensamento e da acção” (p.84).  

 

A escrita desta dissertação é o resultado de um processo contínuo e sistemático de investigação e 

revisão de literatura sobre os temas definidos, bem como da organização de todos os documentos 

consultados e de toda a informação recolhida. Esta dissertação obedece a uma estruturação de cinco 

capítulos, bem como apresenta, por ordem alfabética, a listagem das referências bibliográficas e um 

conjunto de anexos que serviram de apoio e foram realizados no decorrer desta investigação. 

 

O primeiro capítulo é constituído pela presente introdução. 

No segundo capítulo é feita uma revisão de literatura, sobre os temas em estudo, que procure 

apresentar um quadro teórico que os fundamente e que também ajude a interpretar os resultados 

obtidos. Este segundo capítulo divide-se em três pontos principais, a saber:  

- A Supervisão no riscar da sala de aula, onde se faz uma abordagem ao conceito de supervisão, 

no que diz respeito à sua conceptualização e evolução. É apresentado o modelo Ecológico de 

Supervisão como importante referência para este estudo.  

- A Escola, as estratégias de ensino de cariz construtivista e o meio, onde é realizada uma 

sinopse sobre a relação entre alunos, professor, escola e sociedade, reflectindo sobre a forma 

como se promove o paradigma construtivista e a autonomia curricular, com implicações 

educacionais, culturais e sociais . 

- O Graffiti contemporâneo que retrata, através de um estudo descritivo e interpretativo, a 

expressão do graffiti, de modo a compreender esta forma de expressão como pertença a uma 

sociedade e a uma cultura do macrossistema da estrutura ecológica de supervisão. Neste ponto 

desenvolve-se uma resenha histórica e gráfica sobre o graffiti, de forma a inseri-lo, 

posteriormente, em contexto educativo, em micro, meso e exossistema. 
 
No terceiro capítulo fundamenta-se a metodologia adoptada nesta investigação e desenvolve-se a 

descrição do estudo que se realizou, dando-se especial destaque às questões metodológicas. Este 

capítulo desenvolve-se em cinco pontos principais, a saber: descrição geral do estudo; metodologia 

de investigação; metodologia de investigação-acção: da concepção à realidade do estudo 

desenvolvido; participantes no estudo; métodos de recolha e de análise dos dados. 
 
No quarto capítulo apresentam-se e discutem-se os resultados obtidos durante o estudo de 

investigação-acção. São analisados os dados recolhidos, provenientes dos inquéritos por 

questionário, dos registos e reflexões e da entrevista realizada. 
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No quinto capítulo apresentam-se as considerações finais, que visam destacar as principais ideias 

emergentes da abordagem do tema graffiti contemporâneo, inserido em contexto educativo e 

supervisivo. Este capítulo divide-se em quatro pontos principais, a saber: considerações decorrentes 

do estudo, onde se exibe uma súmula a partir dos resultados obtidos; limitações do estudo; 

implicações do estudo e contributo da investigação para a compreensão do graffiti enquanto forma 

de expressão social, para o processo de ensino e aprendizagem e para futuras investigações; e, 

finalmente, as conclusões gerais decorrentes da investigação.  

Não é pretensão deste estudo obter conclusões generalizáveis, mas antes que o mesmo possa 

contribuir para uma melhor compreensão do tema graffiti, inserindo-o na problemática da 

supervisão pedagógica e curricular, traçando perspectivas para outros possíveis estudos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA: A SUPERVISÃO E O GRAFFITI  

 

“A supervisão e a atitude supervisiva requerem um atento e abrangente olhar (…) ao perto e ao 

longe, ao dito e não dito, ao passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às suas interpretações 

possíveis, aos sentidos sociais e culturais, à manifestação do desejo e à 

possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao ser e à circunstância, à pessoa e ao seu 

próprio devir”  

(Sá -Chaves, 2000: 127) 

 

 

A revisão de literatura apresenta-se como uma importante base de referência ao permitir expor e 

analisar teorias, ou grupos de teorias, que servem de fundamento para explicar antecedentes e 

interpretar resultados de uma investigação (Arnald et al. 1994). Fortin (1999), apresenta a revisão 

de literatura como “um processo que consiste em fazer o inventário e o exame crítico do conjunto 

de publicações pertinentes sobre o domínio da investigação”(p.74). Assim, a revisão de literatura 

proporciona ao investigador o contacto com o que de mais relevante se tem investigado sobre o 

assunto, permitindo ter, à partida, uma visão mais global e compreensível sobre o mesmo.  

Este capítulo de revisão de literatura desenvolve-se, nesta investigação, ao longo de três pontos 

considerados relevantes, a saber: 

- A Supervisão no riscar da sala de aula;  

- A Escola, as estratégias de ensino de cariz construtivista e o meio; 

- O Graffiti contemporâneo;  

2.1 A supervisão no riscar da sala de aula 

O conceito de supervisão tem assumido, ao longo dos tempos, diversas definições, sendo cada vez 

mais associado ao processo de aprendizagem, de construção de conhecimento e de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Autores como Hunter (1988), apresentam uma perspectiva de supervisão em que consideram que 

“para se levar a cabo uma boa supervisão ou avaliação é necessário que a pessoa e o processo 

sejam os mesmos; apenas o objectivo difere” (Tracy in Formosinho, 2002a: 33). Para outros 

autores, como Glickman (1990) “ a supervisão pode ser pensada como a função que aproxima os 
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elementos descontínuos do ensino eficaz (isto é, desenvolvimento individual) numa eficácia que se 

generalize a toda a escola (desenvolvimento da equipa técnica). A supervisão deve criar o elo 

entre as necessidades individuais do professor e os objectivos escolares, uma função que não 

acontece por acaso” (Tracy in Formosinho, 2002a: 34). 

Hazi (1994), defende que é difícil separar supervisão e avaliação, e que “apesar de filosoficamente 

desejar argumentar (…) a favor da separação entre os processos de supervisão e avaliação, 

desfazer este nó pode ser uma tarefa impossível e impraticável” (Tracy in Formosinho, 2002a: 33).  

 

Em Portugal foi já na década de oitenta que se deram os primeiros passos sobre a evolução do 

conceito de supervisão, datando-se a primeira utilização do termo Supervisão, em 1974, quando 

Júlia Jaleco2 o utiliza “para se referir à actividade dos professores metodólogos e dos assistentes 

pedagógicos que (…) trabalhavam em equipe na orientação dos estágios para candidatos a 

professor” (Alarcão, in Rangel, M. (org.), 2001a: 13).  

Ao conceito de supervisão era normalmente atribuído conotações de poder e de relacionamento 

sócio-profissional, associando-se a ideia de alguém que, supostamente, sabe mais, com o poder de 

transmitir os seus saberes, o seu conhecimento, a alguém que, supostamente, não sabe (Sá-Chaves, 

2000). Esta ideia remete a supervisão à prática pedagógica, limitada ao acompanhamento dos 

estágios de formação inicial de professores. Ideia idêntica é corroborada no Dicionário Actual de 

Língua Portuguesa (2002), onde a definição do termo “Supervisão” remete para o “acto ou efeito 

de supervisionar (…) inspecção; orientação.  Nesta linha de pensamento, Alarcão e Tavares 

(2003), referem que o conceito de supervisão, também registado em dicionário, remete para o 

termo de “fiscalidade e superintendência”. Numa perspectiva mais ampla, supervisão significa, 

segundo Williams e Pereira (1999), uma “ visão sobre, ver por cima de”, ou seja, assume-se como 

um acto de exercer um controlo sobre um qualquer processo educativo ou de produção.  

Foi já nos anos 90, com a pertinente mudança de paradigma, que a situação mudou profundamente. 

De uma relação interpessoal hierarquizada, passou-se a uma relação mais colaborativa e 

facilitadora (Alarcão, 1999; Alarcão e Tavares, 1987, 2003), que conduzisse ao processo de 

aprendizagem, de construção de conhecimento e de desenvolvimento pessoal e profissional. 

Promovendo o acompanhamento do processo formativo do supervisado, valorizando a dimensão 

humana e tendo sempre em conta uma perspectiva mais abrangente, global e holística, salienta Sá-

Chaves (2000), que supervisão é muito mais do que dirigir, orientar e/ou inspeccionar. É também 

aconselhamento. É ter a capacidade de prolongar o relacionamento profissional a um 

relacionamento humano, onde haja lugar para o afecto e a amizade consentida, re-qualificando 

                                                      
2 O Professor: Formação de Professores Estagiários, nº3, fev.74, p27. 
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assim o clima relacional. Deste modo supervisionado oferece-se ao supervisado a excelente 

oportunidade de se desenvolver pessoal e formativamente. A mesma autora salienta ainda que, ao 

conceito de supervisão está também relacionado o conceito de distanciamento, espacial ou 

temporal entre observador e observado, entre supervisor/supervisado, entre professor/aluno de 

modo a permitir o alargamento do campo de análise e a compreensão sistémica e contextualizada 

dos acontecimentos. Fala do efeito zoom, que por vezes é necessário usar nas questões mais subtis, 

remetendo para a necessidade de fazer uma aproximação ou distanciamento a algumas situações, de 

modo a que, longe das hipóteses de contaminação da análise que a proximidade sempre contém, ter 

uma compreensão mais global e sistémica. Salienta a mesma autora que “a supervisão e a atitude 

supervisiva requerem um atento e abrangente olhar (…) ao perto e ao longe, ao dito e não dito, ao 

passado e às hipóteses de futuro, aos factos e às suas interpretações possíveis, aos sentidos sociais 

e culturais, à manifestação do desejo e à possibilidade/impossibilidade da sua concretização, ao 

ser e à circunstância, à pessoa e ao seu próprio devir” (Sá -Chaves, 2000: 127), reforçando, deste 

modo, a ideia da evolução do conceito de supervisão. Assim sendo, reafirma-se o atrás já exposto, 

evidenciando-se que a supervisão não se restringe apenas à prática pedagógica em situação de 

formação inicial de professores, ou mesmo à formação contínua de profissionais em exercício 

efectivo das suas funções, não se esgotando o conceito nestes dois contextos. Alarga-se a outros, 

salientando-se o da supervisão curricular, da supervisão pedagógica, dirigindo-se, desta forma, ao 

ensino e à aprendizagem (Alarcão in Rangel (org.) 2001a).  
 

Este conceito de supervisão atravessa várias áreas do conhecimento e acompanha o 

desenvolvimento dos alunos, contribuindo para o seu sucesso educativo, com uma educação que 

promova o pensar e que os capacite a dizer “não” aos preconceitos do senso comum, encorajando-

os na busca de respostas críticas para as questões com as quais se interrogam. A supervisão 

apresenta, deste modo, como objecto, a qualidade do ensino, não sendo porém os critérios e a 

apreciação da qualidade “impostos de cima para baixo numa perspectiva de receituário 

acriticamente aceite, (…) mas na interacção entre os participantes directamente envolvidos, 

assumindo características de coordenação de projectos de investigação-acção” (Alarcão, in 

Rangel (org.) 2001a: 12).  
 

Ao visar o desenvolvimento, o ensino e a aprendizagem, entende-se que este processo ocorre na 

escola, considerada como um todo, pelo que, nem o professor supervisor nem os alunos 

supervisados se podem “circunscrever ao que acontece em sala de aula, que funciona apenas 

como um microcosmo de um universo mais amplo constituído pela escola e pela comunidade” 

(Alarcão, in Rangel (org.), 2001a: 13). O professor supervisor é visto como gestor e facilitador da 

aprendizagem, encontrando-se, ele próprio, num processo de desenvolvimento e aprendizagem, 
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consolidando a ideia de Paulo Freire quando este afirma que “ quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender”(1996: 25). 
 

Estas interacções, produzidas entre supervisor e supervisado, tem sido objecto de estudo para 

diversos autores, assumindo distintas orientações, das quais resultam os modelos ou cenários de 

supervisão3. Estes surgem de forma a permitirem compreender a evolução conceptual da 

supervisão verificada, bem como as razões que a fundamentam (Alarcão e Tavares, 1987, 2003; Sá 

- Chaves, 1995). Deste modo, cabe ao supervisor conhecer os diferentes cenários de supervisão 

para que, através de uma análise crítica e cuidada, os possa adequar estrategicamente, numa 

perspectiva de supervisão, ao supervisado, de modo a facilitar a sua aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Assim, “como fazer supervisão?” (Alarcão e Tavares, 1987: 16). Não sendo intenção obter 

resposta a esta questão, os referidos autores agrupam, “ por necessidade de sistematização, as 

várias facetas mais significativas da praxis da supervisão, em conjuntos susceptíveis de serem 

analisados em elementos mais ou menos comuns” (Alarcão e Tavares, 1987: 17) fazendo emergir, 

deste modo, o cenário da imitação artesanal, o da aprendizagem pela descoberta guiada, o 

behaviorista, o clínico, o psicopedagógico, o pessoalista, o reflexivo, o dialógico e o ecológico.  

 

No cenário de imitação artesanal, os supervisados são colocados perante um metodólogo que é 

visto como um mestre. Essa mestria concede-lhe autoridade e imutabilidade do saber, tornando-o 

responsável pela transmissão do saber-fazer de geração em geração. O mestre profissional é o que 

sabe modelar e transmitir “a sua arte ao neófito” (Alarcão e Tavares, 1987: 20) apresentando-se 

este passivo na sua formação. 
 

Quando se refere o cenário da aprendizagem pela descoberta guiada “ (…) é atribuído ao 

supervisado um papel activo que assenta nas suas próprias capacidades de observar, de reflectir, 

contrárias a uma atitude passiva, não reflexiva em que se limitava a imitar, sem discussão, o 

mestre (…)” (Sá - Chaves, 1995: 174). O supervisor, em vez de se apresentar como modelo a 

imitar, passa a ser orientador nos processos que conduzem à descoberta, ou seja, apresenta como 

função a orientação na procura pessoal do supervisado. Alarcão e Tavares (2003), citando o grande 

educador americano Jonh Dewey, salientam que, neste cenário, os formandos deveriam ter uma 

                                                      
3 Sobre os modelos de supervisão podem ler-se, entre outros, Alarcão (1994), Alarcão e Tavares (1987, 

2003), Bairrão (1995), Cortesão (1991), Formosinho (1997), Sá-Chaves (2003), Zeichner (1993). 
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componente teórica e outra prática, distinguindo dois objectivos para esta última: o concretizar a 

componente teórica, tornando-a mais viva e real e o permitir aos professores desenvolverem as 

capacidades necessárias para exercerem a sua profissão. Um outro ponto defendido ainda por 

Dewey e citado por Sá-Chaves (1995), consistia em atribuir ao professor um perfil de “ thoughtful 

and alert student of education, capaz de observar, intuir e reflectir” (p. 174). Deste modo, a prática 

pedagógica devia seguir-se à teórica de forma gradual, a começar pela observação e integrando, de 

forma progressiva, actividades mais complexas, até chegar à responsabilidade total pelo ensino 

praticado. Este autor era da opinião que esta actividade não devia ser sujeita a uma supervisão 

muito rígida, de forma a permitir que o formando expandisse a sua capacidade de imaginação e 

desenvolvesse o espírito de auto-crítico (Alarcão e Tavares, 2003). 
 

O cenário behaviorista resume-se a um tipo de formação, em que a técnica psicopedagógica 

utilizada se baseia no micro-ensino. Tendo como base a ideia de que todos os professores executam 

determinadas tarefas, através da análise identificavam-se algumas dessas tarefas, analisavam-se os 

seus componentes, explicavam-se e demonstravam-se aos novos professores que, posteriormente, 

as colocariam em prática numa mini-aula. Depois o professor analisaria a sua actuação pedagógica, 

como se se tratasse de experiências laboratoriais, trazendo à luz algumas das competências 

necessárias requeridas àquilo que queria treinar, sendo nesta função ajudado pelo supervisor, pelos 

próprios alunos e mesmo colegas. Neste cenário pretendia-se “preparar o futuro professor para 

entrar no estágio com conhecimentos que lhes permitissem identificar, na actuação dos seus 

supervisores nas escolas, os bons e os maus momentos” (Alarcão e Tavares, 2003: 22). 
 

Já o cenário clínico, desenvolvido por M. Cogan, R. Goldhammer e R. Anderson, na Universidade 

de Harvard, no final os anos 50, pretende “(…) fazer emergir a ideia de aprendizagem como um 

processo centrado no sujeito que aprende e que constrói o seu próprio conhecimento”(Sá - 

Chaves, 1995: 174). Este cenário foi influenciado pelo modelo clínico da formação dos médicos, 

em que a componente prática do curso se realiza no hospital/clínica (in vivo) e em que o supervisor 

presta atenção às necessidades do aluno. Este processo implica um espírito de colaboração entre 

supervisor e supervisado/aluno estabelecendo, entre ambos, uma relação baseada numa confiança 

sólida, onde o aluno passe a confiar plenamente as suas preocupações e dificuldades ao 

professor/supervisor. Ao analisar as actuações do aluno, o supervisor vai dando sugestões e, por 

seu lado, o aluno vai aprender a aplicá-las na sua própria prática para que, deste modo, se 

desenvolva. Irá assim aprender fazendo, dando garantias de que continuará a desenvolver-se 

quando desaparecer a presença do professor/supervisor. Com efeito, fazer supervisão é uma forma 

de ensinar e o método clínico, neste contexto, é uma metodologia que vai abordar de modo 
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profundo um caso individual, um grupo, ou um problema. Valoriza a perspectiva qualitativa e 

global, não tendo como objectivo a generalização de conclusões. 
 

O cenário psicopedagógico, desenvolvido por Stones (1984), apresenta como objectivo principal “ 

ensinar os professores a ensinar” (Alarcão e Tavares, 2003: 28). Este cenário expõe como questão 

o saber passar do “saber ao saber/fazer”, utilizando como estratégia, por parte do professor, a 

psicologia. O professor deve actuar na sala de aula de modo a proporcionar aos alunos o feedback 

mais adequado e no momento mais oportuno, através de uma observação abrangente, onde após 

observação, possa fazer uma análise crítica e reflexiva sobre os próprios procedimentos. Um outro 

objectivo subjacente ao cenário em questão, é o de conhecer as perspectivas, os modelos e as 

estratégias de formação que tornem os professores mais autónomos e menos dependentes do 

conhecimento prescritivo, de forma a serem capazes de tomar decisões ajustadas, através do 

desenvolvimento de suas capacidades reflexivas. Este modelo dá uma atenção especial ao 

desenvolvimento “como pessoa”, pois o conceito de personalidade é um dos conceitos mais 

abrangentes da psicologia, integrando várias características pessoais como sentimentos, 

pensamentos, emoções, comportamentos, atitudes, motivações, projectos de vida, entre outros. 
 

Segundo Alarcão e Tavares (2003), o cenário pessoalista é apoiado por vários investigadores, entre 

os quais, Glassberg e Sprinthall, (1980) e Sprinthall e Thies-Sprinthall (1983), que salientam o 

“desenvolvimento da pessoa do professor” (p.33). Segundo Ralha-Simões (1995), é necessário 

“criar condições de desenvolvimento pessoal, mas também profissional dado que estas determinam 

o que as pessoas poderão vir a ser como profissionais” (Alarcão e Tavares, 2003: 34). Neste 

sentido, a formação deve ter em conta o grau de desenvolvimento do professor em formação, as 

suas percepções e perspectivas futuras. Este cenário apresenta-se como uma perspectiva 

construtivista, de auto-conhecimento, onde este é tido como a base para o desenvolvimento 

psicológico e profissional, desvalorizando deste modo, os modelos exteriores, pois cada um é o 

modelo de si próprio. 
 

O cenário reflexivo é desenvolvido por Schön (1983, 1987), que defende uma abordagem reflexiva 

na formação dos diferentes profissionais, tendo esta abordagem um forte desenvolvimento na 

formação dos professores. A reflexão é mencionada por diversos autores, incluindo Sá-Chaves 

(2000), quando se refere à necessidade premente que os profissionais têm, no exercício das suas 

práticas, em estabelecer uma meta-competência reflexiva, crítica e inteligente, “antes da acção”, 

“durante a acção” ou “na acção” e “depois da acção”. Esta autora refere que, estes momentos de 

reflexão, têm um valor epistémico reforçado, quando surge um outro momento de reflexão, que é a 

“reflexão sobre a reflexão na acção”, ou seja, a meta-reflexão, por permitir um conhecimento mais 
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profundo como pessoa e, simultaneamente, permitir o desenvolvimento pessoal e profissional. 

Ainda segundo Schön (1983), a reflexão possibilita aos professores um melhor conhecimento da 

pessoa aluno, tomando consciência das suas reais dificuldades e saberes, permitindo uma melhoria 

no processo de ensino e aprendizagem. O mesmo autor realça ainda que a reflexão facilita ao 

professor a alteração das suas práticas, contribuindo, desta forma, para o sucesso educativo dos 

alunos. Assim, cabe ao professor, enquanto profissional da educação, usar o seu pensamento 

estratégico, baseado no processo de reflexão, reflectindo na, sobre e sobre a reflexão na acção, 

tendo em conta que o conhecimento na acção é aquele que os professores evidenciam durante a sua 

prática, a reflexão na acção é aquela que é realizada no decorrer da actuação do professor, 

permitindo a reformulação das práticas, e a reflexão sobre a acção, o professor revê o seu modo de 

actuar, para perceber o modo como o realizou. A reflexão sobre a reflexão na acção é um processo 

de meta-reflexão, que permite ao professor um maior desenvolvimento a nível profissional pois, 

através desta, desenvolve “ novos raciocínios, novas formas de pensar, de compreender, de agir e 

equacionar problemas” (Amaral et al., 1996: 100) podendo, a partir desta análise e reflexão da 

acção, construir conhecimento nos próprios alunos supervisados. 
 

Transpondo esta ideia para um protagonista do desenvolvimento e formação, considerando neste 

papel os alunos, a reflexão promove o conhecimento e, simultaneamente, o desenvolvimento 

pessoal e académico, quando esta prática reflexiva é acompanhada por professores supervisores 

que tenham competências para a “orientar, estimular, exigir, apoiar, avaliar, isto é, sejam 

simultaneamente treinadores, companheiros e conselheiros (Alarcão e Tavares, 2003: 35), 

colocando-se num plano horizontal de inter-ajuda e oferecendo a mão, sempre que isso seja 

indispensável. O aluno supervisado é assim encorajado a explorar as suas próprias capacidades de 

aprendizagem e a ser capaz de progredir no seu desenvolvimento, assim como na sua forma pessoal 

de conhecer, fomentando, sob a acção do professor-supervisor e através de uma reflexão 

dialogante, a construção activa do conhecimento na acção.  
 

No cenário dialógico “o desenvolvimento profissional dos professores é favorecido pela 

verbalização do seu pensamento reflexivo, funcionando a linguagem como ampliadora da 

capacidade cognitiva” (Bruner in Alarcão e Tavares, 2003: 40). Este cenário apresenta bastantes 

influências de correntes e pensamentos antropológicos, nomeadamente das ciências humanas e da 

ciência linguística. Oferece fortes ligações ao cenário pessoalista que, apesar de ter como 

concepção diferentes teorias, como a de Combs (1974), Fuller (1974) Glassberg e Sprinthall (1980) 

e Sprinthall e Thies – Sprinthall (1983), todas apresentam e partilham a ideia da importância do 

desenvolvimento da pessoa do professor (Alarcão e Tavares, 2003).  
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A supervisão dialógica e contextualizada, defendida por Waite (1995), ganha grande importância 

ao favorecer o conhecimento próprio do aluno, enquanto pessoa, através da linguagem e do diálogo 

crítico que estabelece com os seus pares ou com o professor supervisor, num cenário de formação 

pedagógica. Para além do conhecimento, com este diálogo é promovida a construção de uma 

cultura própria e são desvendadas as particularidades contextuais que influenciam o seu 

desenvolvimento. Nesta acção de supervisão, a análise dos contextos surge como alicerce para a 

compreensão da acção profissional, bem como o discurso do professor, revelador do seu 

pensamento, ou talvez não. O supervisor não assume uma posição hierarquizada, na procura do que 

está a necessitar de correcção no aluno, mas antes assume uma postura em que a sua autoridade 

advém do seu conhecimento do mundo profissional e das suas competências interpessoais (Alarcão 

e Tavares, 2003).  
 

Às práticas e estilos supervisivos, marcadamente dirigistas, podem-se contrapor outras práticas, 

“mais flexíveis e facilitadoras, mais colaborativas e compreensivas” (Sá-Chaves, 1999: 13), que 

perspectivem um cenário ecológico, onde se acrescenta à relação do supervisor e do supervisado a 

importância dos contextos onde se desenvolvem as praticas pedagógicas.  

Dada a importância deste modelo para este estudo, o mesmo será desenvolvido posteriormente, no 

ponto intitulado Supervisão curricular e pedagógica: uma abordagem através do Modelo Ecológico 

do Desenvolvimento Humano4, deste capítulo. 
 

Apesar de fragmentados, estes cenários não se excluem, pois coexistem com frequência. Com o 

aprofundar do conhecimento relativo a cada um dos modelos de supervisão, verificou-se que os 

mesmos se tocam, se intersectam em pontos comuns, não podendo, por isso, ser desassociados uns 

dos outros e oferecendo, cada um deles, a sua visão estratégica, inserida num contexto histórico e 

cultural. Alarcão e Tavares (1987) propõem que, juntamente com as estratégias de supervisão, os 

diferentes cenários fossem integrados num todo conceptual, dando origem ao cenário integrador, 

posteriormente retomado por Sá-Chaves (1995). Segundo Sá-Chaves (1995, 2002), este cenário 

integrador veio originar o que a autora chama de supervisão não standard. Este conceito, segundo a 

mesma autora, é o único que permite que cada professor, enquanto ser único e distinto, e inserido 

num contexto pedagógico em turbilhão constante, se possa moldar através de persistentes atitudes 

de dúvida, reflexão e de resolução de problemas, promovendo uma perspectiva de constante 

desenvolvimento e aprendizagem no seu aluno. Deste modo, o conceito de supervisão não deve ser 

encarado apenas como um processo em que são atribuídas ao supervisor apenas as funções de 

                                                      
4 Pesquisas sobre o Modelo Ecológico do Desenvolvimento Humano, de Bronfenbrenner, podem encontrar-

se, entre outras, em Formosinho, J. (2002); Portugal, G. (1992); Sá-Chaves, I. (2000).  
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dirigir, orientar ou inspeccionar, tal como já foi referido, mas deverá ser visto como um processo 

holístico, onde é exigido ao supervisor a capacidade de saber adequar os meios, tendo em conta o 

fim pretendido e o contexto específico, promovendo e incitando no e com o aluno supervisado, a 

capacidade de pesquisa, de reflexão e de sentido crítico, conduzindo a um modelo construtivista de 

base reflexiva. 
 

Em suma, segundo Alarcão e Tavares (1987: 42), os cenários anteriormente descritos “ são 

configurações teóricas existentes de forma mais real na cabeça dos teorizadores do que na 

realidade propriamente dita e que esse esforço de diferenciação apenas pretende ajudar a tornar 

mais claras as ideias que se têm sobre o assunto” e ainda que eles “ não se excluem mutuamente, 

apontando pelo contrário, para uma mútua interpenetração”, onde a função principal do 

professor, enquanto profissional e supervisor, apresenta por base princípios e valores que se 

consideram adequados numa relação supervisiva. Embora com características específicas que os 

diferencia uns dos outros, essas características são trabalhadas por Sá-Chaves (1995), quando 

desenvolve o cenário integrador, o qual apresenta uma relação supervisiva de natureza não 

standard, adequada a cada sujeito, situação e contexto, sendo apoiado por perspectivas de matriz 

construtivista e ecológica de supervisão. 

 

2.1.1 - Supervisão curricular e pedagógica: uma abordagem através do Modelo Ecológico 

do Desenvolvimento Humano 

 

Estabelecer relações como os contextos sociais “próximos e distantes produz motivação para 

aprender, promove a educação ética, a cidadania, as práticas de inclusão social e amplia a visão 

crítica sobre questões do quotidiano no tempo e no espaço.” 

(Iavelberg, 2003: 22) 

 

 

Urie Bronfenbrenner (1979), citado por Portugal (1992), explica que “a ecologia do 

desenvolvimento humano implica o estudo (…) da interacção mútua e progressiva entre, por um 

lado um indivíduo activo, em constante crescimento e, por outro lado, as propriedades sempre em 

transformação dos meios imediatos em que o individuo vive, sendo este processo influenciado 

pelas relações entre os contextos mais imediatos e os contextos mais vastos em que aqueles se 

integram” (p. 37). O mesmo autor salienta ainda que “ o desenvolvimento humano é visto como o 

processo pelo qual o sujeito adquire uma concepção mais alargada, diferenciada e válida do 
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ambiente ecológico e se torna motivado e apto a desenvolver actividades que permitem descobrir, 

manter ou alterar as propriedades desse ambiente ecológico” (Sá-Chaves, 2000: 157). 
 

Os contextos em que o indivíduo participa permitem-lhe realizar actividades, desempenhar papéis e 

estabelecer relações interpessoais. Estes três factores - actividades, papéis e relações interpessoais - 

são determinantes para o desenvolvimento da formação dos alunos supervisados, onde os contextos 

assumem sempre uma especial atenção (Sá-Chaves, 2000). Na valorização que é atribuída aos 

mesmos, não se pode deixar de fazer referência ao cenário Ecológico do Desenvolvimento 

Humano, conceptualizado por Bronfenbrenner (1979). Este, adaptado por Alarcão e Sá-Chaves ao 

contexto de supervisão, é transversal nas diferentes perspectivas ecológicas (Sá-Chaves, 2000). 

Considera-se que este modelo facilita a compreensão do desenvolvimento do ser humano, nas suas 

constantes interacções com o meio ambiente, permitindo uma melhor compreensão das dinâmicas 

sociais e relacionais no contexto da supervisão. Neste cenário tem-se em conta não só as dinâmicas 

sociais, mas também uma dinâmica sinergética existente na relação entre a pessoa (ser em 

constante desenvolvimento) e o meio que a envolve, em permanente transformação. E, numa 

sociedade em permanente evolução surgem, cada vez mais, novos conceitos, novos interesses, 

despertam-se outros caminhos, valorizam-se outras realidades. 

 

Neste modelo de prática supervisiva, as relações que se estabelecem, quer a nível interpessoal quer 

intrapessoal, constituem a essência comunicacional e relacional de todo o processo. Estas implicam 

um clima favorável e propiciador a um diálogo franco e aberto, conducente à reflexão crítica, 

vertente essencial no entendimento das situações educativas em toda a sua complexidade (Sá-

Chaves, 1999). Esta forma de olhar a supervisão é apelidada por Alarcão e Sá-Chaves (2000), de 

“supervisão numa perspectiva ecológica”: o ser humano ao interagir directa ou indirectamente com 

tudo o que o rodeia, terá que estar inserido num vasto leque de dinâmicas sociais, implícitas ao 

processo supervisivo. Estamos perante um posicionamento em que sujeito e ambiente surgem 

imbricados tendo como pano de fundo uma multiplicidade de relações intercontextuais. Em suma, e 

tal como refere Alarcão (in Rangel (org.), 2001a), “ é uma abordagem sóciopessoal, de 

desenvolvimento pessoal e social, assente numa metodologia de aprendizagem experiencial, de 

acção-formação-investigação”(p.27). Deste modo, o aluno “constrói o seu saber mediante a 

realização de diversas tarefas que o levam a assumir diferentes papéis e a interagir com pessoas 

distintas” (p.27). O professor, enquanto supervisor, apresenta o papel de organizador e gestor de 

contextos de desenvolvimento e, paralelamente, de facilitador da formação nesses mesmos 

contextos (Alarcão, in Rangel (org.), 2001a). 
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Urie Bronfenbrenner (1979), defende como “ambiente ecológico” não o mero contexto imediato, 

ao qual pertencem as pessoas em desenvolvimento, mas um “conjunto de estruturas concêntricas” 

denominadas de microssistema, mesossistema, exosistema e macrossistema (Formosinho, 2002a). 
 

O microssistema é definido como o local onde os “indivíduos podem estabelecer relações face a 

face”(Formosinho, 2002a: 100). Nesta primeira estrutura do ambiente ecológico dá-se, como 

exemplo, as relações vivenciais tidas em casa, na escola e nos empregos, onde o sujeito vivência 

um conjunto de actividades, papéis e relações interpessoais. Estas vivências concretizadas nos 

distintos microssistemas (contextos imediatos), interligam-se entre eles originando a denominação 

de mesossistema. Com efeito, o mesossistema é “o complexo mundo das inter-relações entre os 

microssistemas (…) em que o indivíduo participa activamente”(Formosinho, 2002a: 100).  
 

O exossistema é considerado como a terceira estrutura do ambiente ecológico e, embora não 

imediato, interfere nas distintas situações que possam ocorrer nos micro e mesossistemas. Embora 

sejam contextos não experiênciados directamente pelos sujeitos, nem impliquem a sua participação 

activa, são contextos que promovem situações que afectam, ou são afectadas, pelo que ocorre nas 

estruturas ecológicas anteriores.  
 

Este conjunto de estruturas concêntricas está circundado pelo macrossistema que os integra e, não 

se referindo a contextos físicos, se apresenta como sendo o conjunto de “crenças, valores, hábitos, 

formas de agir, estilos de vida , etc., que caracterizam um determinada sociedade” (Formosinho, 

2002a: 100), época ou comunidade. Formosinho (2002a) refere ainda que as representações sociais 

são um excelente instrumento de análise das crenças, valores e ideologias de uma época, de uma 

sociedade ou de uma comunidade. Os macrossistemas são de realçar, pela extrema influência que 

tem na educação familiar e escolar relativas à criança e aluno. As crenças, os valores e as 

ideologias fazem parte do processo de desenvolvimento como conteúdos, como processos e como 

pressupostos. Como conteúdos, na medida em que podem ser objecto de ensino e alvo de avaliação 

como, por exemplo, tradições populares, património artístico ou, como neste estudo, pelas 

realidades culturais, através da expressão contemporânea do graffiti. Podem entrar como processos, 

na medida em que a escola desenvolve vários mecanismos de aproximação com a comunidade 

envolvente, que podem ser avaliados pela sua inter-relação. As crenças, os valores e as ideologias 

surgem como pressupostos, na medida em que se apresentam como referentes de qualidade e como 

uma filosofia educacional multicultural (Formosinho, 2002a). 

 

A figura seguinte ilustra, de modo esquemático, como as estruturas ecológicas se desenvolvem de 

forma concêntrica, demonstrando que os sistemas contém ou estão contidos uns nos outros. 
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Figura 1 -  Ambiente Ecológico do Desenvolvimento Humano (Portugal, 1992: 40) 
 

Aplicando este modelo à investigação e ao estudo em causa, verifica-se a importância da 

conceptualização ecológica da supervisão. Toda a prática educativa decorre sob uma supervisão 

curricular e pedagógica que, recorrendo aos conceitos referenciais de Bronfenbrenner (1979), se 

desenvolve em micro, meso e exossistema. Nesta perspectiva, estes contextos encontram-se 

articulados entre si, assumindo uma enorme importância no desenvolvimento dos alunos, pois, no 

processo supervisivo é extremamente relevante compreender as relações que se estabelecem entre 

os processos de interacção que ocorrem desde o micro ao macrossistema. Corroborando com Sá-

Chaves (2000), como microssistema apresentam-se as salas de aula das diferentes disciplinas 

(professores e colegas de turma), a escola, os amigos e a própria família/casa do aluno, ao 

retratarem os contextos vivenciais imediatos do aluno, onde este passa grande parte do seu tempo e 

onde desempenha papéis e estabelece relações interpessoais directas. As influências dos distintos 

microssistemas contribuem e alteram os seus comportamentos e modos de estar, pois não são 

estanques e comunicam entre si. Estes microssistemas, ao desenvolverem entre si interacções, 

originam o mesossistema. Este pode ser exemplificado, no caso do aluno, com as relações 

vivenciais com a família, com os professores, com os colegas e restante comunidade educativa, 

como interagentes num determinado contexto. 

Como exossistema surge o contexto social e a comunidade educativa envolvente, que afecta e é 

afectada pelo que ocorre nos micro e mesossistema. Também no exossistema é de salientar, neste 
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estudo, a importância do contexto pedagógico, administrativo e de gestão da Organização Escolar e 

do contexto administrativo da Direcção Regional da Educação do Centro, tal como os programas 

curriculares e a legislação em vigor, na medida em que afectaram a concretização deste estudo. 

Não se referindo o macrossistema a contextos mas antes “ (…) a valores, formas de agir, estilos de 

vida (…) que caracterizam uma determinada sociedade (…) e são veiculados pelas outras 

estruturas do ambiente ecológico” (Bairrão in Formosinho, 2002a: 100), apresenta-se o estudo do 

graffiti neste sistema, como uma expressão social e cultural, de modo a contribuir para a construção 

de uma nova cidadania nos alunos participantes. Para além deste, salienta-se nesta estrutura, neste 

sistema, os conceitos sobre a educação, sobre o próprio aluno enquanto jovem em crescimento, 

sobre o papel da família, entre outros protótipos que actuam em macrossistema e que influenciam o 

comportamento dos sujeitos nos outros contextos. Neste sentido e tendo como referência esta 

conceptualização, realça-se a influencia de Vygotsky (1998), para o qual o desenvolvimento do 

individuo é condicionado pelo contexto histórico-cultural em que vive e se desenvolve. Esta ideia é 

explorada no ponto seguinte deste capítulo.  

A figura seguinte ilustra o modo de como o modelo ecológico pode ser conceptualizado para este 

estudo.  
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Figura 2 -  Ambiente Ecológico Supervisionado (Adaptado de Portugal, 1992) 
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Segundo Bronfenbrenner, o desenvolvimento da criança depende, na sua maioria, dos contextos 

mais amplos e abrangentes e das relações que se estabelecem entre todos os contextos, apesar das 

interacções da criança se fomentarem mais a nível do microssistema. Segundo este autor é o 

macrossistema, em constante evolução, que exerce maior influência cultural e ideológica 

originando “movimento” em todos os outros sistemas e ao próprio sujeito (Sá-Chaves, 2000). 
 

Com a presença do sujeito em determinado contexto, este desempenha determinadas actividades e 

papéis promovendo ou re-estruturando outras relações interpessoais, possibilitando, deste modo, a 

chamada “transição ecológica”(Portugal, 1992). Estas transições ecológicas surgem quando “a 

posição do indivíduo se altera em virtude de uma modificação no meio ou nos papéis e actividades 

desenvolvidas pelo sujeito (…) e ocorrem ao longo de todo o espaço de vida” (Portugal, 1992: 40-

41). Consideradas por Bronfenbrenner como “um elemento base no processo de desenvolvimento” 

(Portugal, 1992: 41), acontecem durante toda a vida do sujeito/aluno e são consideradas como 

elementos constantes do seu processo vital de crescimento e consequente aprendizagem 

(Formosinho, 2002a) para a vida em sociedade, promovendo cada vez mais, o conceito de 

cidadania. 
 

As novas relações interpessoais, consequentes das sucessivas transições ecológicas, assentam, 

segundo Sá-Chaves (2000), em três princípios: reciprocidade, equilíbrio de poder e relação 

afectiva (p. 148). Por reciprocidade entende-se, “ a influência de A sobre B e B sobre A” exigindo 

“coordenação entre ambos e feedback mútuo. É esta reciprocidade que, segundo a mesma autora, 

mantém viva a motivação na actividade. Quanto ao equilíbrio de poder, este deve ser 

progressivamente “transferido do adulto para a criança”, do professor para o aluno, não excluindo 

“que um dos elementos possa ser mais influente” (Sá-Chaves, 2000: 148). Finalmente, é da 

natureza da relação afectiva, que pode ser considerada positiva, negativa ou neutra, que dependem 

os contributos para o desenvolvimento pessoal. 
 

Bronfenbrenner (1979), referido por Sá-Chaves (2000), afirma que se verifica “uma relação 

sempre que alguém, num determinado contexto, presta atenção a outra pessoa ou participa nas 

actividades que ela desempenha” (p.150), originando, deste modo, as díades, que se caracterizam 

pela reciprocidade, o equilíbrio de poder e relação afectiva já anteriormente focadas. As díades 

constituem-se sempre que as pessoas se interrelacionam, ou seja, alguém que em determinado 

contexto presta atenção a outra pessoa, originando situações interpessoais. Num contexto de 

desenvolvimento recíproco e de acordo com Portugal (1992) citado por Sá – Chaves (2000), pode-

se esquematizar as díades resumidamente, apresentando a seguinte tabela: 
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Díade Caracterização 

Observacional Sempre que um sujeito presta atenção à actividade de outro que, por seu turno, reconhece o 
interesse demonstrado pelo primeiro. 

Actividade conjunta 
Mais interactiva, interdependente e partilhada. É já uma transformação da díade 
observacional, exigindo alterações no equilíbrio do poder e na partilha de responsabilidades: 
os dois participantes fazem algo em conjunto. 

Primária 
Exige uma forte relação afectiva em sinal positivo, continuando a existir mesmo depois da 
separação dos membros, sabendo que, apesar de não se encontrarem fisicamente juntos, 
mantêm a sua influência. 

Tabela 1 -  Díades e sua caracterização (Sá-Chaves citando Portugal, 1992) 

 

Assim, o cenário ecológico ao conjugar desenvolvimento pessoal com socialização, ao relacionar 

teorias pessoais e públicas e ao permitir a análise contextual (Alarcão e Sá-Chaves, 2000), 

promovendo as díades, conduz a que a relação professor supervisor/aluno supervisado seja 

humanizada e o desenvolvimento pessoal seja visto como um processo inacabado, dependente das 

potencialidades do meio envolvente e das pessoas que o compõem. Está-se assim em presença de 

um verdadeiro processo ecológico, no qual é o próprio sujeito o principal responsável pela 

construção do seu saber/ser, saber/fazer e saber/estar, sem descorar o importante papel do saber 

viver e conviver com os outros. 

 

Para finalizar conclui-se que, nesta investigação, o modelo ecológico de supervisão se expôs 

apresentando vários pontos de referência, salientando-se: 

- a valorização da estrutura ecológica denominada de macrossistema, com o interesse na 

compreensão da expressão do graffiti, entendido como “estilo de vida, (...) forma de agir, 

(...)”, uma expressão social e cultural presente e em crescimento na sociedade actual; 

- a importância das relações existentes entre o macrossistema e os outros sistemas, favorecendo 

o conceito de díade, ou seja, a expressão do graffiti como influência directa ou indirecta sobre 

os alunos, a escola e a sociedade em geral; 

- o reconhecimento da importância dos microssistemas e consequentes mesossistemas, na 

compreensão desta expressão e no desenvolvimento e formação dos alunos; 

- o reconhecimento da importância dos exossistemas, como potenciais estruturas condicionantes 

ou facilitadoras do desenvolvimento das relações efectuadas nos diferentes contextos 

ecológicos;  

- o reconhecimento das díades como promotoras das relações interpessoais, ao favorecerem a 

relação entre os vários participantes directos no estudo, de diferentes estruturas ecológicas 

(como writers, professores/alunos, professores/alunos de outra escola ou outros membros 

sociais). 
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Considerando como finalidade última da educação a formação geral e harmoniosa de cada um, os 

alunos supervisados são, através da acção pedagógica, estimulados a concretizar novas 

experiências de aprendizagem apoiadas por projectos, utilizando estratégias de acção diversificadas 

e permitindo a mobilização de diversos contextos ecossistémicos fomentando, deste modo, o 

estabelecimento de relações interpessoais e intercontextuais positivas.  

Alarcão e Sá-Chaves (1994) referem que, todos os processos que integram aprendizagens 

desenvolvidas sob acção supervisiva podem ser abrangidos por um cenário de tipo integrador, já 

focado anteriormente, no qual as diferentes perspectivas construtivistas, ecológica e colaborativa se 

conjuguem, se interrelacionem e se complementem favorecendo, deste modo, o desenvolvimento 

humano de todos os intervenientes activos no acto educativo, tendo em consideração as dimensões 

cognitivas, pessoais, morais e sociais subjacentes os princípios da Praxis humana (Sá- Chaves, 

1995).  

2.2 A escola, as estratégias de ensino de cariz construtivista e o meio 

“Indivíduos únicos, complexos e holísticos que crescem e vivem a maior parte das suas vidas em 

vários sistemas humanos e organizacionais. As partes (pessoas) são sempre vistas em relação a, e 

interagindo com, outras partes, de modo a criar um todo em mudança dinâmica.” 

(Horne e Passmore, 1991: 313) 

 

 

A escola, como organização, adapta-se cada vez mais ao que a sua sociedade lhe exige, produzindo 

conhecimento sobre si própria e reflectindo-se como um lugar, um tempo e um contexto.  

Já Camões escreveu um dia:  

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; 

Todo o mundo é composto de mudança,  

Tomando sempre novas qualidades”. 

 

Numa perspectiva ecológica, essa organização escolar é tida como um espaço onde existe 

interacção com o meio, desenvolvendo e formando, não apenas os seus alunos mas, ao assumir 

diferentes tarefas, se encontra, também ela própria, em desenvolvimento. 
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Deve ser tida como um espaço de construção de uma moral mais abrangente, que conduza à 

consciencialização de que muitas normas, valores e crenças são contextualizados num determinado 

tempo, espaço e cultura (Formosinho, 2002b). Como objectivo deve ter o cuidado de preparar 

cidadãos para a vida, sem esquecer porém, que ela é a própria vida. 

E é neste contexto mais abrangente de escola, como lugar e tempo de aprendizagem para todos e, 

como lugar e tempo de aprendizagem para si própria, como organização qualificante que também 

ela aprende e se desenvolve que, segundo Alarcão (2002), deve ser vista a supervisão (Formosinho, 

2002a). 

Cada escola tem, hoje em dia, uma missão específica que é definida pelo seu Projecto Educativo. 

Este é desenvolvido e executado no interior da organização escolar e resulta das inter-relações com 

o contexto ecológico específico onde essa organização se insere. Deverá estar em permanente 

interacção com o ambiente que o contorna, que o estimula e desenvolve promovendo, desta forma, 

distintos contextos de aprendizagem. Torna-se importante e imprescindível que todos participem na 

sua elaboração de forma activa e dialogante, para que o mesmo obtenha o sucesso esperado 

favorecendo, deste modo, as díades entre todos as estruturas ecológicas. 

A escola, como instituição, assume-se como uma escola local. Contudo, através das tecnologias da 

informação e comunicação, que permitem a sua ligação ao mundo, apresenta-se como universal e 

única, na sua singularidade, onde, para além da função de instruir e avaliar tem de orientar 

pedagógica, vocacional e socialmente os seus alunos. É nesta escola que “vivem” a cidadania e lhes 

é trabalhado o sentido de responsabilidade, de autonomia, de compreensão, de interesses. Enfim, 

um leque de competências que terão como grande finalidade criar e desenvolver adultos 

conscientes e livres, que saibam escolher, com clareza e consciência, qual o caminho que hão-de 

seguir.  
 

E, é nesta escola, que as crianças e jovens passam grande parte do seu dia, cabendo também à 

mesma as funções de: guardar e acolher os seus alunos em complementaridade com a família; gerir 

e adaptar currículos; coordenar actividades; organizar, gerir e avaliar projectos; organizar e gerir 

recursos e informações educativas; ajudar a formar os seus próprios docentes; auto-gerir-se e 

administrar-se; autoavaliar-se; e participar na formação de todos ao longo de toda a vida (Alarcão 

in Rangel, 2001a). Ao relacionar-se activamente com a comunidade envolvente, apresenta-se como 

um sistema aberto que se desenvolve (ou estagna), consequência dessa interacção que estabelece 

com a mesma comunidade e, de modo mais abrangente, com a sociedade em permanente evolução. 
 

Na escola todos são importantes, todos tem um papel a desempenhar que, não obstante a essa 

variedade, tem a missão específica de educar (Alarcão in Rangel, 2001a). Constituída pela 

comunidade, pelos professores, pelos alunos, pelos administradores e pelo pessoal de apoio, todos 
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em interacção uns com os outros, confere uma riqueza diversificada à escola, tornando-a num local 

vital e estimulante (Garmston et al, in Formosinho, 2002b). Citando Alarcão (2001a), a “escola é 

um mosaico, apresentando-se os professores como as pedras fundamentais(…)”( in Rangel, 2001: 

33) pois, ao professor cabe, para além da sua dimensão pedagógica, tantas outras funções que o 

deveriam tornar rico de orgulho e de prazer, por ser tão multifacetado o papel docente.  

O professor é um elemento social, que exerce grande influência na interacção politica, 

administrativa, curricular e pedagógica da escola. Atendendo ao principio de inacabamento (Sá-

Chaves, 2000), através da consciencialização de que a sua formação nunca está terminada e que 

necessita de evoluir, acompanhando os acontecimentos e transformações que o mundo e a 

sociedade produzem, é este professor que, por consequência, influência todo o sistema educativo e 

que deverá ser flexível e cooperante.  
 

Para D. Schön (1983; 1987), o professor deverá ser “um profissional reflexivo”, que adquire 

conhecimento a partir da reflexão das suas práticas que apresentam como base a interacção com a 

realidade. Tendo em conta que é um elemento activo e pertinente no desenvolvimento da escola, 

considera-se que a sua participação contribuirá, sem qualquer dúvida, para o desenvolvimento do 

conhecimento da identidade da própria escola e para o desenvolvimento, através de aprendizagens 

reflectidas, de todos os intervenientes.  
 

Alarcão (2002) define escola reflexiva como “organização que continuadamente se pensa a si 

própria, na sua missão social e na sua estrutura, e se confronta com o desenrolar da sua 

actividade num processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo(...)”. “(...) não 

ignorando os problemas actuais, resolve-os no respeito por uma visão da melhoria e 

desenvolvimento”, fazendo-o “através da aprendizagem” (Alarcão, in Formosinho, 2002a: 220).  

Senge, autor do conceito de organização aprendente (learning organization), define organização 

aprendente como “organização que está continuadamente expandindo sua capacidade de criar o 

futuro” (citado por Alarcão in Rangel, 2001a: 36) e, “considerando a escola como organização, 

terá muito a ganhar se se assumir como organização aprendente e qualificante” (Alarcão in 

Rangel, 2001a: 36). Deste modo, numa escola em permanente aprendizagem, o professor, enquanto 

supervisor, deverá ser o condutor das comunidades de aprendentes no interior da organização 

(Alarcão in Rangel, 2001a) tendo como função o desencadear ou fazer a leitura dos desafios e 

apoiar os alunos no seu processo de aprendizagem. 
 

Com efeito, é à pessoa, ao sujeito, enquanto professor, aluno, comunidade em geral, que é exigida a 

capacidade de reflexão. A escola, reflexiva, aprendente e qualificante, é pois o local onde é 

necessário pensar e re-construir, de modo a ter uma visão profunda e holística da realidade, de 
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forma a permitir o saber adaptar-se e o saber integrar valores não só cognitivos, mas também 

afectivos, sociais, culturais e humanos.  
 

As relações interpessoais assumem na escola um papel importante pois, é a partir delas, que as 

pessoas conhecem, sentem, agem, aprendem e vivem (Tavares, 2001). Cabe a cada um zelar para 

que as mesmas sejam abertas, livres e responsáveis, assumindo uma atitude dialogante e disponível. 

Atributos como a reciprocidade, a dialecticidade, a triadicidade, a autenticidade, a verdade e a 

justiça (Tavares, 2001) são essenciais para que essas relações atinjam, no desenvolvimento 

humano, o seu esplendor. 

A reciprocidade valoriza a relação dialógica, em que toda a acção decorre entre a primeira e a 

segunda pessoa voltando de seguida à primeira pessoa, realçando a expressividade e a fidelidade da 

pessoa. A dimensão da dialecticidade, supostamente, oferece mais força e dinâmica ao conceito de 

receptividade. Nesta, as pessoas tem como função entregarem-se positivamente uma à outra sem, 

no entanto, se anularem ou se reduzirem. Deverão assumir a sua pessoalidade de forma digna e 

positiva, sem perda de identidade. Na dimensão da triadicidade é permitida a compreensão de 

situações problemáticas ou outras, nomeadamente perturbadoras do comportamento humano. Esta 

relação favorece o encontro de respostas adequadas que permitam (re) estabelecer o equilíbrio, bem 

como a adaptação à realidade. Todas estas dimensões relacionais interpessoais só terão o seu 

verdadeiro valor e contributo positivo se forem autênticas e reais. Este debruçar sobre as relações 

interpessoais remete para a importância que as mesmas exercem no comportamento de cada um e, 

simultaneamente, na própria acção. 

Usufruindo destas relações, as pessoas interagem, colaboram, comunicam, dialogam, pensam, 

sentem, enfim, vivem. 

 

Dada a complexidade de problemas com que a escola se depara deverão os seus órgãos de gestão, 

os seus professores e aqueles que a ela mais directamente estão relacionados, estar preparados com 

uma racionalidade criativa que lhes permita agir estrategicamente, sob o conceito de supervisão.  

A escola deve ser cada vez mais humana e cívica, onde os protagonistas, ao exprimirem as suas 

opiniões, o seu modo de pensar e os seus sentimentos, procuram obter resposta para as suas 

inquietações, de modo a puderem desempenhar o seu papel de cidadãos com direitos, mas também 

com deveres. E é esta organização que deve proporcionar a todos um bom contexto de trabalho e, 

simultaneamente, de aprendizagem, de cooperação e de amizade, de reflexão e de conhecimento, 

de forma a contribuir, saudável e eficazmente, para o desenvolvimento pessoal, académico e, 

consequentemente, profissional, de todos os envolvidos. É a essa organização que deverá estar 

implícito o empenho, a dinâmica e a visão estratégica, que permite dar resposta ao desafio 
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constante a que está sujeita, implementando novas metodologias, novas relações pedagógicas, 

novos procedimentos e distintas concepções de avaliação. 

O desenvolvimento humano, cultural e social, aceite, consentido e procurado pelos intervenientes 

de uma escola, é algo fundamental para toda a educação, no seu sentido mais lato, bem como para 

o desenvolvimento pessoal e cognitivo de cada um, enquanto ser singular, na sua dimensão 

ontológica.  

O conceito de escola, numa perspectiva mais abrangente, evoluiu e, hoje em dia, essa escola 

valoriza já não só questões de ordem pedagógica, mas também se preocupa com assuntos 

ontológicos e de natureza ecológica, privilegiando, cada vez mais, a perspectiva Bronfenbreniana 

(Sá – Chaves, 2000).  

 

Em suma, ao se assumir a escola como organização, cada vez mais autónoma, única e local e, 

simultaneamente, aberta, receptiva e universal e introduzindo no seu seio questões éticas e sociais, 

justificará a sua razão de ser, no papel da formação e educação, ajudando, deste modo “a preparar 

para a cidadania, vivendo a cidadania” (Alarcão, in Formosinho, 2002a: 223). 

 

2.2.1 A supervisão à luz do paradigma construtivista 

“Ser construtivista, (…), não significa excluir as orientações da escola tradicional e da escola 

renovada. Algo se conserva, se rompe e se transforma, pois não há como avançar partindo do 

nada.”  

(Iavelberg, 2003: 50) 

 

Retomando à ideia exposta no ponto anterior, refere-se que, numa escola, a qualidade da reflexão 

deve assentar em pressupostos de democraticidade, abertura, consciência e sentimento de si, 

responsabilidade, autonomia e capacidade de partilha (Tavares, 2001). Só assim se atinge uma 

escola com pessoas motivadas, desenvolvidas e equilibradas, mais reflexiva e humana, onde 

imperem valores como o da verdade, da justiça e da solidariedade, na construção da mentalidade de 

cada um dos seus protagonistas, todos com um papel principal.  

E é nesta concepção de escola que o modelo de ensino de cariz construtivista deve surgir, de modo 

a conduzir esses protagonistas a assumir atitudes criativas de descoberta pois, segundo Iavelberg 

(2003), a verdadeira aprendizagem é uma descoberta e toda a descoberta é uma re-criação de uma 

realidade interpretada. 
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Jean Piaget5 é julgado por muitos como o criador da abordagem construtivista do conhecimento nos 

anos 30 (Altet, 1999; Fosnot, 1995, 1999; citado por Matos in Neto et al. 2003). Apresenta, como 

principal colaboração, o observar o modo de como o sujeito da aprendizagem “transforma níveis 

menos avançados de conhecimento em níveis mais avançados”(Iavelberg, 2003: 43). A 

(re)construção do conhecimento é realizada pelo envolvimento activo do aluno, ou seja, o 

conhecimento é construido ao nível da interacção entre o sujeito e o objecto (Dolle, 1999, citado 

por Matos in Neto et al. 2003). 

No entanto, a preocupação primordial da sua investigação não foi o efeito dos factores sociais na 

aprendizagem, ao contrário de Vygotsky, seu contemporâneo, que estudou a “influência da 

interacção social, da linguagem e da cultura, na aprendizagem” (Aguiar, Jr., 2000; Fosnot, 1999, 

citado por Matos in Neto et al. 2003: 443). 
 

Para Vygotsky, as tarefas educativas tem como objectivo promover o desenvolvimento potencial 

do aluno, a partir do seu desenvolvimento real, favorecendo a sua interacção com os objectos 

sócio-culturais (Iavelberg, 2003). O sujeito não é apenas activo, mas interactivo, porque forma 

conhecimentos e se constitui a partir de relações intra e interpessoais. E é na troca com outros 

sujeitos e consigo próprio, que se vão interiorizando os conhecimentos, os papéis e as funções 

sociais permitindo, deste modo, a formação de novos conhecimentos e da própria consciência. Este 

é um processo que vai do social para o individual e o professor supervisor tem o papel explicito de 

interferir. O aluno supervisado não é somente o sujeito de aprendizagem, mas é aquele que aprende 

junto do outro, aquele que o seu grupo social produz, com valores, linguagem e o próprio 

conhecimento. Desta forma, este autor valoriza a influência das componentes sócio-cultural e 

contextual no processo de construção e utilização do conhecimento, valorizando igualmente a 

multidimensionalidade deste processo e dos produtos resultantes (Trindade, 1998).  

Neste contexto, a interacção social é condição fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

projecto de aprendizagem, realçando-se, deste modo, a perspectiva ecológica de supervisão. 
 

Para outros autores, como Ausubel (citado por Iavelberg, 2003), o aluno cria a realidade 

conferindo-lhe significado. Para tal, ele necessita de ter vontade de aprender e deve estar motivado, 

de forma a relacionar o que aprende ao que já sabe. A aprendizagem está assim intimamente ligada 

à aplicação dos saberes uso/reflexão/uso, onde o aluno aprende para si e não apenas para obter 

sucesso. Como sujeito activo e em desenvolvimento, cria novas formas de agir e compreender a 

realidade. Nesta perspectiva, o aluno aprende não adicionando somente informações, mas 

                                                      
5 Sobre este investigador pode ler-se, entre outros, Dolle, J.M. (1999). Para compreender Jean Piaget. 

Lisboa: Instituto Piaget. 
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colocando em interacção, por si ou por influência do meio, os seus conhecimento teóricos e 

práticos, com os conhecimentos novos, realizando, desta forma, uma aprendizagem significativa. 

Deste modo, os conteúdos da situação de aprendizagem devem “estar ao alcance do nível de 

desenvolvimento cognitivo” do aluno, devem “mobilizar conhecimentos anteriores e despertar 

disponibilidade e desejo de aprender”, provocando um “conflito cognitivo, perceptivo” e de 

procedimentos. Para além disto, devem ainda despertar a vontade de continuar a aprender, com 

autonomia, favorecendo a construção da autoconfiança em relação aos processos de fazer, apreciar 

e reflectir (adaptado de Iavelberg, 2003: 45-46). 
 

Deste modo e referindo Zabala (citado por Iavelberg, 2003), “(…) a aprendizagem é uma 

construção pessoal que o aluno realiza com a ajuda que recebe de outras pessoas. Essa 

construção, por meio da qual pode atribuir significado a um determinado objecto de ensino, 

implica a contribuição da pessoa que aprende, o seu interesse e sua disponibilidade, seus 

conhecimentos prévios e sua experiência. Em tudo isso desempenha um papel imprescindível a 

figura do outro mais experiente, que ajuda a detectar um conflito inicial entre o que se sabe e o 

que se deve saber, que contribui para que o aluno se sinta capaz e com vontade de resolvê-lo, que 

coloca o novo conteúdo de forma que apareça como um desafio interessante, cuja resolução terá 

alguma utilidade, que intervém de forma ajustada nos progressos e dificuldades manifestados pelo 

aluno, apoiando-o, tendo em vista sua realização autónoma” (p.46). Refere ainda o mesmo autor 

que, a aprendizagem é um processo que promove não só que o aluno aprenda determinados 

conteúdos, mas que “(…) aprenda a aprender e para que aprenda que pode aprender” (p.46). 
 

Também para Fosnot (1996), o construtivismo aparece como um processo de aprendizagem onde, 

após as práticas, os sujeitos se podem orientar de forma a reformular os seus modos de actuar. A 

aprendizagem é vista como um processo onde o aluno se auto-implica, de modo a atribuir 

significado à mesma. Deste modo, a teoria construtivista, no processo de ensino e aprendizagem 

promove, na prática pedagógica e segundo Ferreiro (2001): 

- a interacção, ou seja, permite ao aluno interagir com conteúdos de determinadas áreas 

realizando uma acção reflexiva sobre os mesmos, de forma a compreendê-los a partir das suas 

possibilidades de aprendizagem; 

- o relativismo, ou seja, o aluno transforma os seus saberes e a sua prática ao longo do seu 

desenvolvimento da aprendizagem, construindo em si, progressivamente, conhecimentos, quer 

sejam conceitos ou saberes práticos ou ainda valores filosóficos; 

- a construção, ou seja, o aluno constrói, por si mesmo, o conhecimento através da 

aprendizagem. Esta está relacionada com o desenvolvimento e depende da interacção e 

actividade do aluno nos vários ambientes de aprendizagem. E é nestes contextos que o aluno, 
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progressivamente, transforma os seus conhecimentos, estabelecendo relações entre os 

conhecimentos anteriores e os novos conteúdos, provenientes das distintas situações de 

aprendizagem.  

 

Assim, a perspectiva construtivista no ensino é necessária e importante, pela valorização que 

atribui à actividade intelectual construtiva do aluno, pelas interacções sociais que promove, pela 

influência das culturas e contextos na aprendizagem, pelo sentido das aprendizagens para o aluno, 

pela diversidade de saberes presentes no acto de aprender e, finalmente, pela marca pessoal e social 

presentes no acto de aprender (Iavelberg, 2003). Cientes de que o aluno é influenciado na aquisição 

de saberes, pelos conhecimentos e crenças que já possui, bem como pelas interacções sociais e 

influências das estruturas ecológicas, a teoria construtivista da aprendizagem implica a 

responsabilização e a autonomia de quem aprende, atribuindo ao aluno um papel activo no seu 

desenvolvimento e formação.  

 

2.2.2 O currículo e a expressão artística 

A arte “ não é um privilégio de uma minoria, mas uma actividade natural de todo o ser humano, 

(…) é um instrumento indispensável para fazer face às tarefas que a vida nos impõe. (…) A arte 

contribui para a felicidade, maturidade e plenitude das pessoas”  

(Arnheim, 1997: 333) 

 

Retomando a ideia apresentada no ponto anterior, o contexto de aprendizagem favorece a 

construção activa e significativa do conhecimento. Estes contextos podem promover à reflexão 

crítica e constante dos alunos, durante as suas actividades, conduzindo-os à análise do que dizem e 

fazem, bem como o que dizem e fazem os seus pares. Para além disso, esses contextos devem 

propiciar actividades tendo em conta os estilos e ritmos de aprendizagem de cada um, privilegiando 

a avaliação formativa que deve estar voltada, não só para a regulação da aprendizagem de cada 

aluno, mas também para a reflexão, auto-avaliação e auto-correcção da própria aprendizagem. 

 

Em suma, estes contextos de aprendizagem estimulam a construção colaborativa do conhecimento, 

proporcionando boas relações interpessoais, dentro e fora das salas de aula (adaptado de Matos, 

2003: 446). São motivadores e responsabilizam os alunos pelas suas próprias aprendizagens 

conduzindo-os ao descobrir de novas relações, novos significados, novas ideias, que lhes permitem 

desenvolver distintas competências. 
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A expressão artística, inserida em contexto de aprendizagem deverá, entre outras, promover a 

autonomia criativa e o desenvolvimento das capacidades expressivas do aluno, tendo em conta as 

vivências sócio-culturais de cada um, interagindo, de forma dinâmica, na formação artística de cada 

aluno. Segundo o Currículo Nacional do Ensino Básico (CNEB, 2001),“as artes são elementos 

indispensáveis no desenvolvimento da expressão pessoal, social e cultural do aluno. São formas de 

saber que articulam imaginação, razão e emoção. Elas perpassam as vidas das pessoas, trazendo 

novas perspectivas, formas e densidades ao ambiente e à sociedade em que se vive. 

A vivência artística influência o modo como se aprende, como se comunica e como se interpretam 

os sinais do quotidiano. Desta forma, contribui para o desenvolvimento de diferentes competências 

e reflecte-se no modo como se pensa, no que se pensa e no que se produz com o pensamento” 

(CNEB, 2001: 149).  
 

Neste sentido, a escola no geral e o professor em particular, apresentam um papel importante na 

medida em que permitem estabelecer uma ponte pedagógica entre as diferentes manifestações 

culturais e artísticas, a que o aluno está exposto no seu dia-a-dia e em sociedade e o promover e 

privilegiar uma aprendizagem, através de uma adequação positiva e eficaz, de práticas artísticas e 

expressivas, de modo a impulsionar a educação artística e a compreensão das diferentes 

manifestações. Deste modo, a expressão artística enquanto aprendizagem, permite reflectir sobre as 

imagens presentes na sociedade e significados do quotidiano, de forma a desenvolver nos alunos 

capacidades necessárias para interagir com o meio cultural e artístico que os rodeia, favorecendo 

desta forma, a compreensão e a participação activa no processo criativo e expressivo, através da 

realização da expressão plástica. Considerando que a arte existe em cada pessoa, em cada aluno, na 

medida em que reflecte a imagem de cada modo de pensar, Iavelberg (2003) salienta que, “a arte 

promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas 

áreas de estudos; entretanto, não é isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas o seu 

valor intrínseco como construção humana (…), (p.9)”, pois ao permitirem [as artes] “participar em 

desafios colectivos e pessoais que contribuem para a construção da identidade pessoal e social, 

exprimem e enformam a identidade nacional, permitem o entendimento das tradições [e] de outras 

culturas e são uma área de eleição no âmbito da aprendizagem ao longo da vida”(CNEB, 2001: 

149). 
 

Deste modo, deverão ser desenvolvidos projectos e actividades pedagógicas que propiciem a 

educação artística e a utilização de diferentes meios de expressão que, por sua vez, permitam ao 

aluno o esboçar da sua atitude expressiva, deixando “perceber modos de ver, sentir e ser” (CNEB, 

2001: 162), retratando-os com interpretações, sensações e transparência de ideias. Segundo E. 

Coquet, "as actividades artísticas realizadas nos espaços escolares (…), são privilegiadas para 
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fazer despertar nas crianças, o gozo que é cultivar o inimaginável, permitir-se ser 

escandalosamente infiel à realidade, perverter a norma, inventar o impossível e, mais do que tudo 

o resto, dar corpo, forma e asas às sua emoções" (p1). 
 

Neste sentido, A. M. Barbosa (1998: 30-51), apresenta uma proposta metodológica triangular, de 

modo a trabalhar, de forma pedagógica, os conteúdos artísticos e os meios de expressão, com base 

em três aspectos: “o fazer artístico” – onde cabe ao professor intervir, valorizando e orientando a 

expressão artística dos alunos; “a apreciação dos objectos estéticos” – contribuindo para a 

compreensão, valorização e interpretação de diferentes expressões e produções artísticas, quer de 

uma cultura mais próxima quer mais distante e onde cabe ao professor, para além de oferecer essa 

apreciação, auxiliar na sua leitura e apreciação estética; e “a contextualização da produção 

artística” – onde o professor deve fornecer informações que permitam compreender o significado 

social, histórico e cultural de uma determinada imagem ou obra artística. 

Em suma, a educação artística vai de encontro aos princípios e valores orientadores do currículo 

que, entre outros, se prendem com “a valorização de diferentes formas de conhecimento, 

comunicação e expressão; o desenvolvimento do sentido da apreciação estética do mundo; a 

valorização das dimensões relacionais da aprendizagem e dos princípios éticos que regulam o 

relacionamento com o saber e com os outros” (CNEB, 2001: 15). E são estes princípios e valores 

que dão forma a um conjunto variado de competências, que o aluno deverá possuir à saída da 

educação básica. 
 

O termo competência apresenta-se, hoje em dia, em educação, como algo de controverso devido, 

fundamentalmente, às dificuldades relacionadas com a avaliação de competências (Haynes, 1993; 

Scheeres & Hager, 1994; Barnett, 1996; Westera, 2001, citado por Leite, in Neto et al. 2003). No 

entanto, a organização curricular actual baseia-se pelo conceito de competência.  

Este termo, de acordo com o CNEB (2001), inclui o conjunto de conhecimentos, capacidades e 

atitudes e pode “ser entendido como saber em acção ou em uso “(p.9). Neste documento, este 

conceito de competência visa “ promover o desenvolvimento integrado de capacidade e atitudes 

que viabilizam a utilização dos conhecimentos em situações diversas, mais familiares ou menos 

familiares ao aluno.(…) A competência diz respeito ao processo de activar recursos 

(conhecimentos, capacidades, estratégias) em diversos tipos de situações, nomeadamente situações 

problemáticas “(p.9). O mesmo documento salienta ainda que “as competências formuladas não 

devem (…) ser entendidas como objectivos acabados e fechados (…) mas sim como referencias 

nacionais para o trabalho dos professores, apoiando a escolha das oportunidades e experiências 

educativas que se proporcionam a todos os alunos no seu desenvolvimento gradual ao longo do 

ensino básico” (p.9). 
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O referido documento aponta dois níveis de competência, a saber: 

- as competências gerais6, que correspondem a um perfil do aluno à saída do Ensino Básico. 

Estas facultam e permitem a operacionalização transversal e devem ser tidas em conta por 

todas as áreas curriculares ou disciplina. São dez as competências gerais que, ao serem 

analisadas, remetem para a mobilização de saberes de forma a fomentar a compreensão da 

realidade, para o uso de diferentes linguagens como meio de expressão, para a comunicação 

em diferentes línguas, para a resolução de problemas e a tomada de decisões, para a adopção 

de metodologias adequadas de modo a realizar actividades de forma autónoma, responsável e 

criativa, cooperando e promovendo um relacionamento harmonioso e saudável, com os outros 

e consigo próprio.  

- as competências específicas. Estas desenvolvem-se nas diferentes disciplinas ou áreas 

curriculares onde se identificam os “saberes que permitem aos alunos desenvolverem uma 

compreensão da natureza e dos processos dessa disciplina, assim como uma atitude positiva 

face à actividade intelectual e ao trabalho prático que lhe são inerentes” (CNEB, 2001: 10). 

 

Com o apresentar e enumerar destas competências, o Ministério da Educação não está a definir o 

currículo, servindo estas como instrumentos auxiliares para a planificação e concretização do 

mesmo. 

Segundo Barnett (1996, citado por Leite, 2003), um conjunto de competências não é um currículo, 

mas sim apenas “ uma definição do tipo de currículo que queremos”(p.1109). Assim e seguindo 

esta ideia, as competências “devem ser entendidas à luz dos princípios de diferenciação 

pedagógica, adequação e flexibilização (…) apresentando-se como “referências nacionais para o 

trabalho dos professores, apoiando a escolha das oportunidades e experiências educativas que se 

proporcionam a todos os alunos”(CNEB, 2001: 9-11). Deste modo, as competências surgem como 

ferramentas auxiliares na planificação e na avaliação (Haynes, 1993, citado por Leite, 2003), na 

medida em que facultam orientações gerais para os conteúdos a ensinar e para as metodologias de 

ensino a utilizar.  

Assim, e com o intuito de criar um conhecimento holístico e integrador de distintos saberes aos 

alunos, de forma a torná-los capazes de, em situações concretas, utilizarem esse conhecimento 

eficaz e responsavelmente, as competências facultam as indicações necessárias para a construção 

do currículo. Este conceito de currículo apresenta uma enorme importância na educação e tem 

originado distintas concepções terminológicas.  

                                                      
6 As Competências Gerais podem ser consultadas no Anexo 1 ou no documento Currículo Nacional do 

Ensino Básico: Competências Essenciais (DEB, 2001). 
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Do latim currere, que significa “caminho ou percurso a seguir”, o termo ainda hoje retém esta 

ideia, ou seja, de uma sequência ordenada de estudos ou de um conjunto de disciplinas de um 

determinado ciclo de estudos (Morgado, 2000) que seguem uma orientação definida. 

Vários investigadores se tem debruçado sobre este conceito, assumindo o mesmo distintas 

concepções. Para Stenhouse (1984) “um currículo é uma tentativa para comunicar, discutir e 

concretizar os princípios e os traços essenciais de um propósito educativo” (Trindade, 1998: 71), o 

que não quer dizer que deva ser “ entendido como um plano prescritivo da acção pedagógica a 

desenvolver nas escolas, como pretendem os modelos curriculares de inspiração tecnocrática” 

(Tyler, 1949, in Trindade, 1998: 71). 

Já Gimeno (1988), ao procurar ordenar e sistematizar a multiplicidade de definições de currículo 

apresentada por diversos autores, salientou cinco aspectos fundamentais e formalmente distintos de 

análise de currículo. Assim, e segundo este autor, o currículo pode:  

- apresentar uma função eminentemente social, na medida em que é entendido como elo de 

ligação entre a sociedade e a escola; 

- ser visto como um projecto ou plano educativo, na medida em que engloba “intenções, 

aspectos, experiências, conteúdos”, entre outros, que interessa concretizar em termos 

efectivos; 

- ser considerado como “expressão formal e matéria” desse projecto ou plano educativo, ao 

incluir a “sequencia de conteúdo a abordar, orientações,” etc. 

- ser visto como um “campo prático,” que facilita a análise dos processos instrutivos e da 

realidade prática, contribuindo para o estudar do currículo como campo privilegiado de 

“intercepção de práticas diversas”.  

- ser visto como “campo de investigação” permitindo o aprofundar de conhecimentos no âmbito 

curricular (adaptado de Morgado, 2000: 27). 

 

Deste modo, o currículo deve ser pensado como um projecto em permanente transformação, onde o 

papel da escola e do acto educativo devem ser constantemente (re)orientados, consoante os avanços 

teóricos e práticos dos temas e das questões a ele interligadas. O desenho curricular criado é pois 

quem define as intenções educativas e os motivos pelo qual educar, sendo sustentado por um 

conjunto de conteúdos variados, assentes em diferentes áreas curriculares e disciplinas.  

O conceito de currículo aceite desta forma permite, assim, englobar todas as actividades 

programadas e desenvolvidas no interior da escola, podendo ainda envolver múltiplos 

intervenientes, entendidos como parceiros sociais, na tarefa de educar, apresentando uma 

concepção mais aberta e flexível e enquadrando-se na perspectiva ecológica que se desenvolve 

neste estudo. 
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Porém, considera-se que não é apenas leccionando os conteúdos das diferentes disciplinas e áreas 

curriculares, que o aluno se vai desenvolver e fortalecer no seu conhecimento, como aliás já foi 

focado anteriormente. Assim, considera-se de extrema importância a consciencialização do 

professor, de que não basta dar os conteúdos da sua disciplina ou área curricular, mas antes que 

deverá estar atento ao desempenho cognitivo dos seus alunos e ao saber ajudá-los, de forma a 

melhorar o seu desempenho. 

Sendo a educação um trabalho realizado em conjunto, a complexidade de cada área curricular de 

conhecimento requer troca de informações com as demais áreas curriculares. Desta forma, o 

conceito de interdisciplinaridade é cada vez mais valorizado pois, cada vez mais se torna necessário 

a intervenção de vários domínios, para a compreensão de vários saberes. 

Sobre o conceito de interdisciplinaridade, e segundo o Dicionário Actual da Língua Portuguesa 

(2002), este conceito “envolve ou implica o contributo de várias disciplinas ou áreas do saber ao 

mesmo tempo” (p. 560). Apresentando-se a interdisciplinaridade na escola como a actuação, em 

convergência, de todas ou quase todas as áreas curriculares, e com professores com os mesmos 

objectivos, promove o desenvolvimento das competências gerais nos alunos que, de acordo com o 

CNEB (2001), são “necessárias à qualidade da vida pessoal e social de todos os cidadãos (…)” 

(p.15). 

Deste modo, a escola deve ter uma estrutura que permita organizar os saberes e que sirva de 

orientação ao professor. Simultaneamente, deve ser flexível para permitir que o professor realize 

um trabalho inovador e criativo, pois não é suficiente seleccionar apenas conteúdos adequados aos 

objectivos previamente definidos, se não se realizarem mudanças significativas no processo de 

intervenção e dinamização pedagógica, que coloquem os alunos como protagonistas no processo de 

ensino-aprendizagem.  

Assim, a escola no geral e o professor em particular, deverão ter em conta um conjunto de 

estratégias que facilitem esse protagonismo, criando situações de aprendizagem que, 

intencionalmente, promovam a discussão, a reflexão e a produção de consensos sobre projectos e 

actividades a desenvolver, de modo interdisciplinar, indo ao encontro dos interesses dos alunos, 

motivando-os e promovendo atitudes de comportamentos individuais e em grupo, de forma a 

favorecer a construção progressiva da autonomia individual e o desenvolvimento de competências 

de cooperação. 

Paralelamente, essas estratégias devem estimular à participação cívica, crítica e responsável, quer 

em sala de aula, quer em contextos escolares mais amplos, permitindo ao aluno desenvolver 

competências e atitudes, construir saberes e utilizá-los em situações reais e concretas (Trindade, 

1998). Por outro lado, cabe ao professor, enquanto supervisor e profissional de um contexto 



Revisão de literatura: a supervisão e o graffiti  35 

instável, ter um saber fazer inteligente e muita flexibilidade cognitiva para responder, 

estrategicamente, ao que lhe é oferecido (Schön, 1987). 

O poema adaptado de S. Kierkegaard ilustra, metaforicamente, o papel do professor, enquanto 

pessoa e supervisor. 

 

“Para conseguir orientar um aluno 

Para a sua meta final, 

Devo procurá-lo e encontrá-lo onde está, 

E começar aí, 

Mesmo aí! 

 

Se não souber encontrá-lo, engano-me a mim próprio 

Quando penso que o posso ajudar. 

 

Para ajudar uma pessoa, um aluno, 

Devo, com certeza, compreender mais do que ele, 

E compreender o que ele compreende. 

 

Se não conseguir, não serve de nada 

Que eu seja mais capaz ou mais desenvolvido do que ele. 

 

Se preferir mostrar antes, 

Tudo o que sei, 

É porque procuro ser admirado por ele 

Em vez de o ajudar. 

 

O apoio começa com a humildade e com a partilha, 

De saberes, de emoções, de afectividades… 

Perante aquele que desejo acompanhar, 

Numa atitude colaborante, compreensiva e flexível 

Capaz de gerar, em cada um, 

Autonomia, responsabilidade e conhecimento, 

Na sua singularidade.” 

(baseado em S. Kierkegaard, 1813- 1855) 
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Em suma, é ao professor supervisor que cabe identificar os conceitos prévios dos alunos, de modo a 

orientar a sua acção, escolhendo as vias mais adequadas e que possam favorecer a mudança e o 

desenvolvimento. O professor deve ser encarado como o maestro e os seus alunos como os músicos 

de uma orquestra onde, cada um, tem uma participação única e significativa, na construção 

colectiva e individual, dos processos e produtos de aprendizagem. E para que os alunos usufruam 

de uma boa aprendizagem há que favorecer um ambiente de aprendizagem e trabalho onde os 

próprios alunos “manipulem” objectos e ideias e negoceiem significados entre si e com os 

professores criando, deste modo, um ambiente construtivista de aprendizagem (Cunningham, 

Duffy e Knuth, 1993; Jonassen, 1994; Savery & Duffy, 1996; Valadares, 2001; citado por Matos, 

2003, in Neto et al. 2003: 446).  
 

A relação supervisiva surge como um aliado fundamental a este contexto pois, ao ser promotora de 

um clima envolvente e de uma atmosfera relacional positiva entre professor supervisor e aluno 

supervisado, favorece o encorajamento escolar que, por sua vez, promove a aprendizagem e o 

desenvolvimento (Tavares, 1992), tendo por base uma relação interpessoal positiva. 

 

Deixado para trás o conceito de escola, reduzido ao seu microssistema, esta abriu-se à sociedade, 

favorecendo o conceito de díade, entre o micro e o exossistema e, ao manter-se atenta aos valores, 

atitudes, ideologias e expressões sociais e culturais que, em cada momento se apresentam na 

sociedade, se expande na estrutura ecológica do macrossistema. 
 

E é nesta perspectiva ecológica e flexível que, em contexto de supervisão, permite compreender o 

fenómeno social e cultural que se faz sentir, como macrossistema, e que é motivo de estudo nesta 

dissertação, ou seja, a expressão do graffiti contemporâneo, que será abordado no ponto seguinte. 

2.3 O Graffiti contemporâneo  

“ (…) a cultura escolar adquire a função de refazer e de renomear o mundo e de ensinar os alunos 

a interpretar os significados mutáveis com que os indivíduos das diferentes culturas e tempos 

históricos dotam a realidade de sentido. Ao mesmo tempo que lhes abre as portas para 

compreender suas concepções e as de quem os rodeiam.” 

(Hernández, 1998: 28) 

 

 



Revisão de literatura: a supervisão e o graffiti  37 

As condições sociais e políticas que se desenvolveram nos finais dos anos 60, em Nova Iorque, nos 

Estados Unidos, promoveram um contexto de rebeldia e auto-afirmação perante as instituições 

estatais. Estas fizeram surgir novas formas culturais, propiciadas pelas minorias marginalizadas dos 

guetos desta cidade, quebrando os mecanismos vigentes de controlo social. A cultura soul foi uma 

dessas formas culturais e caracterizou-se, segundo Valentine (1978) como “(…) um elemento 

cultural activo, de auto-afirmação (...).” (in Diego, 1997: 23). Influenciou directamente a cultura 

Hip-Hop e promoveu o seu rápido desenvolvimento. Segundo Monreal (1995) é esta cultura que dá 

origem à cultura Hip-Hop (Diego, 1997), como um movimento de cultura juvenil. Este movimento, 

de base reivindicativa e de protesto aos papéis sociais estabelecidos, surgiu como resposta social de 

algumas minorias urbanas, unindo práticas culturais, dos jovens negros e dos jovens latino-

americanos dos guetos e ruas dos grandes centros urbanos. Deste modo, e considerando autores 

como Mike Davis, o Hip-Hop é definido como “uma matriz fundamental de auto-expressão 

geracional” (Arce, 1999: 90).  

Como movimento, o Hip-Hop é constituído pela linguagem artística da música (RAP - Rhythm and 

Poetry), da dança (Breakdance) e da arte plástica (Graffiti) e foi um dos grandes fenómenos de 

renovação cultural etno/juvenil das últimas décadas (Arce, 1999).  

 

O Rap (Rhythm and Poetry), surge como um estilo musical, uma forma de narração ritmada, com 

origem no canto falado de África ocidental e adaptado à música jamaicana da década de 1950. Foi 

influenciado pela cultura negra dos guetos americanos no período pós-guerra. De acordo com Rose 

(1994), surgiu nos inícios dos anos 70, nos EUA, pelo imigrante jamaicano DJ Kool Herc, que 

separou a música rap de outras músicas populares e estabeleceu condições para futuras inovações 

(Arce, 1999). As letras das canções Rap são denúncias da exclusão social e cultural, violência 

policial e discriminação racial, apresentando-se como longas descrições do dia-a-dia, sendo 

realizadas pelos jovens autores.  
 

O Breakdance apresenta características específicas na expressão corporal. A separação dos termos 

Break+Dance evidencia o estilo próprio da dança, que se caracteriza como uma dança realizada 

através de passos simétricos, dançada na vertical e na horizontal, seleccionando, para o efeito, 

superfícies lisas e escorregadias. Foi inventada pelos porto-riquenhos, através da qual expressavam 

a sua insatisfação com a política e a guerra do Vietname, com performances que imitavam os 

helicópteros de guerra ou mesmo os soldados que voltavam mutilados.  
 

É a dança com que os denominados B-BOYS (Break-Boys) sentem e “curtem” os beats e 

instrumentais do Hip-Hop. Actualmente já atingiu uma popularidade comparável com outras 

danças modernas.  
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O Graffiti surge como uma forma de manifestação, realizada por jovens, através da expressão 

gráfica e plástica. Surgiu em Bronx, Nova Iorque, onde jovens escreviam e pintavam, em diferentes 

superfícies, com tintas em spray. Utilizando este meio tentavam passar mensagens para a 

sociedade, originando uma nova terminologia e uma nova linguagem icónica e textual. 

Segundo alguns autores, esta forma de expressão emergiu dos últimos suspiros da Pop Art7, tal 

como refere Ferrari (2001), quando afirma que, “durante os anos 70 (…) vê-se surgir em Nova 

Iorque (…) uma nova realidade pictórica que se exprime nos corredores do metropolitano e nas 

paredes dos bairros degradados, (…) no Bronx, realizada por jovens (…) que tentam apenas 

deixar a sua marca, sem qualquer intenção de fazerem uma obra de arte. Quando o fenómeno 

começa a ganhar amplitude, (...) passam rapidamente das paredes do Bronx e dos túneis do 

metropolitano para as galerias de Manhattan (…) e distinguem-se alguns artistas, dotados de um 

estilo próprio, partilhando de um mesmo interesse pela cultura dos mass media, que os aproxima 

dos artistas pop da geração anterior. No entanto, se a arte pop se tinha limitado à reprodução, fiel 

ou deformada, da sociedade de consumo (…), estes autores (…) adaptam a imagem dessa 

sociedade à sua própria sensibilidade, tingindo-a de raiva, ou de irreverência”(p. 128). 

Sarah Giller (1997), refere que “ a cultura hip-hop e o graffiti representam uma forma de 

resistência” (p. 3) ao ser reivindicativo na sua forma, na sua produção e no seu significado. Esta 

cultura chegou à Europa nos anos 70, trazida por turistas curiosos sobre a expressão (Cairrão, 

2005) e, foi já nos anos 80, que a mesma se evidenciou na Europa, como expressão cultural 

plenamente desenvolvida.  

Em Portugal surgiu nos anos 90, em Lisboa mas, tal como noutros países, facilmente se expandiu 

para a periferia e para outros centros urbanos. 

O graffiti, enquanto expressão artística e criativa, desenvolve-se de forma a servir de apoio 

expressivo da construção social da realidade dos seus produtores que, ignorando diferenças de 

classe e raça, utilizam as suas formas icónico-textuais para representar, no meio público e para o 

público, as suas expectativas e intenções. Surge no meio urbano como uma prática cultural, dirigida 

por um público específico, e desenvolve-se tal como outras formas culturais e artísticas alcançando 

o fenómeno, cada vez mais, uma grande amplitude no panorama social e cultural (Gablik, S. ,1982;  

Castleman, C., 1982; Manco, T., 2002; Chalfant, H. e Cooper, M. (2003); Ganz, N., 2004).  

                                                      
7 Pop Art (Arte Popular): Movimento artístico, dos inícios dos anos 60, que se inspira nos elementos que 

caracterizam a vida quotidiana, reproduzindo, fiel ou de forma deformada, as imagens da sociedade de 

consumo e de massas, não as re-interpretando. Andy Warhol, artista pop, apadrinhou Jean Michel Basquiat, 

que começou por pintar graffiti sob o tag SAMO, tendo sido colocado, pelos historiadores de arte, no final do 

movimento da Pop Art. Para saber mais sobre este movimento e artistas pode ler-se, entre outros: Osterwold, 

T. (1999). Pop Art, Köln: Taschen. Emmerling, L. ( 2003). Basquiat, Köln: Taschen.  
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2.3.1 O termo graffiti  

O termo graffiti, originalmente, englobava todo e qualquer signo desenhado ou gravado na pedra. 

Do grego “grafein” e o latino “graffiare” tinha, no mundo antigo, a conotação semântica da 

inscrição icónica e textual (Saavedra, 1999).  

Segundo Saavedra (1999), o primeiro autor do termo foi António Bosio, no século XVII, tendo 

sido, no entanto, os estudos efectuados por Raffaele Garrucci (1854/56) que o generalizaram. Foi, 

porém, já no século XX, que o termo se afirmou. Joaquim Bols (1979, in Saavedra, 1999), aplica o 

termo a inscrições anónimas que surgem sobre muros ou outros suportes, no espaço urbano e que 

atestam a presença do seu autor, salientando que não se tratam de pinturas de cariz político ou 

comercial. Outros autores, como Guillermo Fatas e Gonzalo Borras (citados por Saavedra, 1999), 

referem-se ao termo como algo que, exclusivamente, expressa sentimentos, ofensas e outros 

estados pessoais e se executam em paredes de edifícios. Autores como Cooper e Sciorra (1994), 

relacionam o termo graffiti com a cultura Hip-Hop, reivindicando a sua validade artística ao 

afirmarem que “ o graffiti retomou às suas raízes e ressurgiu como uma forma de arte autónoma e 

plenamente viável como tal”(Diego, 1997: 19). Já Garí (1995), define o termo graffiti valorizando 

a sua vertente comunicativa, como  um código ou modalidade discursiva, onde emissor e receptor 

realizam um diálogo particular, de anonimato mútuo, realizado num lugar ilegal e que altera o 

espaço contextual com elementos pictóricos e verbais em permanente interacção. Segundo Gadsby 

(1995), “ a palavra graffiti é utilizada (...) para se referir a qualquer escrita mural, imagens, 

símbolos ou marcas de qualquer classe e em qualquer superfície, sem importar a motivação do 

escritor” (p. 2). Autores como D. Riout (1990), H. Chalfant e J. Prigoff (2002), T. Manco (2002), 

H. Chalfant e M. Cooper (2003), N. Ganz (2004), entre outros, têm também vindo a demonstrar a 

faceta artística deste fenómeno. 

Do exposto pode concluir-se que, a definição do termo é algo complexo, indo ao encontro das 

perspectivas dos diferentes autores. 

 

Na procura de uma definição que contemple os múltiplos aspectos atrás referidos e acrescente 

outros, como os meios e técnicas utilizados na execução do graffiti, define-se graffiti como “um 

meio de expressão social e de comunicação específica, normalmente realizado por jovens, num 

determinado suporte. Utiliza normalmente como riscador o aerossol e é composto por 

composições onde predominam figuras e fundos, ou figuras, fundos e texto, com preocupações de 

ordem estética. É realizado com diferentes cores e com traços que o identificam, distinguindo-o de 

outra qualquer expressão visual.” O graffiti, mantendo-se fiel ao seu modo de produção apresenta, 

no entanto, uma capacidade evolutiva de relevância, falando-se já em pós-graffiti que não será, 

nesta dissertação, motivo de estudo.  
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Mas, mais do que definir, deve-se tentar compreender e saber ver. Deste modo, tentar-se-á 

desmistificar este conceito, analisando-o especificamente com os dados recolhidos, quer na 

bibliografia específica quer nas entrevistas feitas aos writers participantes nesta investigação. 

 

2.3.1.1 Classificação tipológica do graffiti 

Segundo alguns autores, o graffiti que se encontra no espaço urbano público pode-se classificar de 

acordo com determinadas tipologias.  

Assim, Árias, F. (1977), realiza uma classificação tipológica do graffiti, dividindo-o tal como 

ilustra a Tabela 2. 

 
Graffiti Infantil; 
(Graffiti infantil)  

2. Pintada Existencial 
(Pintura Existencial) 

2.1 Pintada hedonística o erótica 
(Pintura hedonística ou erótica) 
2.2 Pintada literária  
(Pintura literária) 
2.3 Pintada filosófica 
(Pintura filosófica) 
2.4 Pintada antirreligiosa (y anticlerial) 
(Pintura anti-religiosa e anti-clerial) 

3. Graffiti Social 
(Graffiti social) 

3.1 Pintada urbana 
(Pintura urbana) 
3.2 Pintada rural 
(Pintura rural) 
3.3 Pintada ecológica 
(Pintura ecológica) 
3.4 Pintada cultural 
(Pintura cultural) 
3.5 Pintada laboral 
(Pintura laboral) 

4. Graffiti Ideológico 
(Graffiti Ideológico)  

5. Graffiti Político 
(Graffiti político)  

6. Contrapintada 
(Contrapintura)  

Tabela 2 -  Classificação tipológica do graffiti, segundo F. Arias, 1977 (Adaptado de Saavedra, 1999: 39) 

 

Já Saavedra (1999), na classificação que faz do graffiti, tem em conta os diferentes contextos onde 

este se insere, classificando-o por temas. Isto leva-o a estabelecer vinte tipos gerais de graffiti, que 

podem combinar-se ou, inclusivamente, gerar novos tipos de graffiti, pela intersecção que pode 

surgir entre eles. 

Deste modo, a Tabela 3 apresenta a classificação tipológica do graffiti, segundo este autor. 
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Infantil; 
(Infantil) 

Informativo; 
(Informativo) 

Delictivo; 
(…) 

Paranormal; 
(Paranormal) 

Porno-escatológico 
(Porno-…) 

De escárnio o escarmiento; 
(De escárnio) 

De minorias étnicas 
(De minorias éticas) 

Social; 
(Social) 

De opinión o pensamiento 
(De opinião ou pensamento) 

De recuerdo u homenaje; 
(De recordação ou homenagem) 

Homosexual; 
(Homossexual) 

 
Político; 
(Político) 

Devocional o confesional 
(Devoção ou confessional) 

Amoroso; 
(Amor) 

Mendicante; 
(Mendicante) 

Publicitário o comercial; 
(Publicitário ou comercial) 

Ritual o mágico 
(Ritual ou mágico) 

Laboral; 
(Laboral) 

Psicopatológico; 
(Psicopatológico) 

Artístico. 
(Artístico) 

Tabela 3 -  Classificação tipológica do graffiti (Adaptado de Saavedra, 1999: 39-47) 
 

Tendo em conta esta classificação tipológica e reflectindo sobre as pautas culturais, as expectativas 

e aspirações dos writers, facilmente se é conduzido a entender a génese e a necessidade deste meio 

de expressão. As imagens oferecidas pelos graffitis são, em certo ponto, os indicadores da 

percepção que o writer possui da sociedade e do mundo e um reflexo da sua visão sobre esse 

próprio mundo. 

 

De acordo com os writers participantes neste estudo, o graffiti encontra-se entre duas percepções: a 

da sociedade instituída, que o rotula, no seu sentido amplo, como acto de vandalismo e/ou um 

atentado ao património, e a dos writers, que defendem o graffiti como uma forma de arte 

alternativa, como contracultura, onde se manifesta um desejo de criatividade, estimulado, por 

vezes, pela crítica à realidade social ou, simplesmente, pelo desejo de embelezar os espaços 

urbanos. E é nestes espaços urbanos que se podem encontrar diferentes graffitis, a saber: 
 

- Graffiti móvel, que se caracteriza por ser executado em suporte móvel, apresentando-se o 

objectivo comunicativo do trabalho intimamente relacionado com as características 

específicas do suporte. Salientam-se por exemplo, carros e vagões de comboios; 

- Graffiti misto, que é executado sobre suportes portáteis, colocados em lugares distintos, por 

um período de tempo variável. Por exemplo, protecções para as obras e painéis móveis; 

- Graffiti estático, que se caracteriza por ser executado num suporte não móvel, como muros, 

pilares, ou mobiliário urbano; 

 

Para se poder distinguir as diversas manifestações do graffiti, torna-se necessário ter em 

consideração alguns aspectos que facilitarão essa distinção. Assim, a contextualização do graffiti 

no espaço pelo observador é de extrema importância, tal como o conhecimento das condições 

físicas e materiais que conduziram à produção e exibição de determinado graffiti.  
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2.3.1.2 O graffiti e o espaço 

 

Podem-se observar graffitis, nos espaços físicos, nas seguintes situações: 
 

- em locais fixos de grande visibilidade, acessíveis a qualquer observador, como por exemplo, 

no interior da cidade; 

- em locais de transito rápido, sendo observados pelo observador enquanto este se move, 

convertendo a sua observação a breves segundos. Destacam-se as vedações junto às linhas de 

caminho de ferro, em auto-estradas, etc.;  

- em movimento, ou seja, são executados para serem observados enquanto se movem. Por 

exemplo, o caso dos graffitis que são realizados em vagões de comboios e que andam de 

cidade em cidade, de modo a divulgarem a mensagem ou o próprio autor.  

- em espaços conhecidos pelos elementos das diferentes crews e destinados à realização de 

graffitis. Estes espaços apresentam uma visibilidade pública específica, orientada para os 

apreciadores desta expressão, uma vez que se deslocam ao local com esse intuito.  
 

Hoje em dia também já se encontram, com alguma frequência, em espaços comerciais, de grande 

visibilidade pública como lojas, hotéis, bares, entre outros e mesmo em spots publicitários ou 

programas televisivos dirigidos a um público mais jovem. Também já são seleccionados para a 

decoração de espaços de cariz particular. 
 

Esta contextualização do graffiti no espaço, tal como o conhecimento das condições físicas e 

materiais que conduziram à sua produção e exibição, tem um papel bastante determinante no 

objectivo comunicativo que o writer quer transmitir com o seu graffiti ao observador/fruidor. 

Assim, de acordo com a característica do graffiti a realizar é seleccionada a morfologia do local e o 

suporte adequado. Segundo os writers participantes neste estudo e autores como Castlemann 

(1982), Cooper e Sciorra (1994), Saavedra (1999), Chalfant e Cooper (2003), entre outros, pode-se 

classificar o graffiti, de acordo com o seu objectivo comunicativo, em tag, throw-up, bombing e 

color piece conforme se sintetiza e ilustra seguidamente. 
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Figura 3 -  Tag, Sintra, 2004 

 

 

 

Tag - É a primeira manifestação e a forma mais básica do graffiti. Apresenta-se como o nome (tag) 

do writer (toy), e é realizado com uma letra estilizada, escrevendo-se rapidamente, com um único 

traço e apenas a uma única cor. Escreve-se com aerossol. Dadas as suas características, o seu 

objectivo comunicativo é apenas “marcar” o espaço, comunicando a um público específico que 

“aquele espaço é seu.” Por vezes verifica-se, no mesmo local, uma troca de mensagens entre toys, 

com a intenção de se afirmarem. Muitas vezes é realizado por elementos que não tem qualquer 

afinidade com a expressão conceptual do graffiti. É considerado socialmente como um acto de 

vandalismo. 
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Figura 4 -  Throw-up, BTScrew, Aveiro, 2004 

 

 

 

 

Throw-up - Consiste num tag onde as letras apresentam uma maior dimensão. Monocromáticas, 

estas letras são isoladas do fundo por um outline de cor contrastante, podendo estar rodeado de 

vários tags de dimensões mais reduzidas, formando, no entanto, uma só unidade. Escreve-se 

rapidamente com aerossol. Requer alguma perícia por parte de quem o executa e é considerado 

uma afirmação do tag. 
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Figura 5 -  Bombing, Aveiro, 2004 

 

 

 

 

Bombing - É a assinatura do writer, executada de forma mais elaborada e destacada visualmente 

através da cor, das linhas e das grandes dimensões. Por estas características é muitas vezes 

denominado de color bombing. A letra apresenta-se “trabalhada” e utiliza, por vezes, na sua 

construção, o recurso à tridimensionalidade. No seu objectivo comunicativo específico é já 

apreciado o conjunto de skills que o autor apresenta. É frequentemente visto em locais de grande 

visibilidade e de trânsito rápido. 
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Figura 6 -  Color piece, Caos, Paranhos, Porto, 2001 

 

 

 

Color piece - Apresenta-se como uma obra realizada por um ou mais writers, sendo um deles o 

orientador. Realizada com a utilização de várias cores, apresenta um trabalho muito cuidado, com 

preocupações de ordem estética e formal, em fundos bem elaborados. Apresenta-se, normalmente, 

no hall of fame e é realizado por writers maioritariamente experientes e já com um conjunto de 

skills variado. Não é realizada rapidamente, sendo concretizado ao longo de várias horas, dias ou 

mesmo semanas. Numa comunicação específica pode ser apreciada a técnica e a mensagem 

transmitida. Pode-se denominar o seu autor por king quando este adquiriu já um estatuto mais 

elevado no seio dos writers, sendo a sua pessoa e o seu trabalho respeitado e admirado por todos os 

elementos da sua crew ou mesmo de outras crews. 
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Figura 7 -  Color piece, Ram +Leg, Estoril, 2005 

 

 

 

Esta variante de graffiti pode-se dividir em dois grupos: o graffiti hip-hop, que apresenta uma 

versão mais contestatária e o graffiti arte, que privilegia a expressão experimentalista do writer, 

com a utilização da técnica do aerossol, em vários suportes, privilegiando contudo, o suporte 

parede. Normalmente é aceite socialmente. A sua qualidade pode fazer com que se denomine de 

masterpiece. 

As cores, as formas, os traços, a imagem, o fundo, os efeitos produzidos, a aparência final da obra, 

entre outras, são características que fazem privilegiar a color piece em detrimento de outros tipos 

de graffiti.  

A color piece pode apresentar grande riqueza pictórica e formal distinguindo, nestes graffitis, um 

conjunto de elementos gráficos que se podem agrupar em letras, figuras visuais, frases e fundos. 
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2.3.1.3 As letras  

As letras aparecem como o elemento primário de qualquer graffiti. Assumem grande destaque, quer 

numa composição mais elaborada, quer somente na assinatura do writer ou do toy.  

A sua concepção e desenho, a sua realização e decoração são características importantes que 

permitem distinguir algumas variedades de letras. 
 

Segundo Castleman (1982), apresentam-se três conjuntos fundamentais de estilos de letras: os 

genéricos, os locais e os pessoais. 
 

- Como genéricos apresentam-se os estilos básicos que tem perpetuado na cultura do graffiti 

desde as suas origens, ampliando-se e enriquecendo-se com novas combinações e formas. 

Salientam-se, por exemplo, as bubble letters, 3D letter e o wildstyle. 

- Como locais são considerados aqueles estilos que se desenvolvem num determinado contexto 

territorial, com rasgos formais semelhantes, apresentando, no entanto, características formais 

específicas. 

- Sobre os estilos pessoais pode-se referir que estes poderão ser uma mistura dos estilos 

genéricos com os locais criando, cada writer, um estilo de letras, de forma a desenvolver um 

estilo próprio, que o distinga dos restantes e que , simultaneamente, sirva como marca de 

reconhecimento. Este estilo pode ser desenvolvido individualmente ou também como marca 

da crew a que o writer pertence, personalizando-se quer pela forma, pela cor ou mesmo pelos 

elementos decorativos. 

 

De modo a ilustrar os diferentes estilos de letras, Castleman (1982), subdividiu-os e caracterizou-os 

tal como se apresenta na tabela seguinte.  
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Estilos  Características 

Bubble letter  
Criador: PHASE II (USA) 

Letras grandes e vazias, de formas arredondadas 
bem desenhadas e cuidadosamente coloridas e 
contornadas. Algumas apresentam o reflexo da luz. 

3-D letter (Estilo três dimensões 
Criador: PISTOL I (USA) 

Letras parcialmente contornadas com uma linha 
que lhes oferece a tridimensionalidade. Genéricos principais  

(anos 70) 
WildStyle (Estilo selvagem) 
Criador: Anónimo (USA) 
 
SemiwildStyle 
Criador: Anónimo  

Letras praticamente ilegíveis, dadas as suas 
intersecções. 

Saloon letter (Estilo western) 
Criador: MITCH  

Hot Dog (Estilo salsicha) 
Criador: MITCH  Genéricos secundários  

(anos 70) 

Earthquake (Estilo terramoto) 
Criador: MITCH  

Locais  
(NYC, anos 70) 

Broadway Elegant 
Criador: TOP CAT 
 
Brooklyn Style 
Criador: Anónimo 
 
Bronx Style  
Criador: Anónimo 

Letras esticadas, finas e muito juntas; 
 
Letras muito separadas e enfeitadas com corações 
flechas e espirais; 
 
Combinação dos estilos de letras Broadway e 
Brooklyn  

Novos estilos 
(anos 80) 

Estilo informático; 
 
Estilo mecânico; 
 
Estilo gótico; 

Conjunto de letras compostas de modo mecânico. 
 
Letra de inspiração gótica. 

Tabela 4 -  Estilos de letras (adaptado segundo Castleman, 1982, in Saavedra, 1999: 324) 
 

Segundo Saavedra (1999), pode-se acrescentar aos estilos de letras atrás apresentados outros 

estilos, criados nos anos 90, tal como ilustra a tabela seguinte. 

 

Estilos  Características 

Genéricos 
(anos 90) 

Estilo quadrado 
Criador: Anónimo 
 
Estilo fogoso (Fire letter) 
Criador: Anónimo 
 
Estilo fundido 
Criador: Anónimo 
 
Estilo stick 
Criador: Anónimo 
 
Estilo Don’t Stop 
Criador: Anónimo 

Letras compostas a partir de módulos 
quadrangulares; 
 
Letras formadas em forma de chamas. 
Ocasionalmente ilegíveis. 
 
Letras fundidas entre si, contornadas com um 
traço único exterior. 
 
Letras com contornos aguçados. 
 
Letras encadeadas com um único traçado, em 
jeito de tira. 

Tabela 5 -  Estilos de letras (segundo Saavedra, 1999). 
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Para além dos estilos próprios de cada letra, pode-se ainda observar e distinguir nas mesmas, dois 

tipos de adornos: os interiores e os exteriores. 

 

Nos interiores, o corpo da letra é realçado pela sua decoração que pode apresentar elementos 

geométricos, (pontos, linhas, círculos, etc), abstractos, figurativos (corações, flores, estrelas, 

chamas animadas, etc), ou, simplesmente, brilhos e reflexos. 

Os exteriores, que ornamentam o contorno das letras, fazem normalmente parte de um fundo. 

Podem ser apenas as letras destacadas com linhas contínuas de cores fortes ou, simplesmente, 

aparecerem apenas como um elemento de referência para a compreensão da mensagem do writer 

ao tentar captar a atenção do espectador. Esta decoração exterior surge de modo a estruturar a 

composição do trabalho realizado. 

 

2.3.1.4 As figuras visuais 

As figuras visuais surgem na color piece oferecendo-lhe mais atracção visual, devido ao tratamento 

gráfico a que normalmente estão sujeitas.  

Estas figuras apresentam-se diferentes consoante as preferências, o estilo e capacidade de desenho 

dos writers. Por vezes surgem como caricatura, como figuras realistas ou mesmo surrealistas. 

Privilegiam-se as figuras de banda desenhada, como as Power Girls, Super Mário, ou outras 

personagens ou heróis de animação televisiva ou electrónica. Também as figuras de seres 

mitológicos, monstros, ou figuras antropomorfas dotadas de corpo inteiro, de meio corpo ou, 

simplesmente, só apresentando a cara, surgem com alguma frequência. Destacam-se também 

animais, flores e objectos, que se apresentam alegoricamente, dotados de uma forte conotação 

simbólica. No entanto, cada vez mais se nota a preferência dos writers em criarem figuras originais 

e expressivas, que os caracterizem e que os identifiquem, podendo apresentar versões que vão 

desde a figura realista a imagens abstractas. 

 

Por outro lado, e em alguns casos, a arte convencional também tem influência na elaboração das 

figuras para as color pieces, ao permitir observar diferentes expressões artísticas e estilos, que 

enriquecem visualmente o writer apreciador. 
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2.3.1.5 As frases 

Associadas intimamente à letra encontram-se, em muitos casos, e especialmente no graffiti mais 

contestatário, as frases curtas. Estas surgem para evidenciar a posição do writer face a uma 

determinada realidade social. Normalmente apresentam um cariz social, ao tentarem transmitir a 

uma determinada sociedade, uma mensagem sobre determinados problemas sociais que, por vezes, 

são ignorados, abafados, ou simplesmente deturpados. Desta forma, a frase assume-se não só como 

reivindicativa mas também interventiva, ao tentar levar a sociedade, que a lê, a reflectir e a pensar. 

Outros casos há, em que as frases surgem destinadas a alguém especial, apresentando-se como 

dedicatórias direccionadas a namoradas, amigos ou outros.  

2.3.1.6 Os fundos  

Na color piece o fundo é muito importante na medida em que contextualiza as figuras visuais e as 

próprias letras. Entendendo-se como fundo “o espaço que se situa atrás de”, este poderá nascer 

antes das figuras, surgir em simultâneo, ou ser posterior às mesmas. A escolha de uma destas 

opções é do writer, pois está intimamente relacionada com o seu estilo e modo de se expressar. 

O fundo enriquece toda a color piece e permite-lhe apresentar distintas características da 

espacialidade, originando efeitos tridimensionais e de profundidade visual. Para além disso, 

permite conjugar os diferentes elementos visuais, como a cor, a textura, os volumes, criando a 

riqueza cromática e formal a que normalmente lhe está associada. Contudo, este fundo pode ser 

monocromático ou pluricromático e apresentar diferentes situações gráficas como, por exemplo: ser 

plano e de onde nascem as figuras tridimensionais; ser expressivo, ao representar a ideia de 

movimento, de perspectivas mais elaboradas ou mesmo sensações de impacto e explosão; ser 

realizado com a utilização do degradé cromático, originando efeitos que se obtêm pela experiência 

e criatividade do seu autor.  

 

Tal como todos os artistas, também os writers pretendem criar e ter um estilo próprio que os 

caracterize e que seja reconhecido por diferentes observadores. Esse estilo, ao ser original, significa 

que o writer possui já um conjunto de skills, apresentando grande domínio técnico e expressivo, 

podendo ser esse autor denominado de king, tal como já foi referido anteriormente. 
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2.3.2 Grafito, arte bruta e pichar 

Após esta abordagem à classificação do graffiti, considera-se interessante salientar alguns termos 

associados como o são grafito, arte bruta e pichar.  

 

Segundo o Dicionário Actual de Língua Portuguesa (2002), o termo grafito remete para o conceito 

de “inscrição ou desenho, mais ou menos toscos, feitos nas paredes e outros espaços públicos”(p. 

494). Considerando esta definição do termo, pode afirmar-se que estes surgem na sociedade e no 

próprio espaço escolar, apresentando como função principal a libertação de impulsos e de emoções 

que, de certa forma, os seus autores estão proibidos de fazerem ou, simplesmente, não se sentem à 

vontade para tal. Através da ficção ou da reinvenção do real, estes autores libertam as suas fantasias 

reprimidas e tentam, desta forma, demonstrar os seus sentimentos pessoais ou os sentimentos 

próprios do grupo a que pertencem (Pais, 2003). 

Numa outra vertente, o grafito surge como forma de “marcar” o espaço, deixando ali, naquele 

lugar, a sua marca como forma de afirmação de identidade e próprio talvez, da fase que define os 

seus autores (adolescência). 

 

Em contexto escolar pode-se encontrar, em qualquer canto mais recatado, mensagens escritas ou 

desenhadas, de temática diversa, com conteúdos de diferente índole: confissões afectivo-amorosas, 

sexo, música, desporto, droga, assinaturas, palavrões ou mesmo mensagens indecifráveis. 

Sentimentais, agressivos e/ou irreverentes, os grafitos surgem numa parede, num peitoril de janela, 

numa porta de sanitário, numa mesa de sala de aula, numa cadeira, enfim, num leque ampliado de 

objectos e espaços. Estes grafitos podem aparecer como palavras, frases, poemas, pinturas, 

desenhos toscos com ou sem legendas, que marcam uma presença, uma forma de afirmação ou 

simplesmente, um acto de vandalismo.  
 

Como meios riscadores privilegiados surgem os marcadores, os lápis, as tintas, os correctores e 

mesmo o x-acto. Algumas destas inscrições são identificadas e destinadas normalmente, a 

namorados, com confissões afectivas e outras são direccionadas a todos aqueles que as observarem, 

sem terem, no entanto, um alvo em concreto e esperando, ou não, uma resposta.  
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Figura 8 -  Grafitos na escola 

 

 

 

 

Figura 9 -  Grafitos na escola  
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Dalila Rodrigues (2002), salienta o termo Arte Bruta8 proposto por J. Dubuffet (1902 – 1985), para 

se referir aos impulsos artísticos que se apresentam em estado bruto e espontâneo, sendo realizados 

por artistas não profissionais, mas sim pelo homem comum. Esta arte, realizada por elementos que 

“(…) não tendo qualquer tipo de cultura artística se manifestam livremente e, quantas vezes, 

anonimamente, em locais onde sabem que as suas imagens e palavras podem ser vistas e lidas (…). 

São, por vezes, imagens e palavras obscenas e provocatórias, que chocam e escandalizam pelo seu 

grau de irreverência “ (p. 17), onde a ingenuidade e a pureza da expressão dependem do grau de 

vivência do seu autor. Ainda segundo Rodrigues, trata-se de uma arte “mal comportada” e que 

surge “à margem do sistema instituído “ (p.17). É considerada como acto de vandalismo e está 

sujeita à censura e à repressão.  

Mais deliberadamente é realizada por artistas e intelectuais que “reagem contra a cultura 

asfixiante transmitida pelas escolas, academias, museus e mass media” (p.19). 

 

 

Figura 10 -   Dubuffet, J. (1957). Velho tonto sagaz. Óleo s/ tela; 130x89 cm. Col. Stedelijk Museum, 
Amsterdão (in Rodrigues, 2002:18). 

                                                      
8 Pode ler-se mais, entre outros, em Dubuffet, Jean (1971). Cultura Asfixiante. Diálogo. Lisboa: Publicações 

D. Quixote; Rodrigues, D. D´Alte (2002). A infância da Arte, a arte da infância. Porto: Edições ASA. 
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Já pichar, segundo o Dicionário Actual de Língua Portuguesa (2002), é definido como “escrever 

frases ou palavras de ordem em muros, paredes, etc.” (p. 781), normalmente com o recurso a 

piche. Dadas as características físicas deste material (alcatrão muito escuro e viscoso), associou-se 

o termo pichar a actos de vandalismo urbanos, que poluem visualmente o ambiente. Contudo, este 

pichar não deixa de ser uma forma de expressão que, obviamente, a sociedade condena.  

Segundo fonte não referenciada, a pichação (termo de origem brasileira) é o acto de expressar e 

popularizar um nome, um pseudónimo, uma marca, podendo apresentar-se solta em diferentes 

suportes. Está ligada ao graffiti pelo já referido objectivo comunicativo tag. Com o auxilio do 

aerossol de válvula grossa (fat cap), ou com marcadores grossos (streakers) os jovens taggers 

bombardeiam os espaços urbanos com as suas inscrições.  

Famoso e admirado pelos taggers foi Taki 183, um nome de referência no graffiti de Nova Yorque, 

considerado o primeiro tagger pela sua liberdade de expressão.  
 

Embora sendo uma forma de expressão presente no graffiti, refere a psicóloga Viviane Magro que 

“o pichador quer a transgressão, há uma competição entre eles para deixar sua marca em pontos 

altos dos prédios da cidade. O graffiti traz o lado artístico, quer mostrar uma ideia, é realmente 

uma forma de expressão” (Sugimoto, 2003: 12). 
 

Do exposto, conclui-se que os três conceitos se assemelham e se complementam, não existindo 

uma barreira relevante entre as suas definições. Intimamente ligados ao conceito de graffiti, 

considera-se ser o seu aprofundamento um tema interessante numa outra investigação. 

 
 

2.3.3  Os modelos principais de graffiti 

Depois da eclosão de graffitis sentida após a II Guerra Mundial, houve a necessidade de se 

enquadrar, segundo Joan Garí (1995), as diferentes manifestações de graffiti juvenil e adulto, em 

dois modelos principais. Com este desdobramento do graffiti esta autora salienta uma visão 

baseada, essencialmente, na aparência formal e na expressão de conteúdos textuais. 

 

Estes modelos traduziram-se, no final dos anos 60, no modelo europeu (também denominado de 

modelo francês) e no modelo americano (Garí, 1995; Saavedra, 1999).  
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2.3.3.1 O modelo europeu (ou modelo francês) 

Com origem em França, nos anos 60, este modelo apresenta um tipo de graffiti que tem como base 

o pensamento filosófico, poético e humorístico, privilegiando o conteúdo da mensagem textual em 

detrimento da elaboração plástica. É na componente verbal e argumental que se focaliza a atenção 

criativa do autor e apresenta como base a reivindicação política e social. Predominou na Europa até 

à chegada do modelo de cariz americano, nos finais dos anos 70. 
 

Em Portugal, este modelo de graffiti salienta-se após o 25 de Abril de 1974, onde a liberdade de 

expressão e de pensamento abriram portas ilimitadas à criação. O Estado Novo permitiu a 

libertação de ideias e manifestações até ai reprimidas, quer na vertente social como na vertente 

cultural. Segundo Rodrigues (2001), “as profundas transformações que o 25 de Abril acarretou, 

foram acompanhadas por um crescente entusiasmo popular, impelindo a realização de uma série 

de eventos e manifestações de carácter espontâneo, que se traduziram na produção de graffitis, 

murais e cartazes, cujo grafismo e plasticidade originou a criação de autênticos espectáculos 

pictóricos, (p. 138), que transfiguraram a imagem das cidades com vagas de cor e de movimento, 

numa verdadeira subversão dos cânones estéticos do regime que findara”(Carvalho, citado por 

Rodrigues, 2001: 138).  
 

O graffiti político assumiu-se como uma forma de expressão de rua, tendo sido exposto a muitos 

olhares. Apresentou uma mensagem de fácil percepção para os observadores exercendo, deste 

modo, uma acção directa sobre os mesmos. 

Neste período as cidades portuguesas estavam ricas de informação visual, com a proliferação de 

muitas formas de expressão, permitindo aos seus habitantes desfrutar dessa vivacidade, 

protagonizada pela cor e pela força gráfica da palavra. O graffiti surge assim como expressão 

comunicativa e estética assumindo-se como um dos grandes mediadores com a população 

portuguesa. 
 

A concepção deste modelo europeu conduz a questões que remetem para a exploração das 

diferenças entre graffiti (enquanto color piece e inserido no modelo americano) e pintura mural. 

Dada a subjectividade inerente à definição dos dois termos, ao apresentarem-se ambos como 

formas de expressão, o que os distingue são algumas características técnicas e de conteúdo. Assim, 

uma pintura mural adquire dimensões superiores às de uma piece de graffiti, sendo realizada com 

utilização de tintas e pincéis. Normalmente este tipo de pintura está sujeito a um projecto prévio, 

desenhado à escala, onde todos os participantes colaboram na sua concretização prática, todos com 

o mesmo fim. Como resultado aparece uma imagem única, cuja natureza temática pode ser 

variável, privilegiando, no entanto, a faceta política e partidária, tal como é ilustrado com as figuras 

seguintes.  
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Figura 11 -  Eleições Legislativas / Contra o Imperialismo na Luta pela Paz, Lisboa – Sete Rios – (Bairro das 
Furnas) | PCP, 1976 (in CD-ROM “Os Murais de Abril”, 2005)  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 -  Eleições Legislativas / A Liberdade vota PCP, Sintra – IC19 – (Palácio de Queluz), 1976 (in 
CD-ROM “Os Murais de Abril”, 2005) 
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Figura 13 -  PCP / Aliança Povo - MFA, Oeiras – Paço D’Arcos (Defronte à EMEL), 1976 (in CD-ROM “Os 
Murais de Abril”, 2005)  

 

 

 

 

 

Figura 14 -  - Eleições Constituintes / Pela unidade e organização dos trabalhadores. Oeiras – Paço D’Arcos | 
PRP, 1975 (in CD-ROM “Os Murais de Abril”, 2005)  
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Muitos partidos políticos, ainda hoje em dia, utilizam a pintura mural como forma de expor 

socialmente as suas convicções políticas decorando, de certa forma, muros de espaços urbanos. 

 

2.3.3.2 O modelo americano 

A expansão da cultura Hip-Hop Norte Americana permitiu a sua internacionalização trazendo as 

suas vertentes culturais para a Europa. A introdução do Breakdance, do Rap e do Graffiti foi um 

dos grandes fenómenos de renovação cultural etno-juvenil (Arce, 1999), e impulsionou o modelo 

americano na europa e no resto do mundo.  

Este modelo de graffiti apresenta características básicas que o distinguem do modelo europeu.  

No modelo americano há o predomínio da componente icónica sobre a verbal, valorizando-se a cor 

e a audácia figurativa, com o desenvolvimento formal e a experimentação técnica. É influenciado 

pelos modelos visuais da cultura de massas e apresenta como referência os graffitis Nova 

Iorquinos. Traz consigo não só o seu carácter dialógico do discurso, mas também a grande riqueza 

icónica e simbólica referencial e cultural. Privilegia o spray como meio/instrumento, associando-o 

a suportes como vagões de metro, comboios ou paredes (Garí, 1995).  

 

2.3.4 O graffiti comercial  

Ao evoluir, consideravelmente, como forma artística, nestes últimos anos, o graffiti fez surgir a 

vertente comercial e mesmo profissional para alguns writers. Apresentando-se como um graffiti 

“encomendado”, assume uma vertente totalmente legal não estando, por isso, condicionada ao 

contexto físico urbano, mas antes aos interesses dos seus apreciadores e à criatividade do writer.  

A presença constante no espaço físico, a evolução formal e técnica e o aperfeiçoar de estilos, bem 

como a frequente divulgação/utilização na comunicação social, em publicidade televisiva, cartazes, 

filmes, telenovelas, revistas, entre outros meios dirigidos a um público jovem, tem exercido uma 

função positiva na sociedade, originando uma maior aceitação social desta forma de expressão 

criativa.  
 

Também a vertente cultural já ganhou relevância, contribuindo para tal os eventos promocionais 

por parte de algumas autarquias, museus ou outras instituições, com a participação de writers em 

exposições públicas, entre outras actividades, que surgem como uma forma de potenciar uma 

carreira artística e de adquirir prestigio social. A versatilidade dos suportes utilizados hoje em dia, 

permitem a mobilidade das obras de graffiti, fazendo com que muitos museus e outras instituições 
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promovam e realizem exposições temporárias sobre esta expressão artística. A socióloga Lígia 

Ferro (2005), considera mesmo que “nalguns países e regiões, como Barcelona, enquanto arte 

consagrada, o “graf” entra nos museus e é considerada corrente artística com tanto prestígio 

como um quadro de Picasso” (citado por Rodrigues, 2005: 57).  

 

2.3.5 O writer e a terminologia utilizada 

Após esta abordagem sobre o fenómeno do graffiti, considera-se de extrema importância conhecer 

quem pratica essa forma de expressão: os writers. 

Os writers são jovens que gostam de desenhar e de pintar e que muitas vezes iniciam a sua 

aprendizagem através da imitação visual de imagens, com significado próprio. Normalmente estas 

imagens são de figuras que admiram e que irão ter uma influencia inicial no seu trabalho e, 

possivelmente, no seu estilo posterior.  

 

Relativamente à origem social e escolaridade dos writers, pode-se encontrar writers em todas as 

classes sociais e de todas as etnias (Arce, 1999; Saavedra, 1999; Pais, 2000; Ferro, 2005 in 

Rodrigues, 2005) apresentando a expressão do graffiti uma composição transclassista, masculina e 

feminina. Porém, a maioria dos jovens writers são do sexo masculino, por apresentarem uma maior 

liberdade face ao poder paternal. Também o fugir à polícia ou mesmo o transpor de obstáculos para 

chegar a “melhores” paredes são alguns exemplos pelos quais, provavelmente, não se encontram 

tantas raparigas no graffiti. A writer lisboeta “Joan”, que apresenta trabalhos publicados no livro 

“Graffiti World”, de N. Ganz, editado no ano passado, refere em entrevista a Rodrigues (2005) que 

“as raparigas são mais recatadas, não querem estar associadas ao que é marginal”,(...)no entanto 

“não me imagino sem pintar” (p. 56), evidenciando que cada vez mais o sexo feminino começa a 

fazer parte desta cultura de rua. Já a investigadora Nancy MacDonald (2001), refere a arte do 

graffiti como uma sub-cultura masculina. Para a socióloga Lígia Ferro “a produção do graffiti não 

é mais machista. Existem é entraves à participação feminina que resultam da própria estrutura 

social: elas são mais incentivadas a estar no espaço privado do que a se exporem no espaço 

público” (Rodrigues, 2005, in Pública: 57).  

Em Portugal, as OGA (Only Girls Allowed) são, de momento, a única crew feminina. Numa 

entrevista dada a Rodrigues (2005, in Pública), referem que só fazem bombing e consideram que 

este não é uma arte menor do graffiti, mas antes “uma forma de tornar a rua uma enorme galeria” 

(Rodrigues, 2005: 55). Com uma média de 20 anos e estudantes universitárias, antes de embelezar 

uma parede fazem um projecto. Pintam nos muros. Fazem flores e formas redondas de cores vivas. 
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Rodrigues (2005), no seu texto “Raparigas graffiti”, refere que estas jovens “ não o fazem (ao 

graffiti) para provocar ou sujar as paredes. Não tem paciência para andar aí de mochila às costas, 

durante a noite, com o material e a fugir à policia. Não gostam de ser associadas ao que é 

marginal. Para elas o “graf” é um “vicio”, puro gozo, uma expressão da criatividade” (p. 52).  

Quanto aos writers participantes neste estudo, todos são do género masculino e preferem, no 

graffiti, a color piece, no hall of fame, pois permite concretizar uma ideia mais estruturada e, 

simultaneamente, apresenta maior criatividade e riqueza estética e artística. 

 

Quanto à escolaridade e formação académica, por vezes são jovens que apresentam insucesso 

escolar, mas um gosto muito grande pela imagem gráfica. Outros, pelo contrário, são bons alunos e 

desde cedo evidenciam preferências artísticas, enveredando por estudos superiores no âmbito das 

artes, design e ensino artístico.  

O gosto por esta expressão pode iniciar-se na adolescência, tal como refere o writer Don, 

participante neste estudo9, quando afirma “sempre gostei de desenhar, desde puto que gostei de 

desenhar. Gostava de passar as minhas ideias não só no papel, mas para as pessoas verem, para 

me expressar de uma maneira (…), (o graffiti) tem mais a ver comigo, com o meu estilo de 

desenho” (2004), ou iniciar-se mais tarde, tal como ilustra o writer Ram (também participante 

neste estudo) quando refere que “desde sempre que já pintava, pintava óleos, aguarelas, 

acrílicos,…(…) mas também estava muito ligado à rua (…) comecei já na idade para ter juízo” 

(2004). 

 

O prestigio e o reconhecimento do writer é influenciado pelo número de trabalhos expostos na 

sociedade e pela qualidade dos mesmos, ao mostrarem preocupações de ordem estética e pictórica. 

Também o conjunto de skills que o writer possui é determinante na hierarquia estabelecida, 

apresentando-se, normalmente, mais desenvolvido em writers já com um percurso nesta expressão 

e idade mais avançada.  

O writer, usualmente, junta-se a outros elementos, com os mesmos gostos, formando a crew que é, 

normalmente, constituída por cinco ou seis membros. Este grupo apresenta como funções 

principais o pintar e o divertimento. O writer Moa refere “éramos três amigos, quisemos formar, 

(…),começámos a pintar e levámos mais a sério o exprimir as nossas ideias através do graffiti” 

(2004). Já o writer Don refere “ (…) crescemos todos juntos (…), todos gostávamos de desenhar 

(…)não gostamos de pintar sozinhos” (2004). 

                                                      
9 Apresentam-se excertos das entrevistas realizadas, podendo-se ler a totalidade das mesmas no Anexo 3 

desta dissertação. 
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Criam um nome que os identifique perante os outros grupos e este é, normalmente, apresentado 

sobre a forma de abreviatura de um nome mais complexo. Por vezes estas crews são compostas por 

elementos de diferentes vertentes da cultura Hip-Hop e, tal como refere Moa “ (…) tem sempre 

algo que as une. (…) eu dedico-me só ao graffiti. No entanto tenho dois ou três colegas que 

juntaram o graffiti com a música, onde as próprias músicas falam daquilo que nós fazemos” 

(2004).  

 

Relativamente à imagem dos writers, ao seu modo de vestir, estes apresentam preferência por 

algumas marcas específicas, com design desportivo. Privilegiam as peças largas, ténis com fat 

laces, bonés, ou gorros e casacos com capuz. Tal como refere Mar, “não podemos fazer uma 

imagem directa do graffiti com as roupas largas. Há uma série de marcas que sobrevivem à volta 

disso (…) e ajudam a dar essa imagem. (…) mas nós somos pessoal que usa sweater com capuz 

(…)” (2004). A completar o estilo surgem muitas vezes o uso de mochilas.  

Contudo, esta caracterização é muito relativa e nem sempre os writers se vestem como o referido, 

tal como refere o writer Caos quando diz “eu não tenho de andar de calças largas (…) ou com um 

boné p´ró lado só porque faço parte do Hip. Acho que não tem nada a ver” (2004).  

Este estilo de roupa é também muito utilizado por skaters, rappers ou ainda por outros jovens que, 

não praticando nenhuma das actividades do movimento Hip-Hop gostam de se vestir assim, 

adoptando o visual streetwear. 

 

Os writers adoptaram uma terminologia própria que lhes permite comunicar entre si. Do ponto de 

vista linguístico, esta torna-se quase impossível abarcar visto apresentar uma constante mutação ao 

pertencer a uma cultura que evolui constantemente. Cada elemento gráfico possui uma clara 

relação semiótica com a cultura, através do modo de produção, funcionamento e recepção dos 

diferentes sistemas de sinais de comunicação, entre os writers e grupos. Muitos dos vocábulos 

utilizados tem origem na aplicação directa do termo inglês correspondente. Noutros casos, a 

invenção ou a utilização de termos são escolhidos tendo em conta as relações com valores fonéticos 

e semânticos da palavra. A linguagem converte-se num elemento cultural diferenciador e, 

simultaneamente, comum no seio do grupo, sendo necessário identificá-la e conhecê-la para a 

poder compreender, quer em termos técnicos quer em termos sociais, pois apresenta-se composta 

por gírias, com variantes sintácticas próprias.  

Na crew, a terminologia funciona como um elemento de identificação e coesão do grupo. O tag da 

própria crew é um exemplo disso, onde todos os elementos pertencentes aquele grupo apresentam 

características que os unem. 
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Curioso é que o autor de uma manifestação com grande relevância pictórica seja denominado de 

writer (escritor) e não painter (pintor) ou outro vocábulo mais directamente relacionado com o 

termo graffiti. A esclarecer esta questão relembram-se as origens do graffiti nova iorquino e os 

primeiros graffitis a serem executados, em forma de textos, frases ou palavras, onde sobressaía o 

nome do protagonista, em formato de pseudónimo, ou seja, o seu tag. 

Relativamente ao tag, este é o nome seleccionado por cada writer, como uma auto-denominação e 

que serve para identificação pessoal na comunidade graffiti e em todo o contexto urbano 

conhecedor desta realidade. Surge como uma nova identidade, apenas conhecida por alguns. Caos, 

Moa, Don, Ram, Mar, 5Stars, Exas, Sken e Mosaik são alguns exemplos de tags de writers 

portugueses sendo os cinco primeiros participantes deste estudo.  

Também tags como Phase 2, Blade, Daim, Daze, Crash, Gémeos, Zephyr, Lady Pink, Noc, Kase 2, 

entre muitos outros, são algumas referências no panorama internacional e de grande prestígio no 

meio da expressão artística do graffiti (Ganz, 2004). 

A escolha do tag é sempre algo muito pessoal e, ao ser seleccionado pelo writer, este deverá ter em 

conta determinadas características. Assim, não deverá usar iniciais do verdadeiro nome, nomes 

próprios ou nomes de gente famosa. Não deverão ser nomes nem demasiado longos nem 

demasiado curtos. Um tag deve apresentar entre três a sete letras, e o importante é que afirme um 

estilo próprio, com qualidade. 

 

Ao concluir este ponto, desta revisão de literatura, considera-se útil ter como referência um padrão 

terminológico estável, que permita assegurar a compreensão básica dos processos e terminologia 

do graffiti e do Hip-Hop no geral. Deste modo, apresenta-se um glossário (Anexo 2), que foi 

realizado a partir da compilação de vários autores (referenciados na bibliografia), e dos dados 

recolhidos em todo o estudo desenvolvido. 

 

Após este percurso pelo fenómeno do graffiti, considera-se que não se deve continuar a “fazer de 

conta” que esta forma de expressão/comunicação não existe ou, simplesmente, condenar-se e 

marginalizar-se sem perceber. Neste sentido, considera-se importante apresentar, num trabalho 

científico desta natureza, esta abordagem mais detalhada do graffiti, inserida em contexto 

pedagógico e numa perspectiva interdisciplinar e supervisiva.  

 

O capítulo seguinte ilustra o modo de como esta abordagem foi desenvolvida. 
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3 DA METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO AO ESTUDO 

REALIZADO 

“A investigação é um processo social através do qual os grupos humanos transformam o 

conhecimento que têm da realidade, transformando ao mesmo tempo a sua maneira de agir sobre 

essa realidade.”  

(Canário, 1991: 220) 
 

 

Ao considerar a metodologia como um conjunto de métodos e técnicas de investigação, sua 

organização e fundamentação, esta deve ser encontrada de acordo com as perspectivas que o 

investigador tem acerca da resolução de um determinado problema (Estrela, 1994). A escolha da 

metodologia a adoptar implica que o investigador tenha consciência do que pretende estudar e do 

conhecimento que ambiciona construir, tendo em conta os contextos envolventes. Após essa 

reflexão, o investigador deve definir o rumo que julga mais adequado à concretização da 

investigação, sabendo que, a escolha da metodologia adequada ao estudo pode ser uma tarefa 

complexa sendo, no entanto, a sua identificação e escolha fundamental. 

Este capítulo apresenta, fundamenta e descreve a metodologia que orientou o presente estudo, 

encontrando-se estruturado em cinco pontos principais, que ilustram todo o processo realizado. 

Assim: 

- Descrição geral do estudo; 

- Metodologia de investigação; 

- Metodologia de investigação-acção: da concepção à realidade do estudo desenvolvido; 

- Participantes no estudo; 

- Métodos de recolha e de análise dos dados; 

3.1 Descrição geral do estudo 

Após reflexão sobre o que se pretendia estudar – o graffiti contemporâneo, em particular em 

contexto educativo - considerou-se importante que, numa fase inicial, fosse desenvolvido um 

estudo descritivo e interpretativo, que permitisse compreender a cultura urbana do graffiti. Deste 

modo, foi realizado um estudo dessa natureza, tendo sido feita a recolha de dados através de 

entrevistas semi-estruturadas a cinco writers portugueses, saídas de campo para recolha fotográfica, 
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pesquisa e revisão de bibliografia seleccionada. De referir que esta fase do estudo se revelou de 

particular importância, para o desenvolvimento da fase seguinte do projecto, já em contexto 

escolar. Assim, e na fase do estudo que decorreu em contexto escolar, foi desenvolvida uma 

investigação do tipo investigação-acção, integrada num estudo de tipo qualitativo.  

Tal como referem Watson-Gegeo (1982, citado por Pérez, 1994), a metodologia de investigação 

qualitativa consiste “em descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interacções e 

comportamentos que são observáveis. Além de que incorporam o que os participantes dizem, suas 

experiências, atitudes, crenças, pensamentos e reflexões, tal e como são expressas por eles 

mesmos” (p.46).  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa apresenta cinco características 

fundamentais: o ambiente natural, que proporciona os dados, permitindo ao investigador um papel 

activo na recolha dos mesmos; a descrição, que se revela fundamental; o processo, que é mais 

enaltecido pelo investigador que o produto final; os dados são analisados, tendencialmente, de 

forma indutiva; o significado que é de extrema importância. 

O investigador que opta por utilizar o método qualitativo está preocupado com a compreensão 

absoluta e ampla do fenómeno em estudo, pois observa, descreve, interpreta e aprecia o meio e o 

fenómeno, tal como se apresentam, sem procurar controlá-los (Fortin, 1999). 

Segundo autores como Estrela (1992), a metodologia qualitativa exige uma diversidade de técnicas 

e a sua correcta utilização, uma organização estruturada do processo metodológico, uma 

reformulação do design traçado inicialmente e, finalmente, um complexo tratamento de dados, a 

partir dos quais se constrói a indução das conclusões. 

Neste estudo, implementado no contexto escolar, para além das técnicas qualitativas recorreu-se 

também à utilização de técnicas quantitativas de recolha de dados, de modo a proporcionar uma 

visão mais ampla da realidade. 
 

Concebeu-se uma proposta, sob a liderança do professor-investigador, de intervenção pedagógico - 

didáctica, delineada pelo conjunto de professores participantes, que constou da realização de 

planificações didácticas, posteriormente implementadas, de forma a introduzir o tema graffiti em 

articulação curricular. Foram ainda construídos vários materiais auxiliares às diferentes aulas, 

destacando-se a apresentação em formato digital. Foram também desenvolvidas várias experiências 

de aprendizagem, destacando-se a realização do projecto “Graffiti em Acção”. 

Na sala de aula privilegiou-se a reflexão dos alunos e dos professores envolvidos, possibilitando 

avaliar os resultados através de uma análise crítica. Essa reflexão constante permitiu a 

reformulação de algumas actividades e o desenvolvimento de competências comunicacionais, 

reflexivas e relacionais nos alunos, conduzindo-os à promoção de atitudes cada vez mais 

autónomas, à expressividade, à sensibilidade estética e ao desenvolvimento do sentido crítico. 
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Ao longo deste procedimento todos os participantes puderam reflectir sobre a educação para a 

cidadania e sobre o conjunto de competências definidas como saber em acção ou em uso. Foi 

concebido um ensino de modo a permitir ao aluno realizar aprendizagens de diferentes índoles, em 

interacção disciplinar e social. 
 

Participaram nesta segunda fase do estudo duas turmas do 8º ano, de duas Escolas do distrito de 

Aveiro e professores de várias disciplinas e áreas curriculares desses mesmos alunos. Para além 

destes, participaram indirectamente outros elementos das organizações escolares e da respectiva 

comunidade educativa, como outros alunos, professores, encarregados de educação e membros da 

autarquia.  

O presente estudo desenvolveu-se durante o ano lectivo de 2004/05, tendo sido iniciado, com a 

participação dos alunos, em Novembro de 2004 e tendo decorrido até Maio de 2005.  

3.2 Metodologia de investigação 

Ao fundamentar a metodologia seleccionada para o presente estudo, deve ter-se em consideração 

que, ao professor é incutido o papel de professor/supervisor/investigador, procurando este a relação 

entre a prática educativa e a investigação. 
 

3.2.1 Estudo descritivo e interpretativo – 1ª fase do estudo 

Considerando-se a investigação também como um meio permanente de auto-reflexão, torna-se cada 

vez mais necessário estabelecer “uma relação dialéctica, entre teoria e a prática mediante uma 

reflexão crítica” permitindo, desta forma, gerar conhecimento da “praxis e na praxis” (Arnal et al., 

1994: 36). Ao construir o conhecimento tendo como referência o exposto, salienta-se o paradigma 

interpretativo cujo conhecimento é construído a partir da descrição e interpretação de fenómenos 

do mundo (Bassey, 1999). As relações que se estabelecem entre sujeitos produzem acções, que são 

influenciadas pelo contexto em que se desenvolvem, sendo por isso subjectivas. Assim, o 

paradigma interpretativo é talvez aquele que melhor permite compreender como é que os sujeitos 

criam, transformam e interpretam a realidade onde estão inseridos.  

Arnal et al. (1994) consideram que este paradigma permite compreender e interpretar a realidade, 

desde os significados atribuídos pelos implicados nos contextos, ao estudo das suas crenças, 

intenções, motivações e outras características não observáveis directamente.  
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Tendo consciência dos objectivos deste estudo, na primeira fase da investigação tentou-se 

compreender o graffiti enquanto forma de expressão urbana e de comunicação específica.  

Tornou-se de extrema importância a realização de um trabalho de campo prévio, nomeadamente de 

recolha fotográfica e registo de obra de diversos graffitis, dada a efemeridade dos mesmos, quer 

devido aos aspectos climatológicos quer aos aspectos sociais que os rodeiam. Para este registo foi 

tido em conta o autor (writer), a data de conclusão da obra e a localização no espaço (cidade). 
 

Foram fotografadas algumas obras em plena produção, realizadas durante o dia, em eventos e 

iniciativas de promoção do graffiti, observando-se o modo de execução e de trabalho dos writers, 

desde a fase inicial, do suporte branco, à execução dos primeiros traços, ao nascimento da figura e 

do fundo, ao preenchimento das manchas, ao brilho e ao término da obra. Foram também 

fotografadas pieces, realizadas pelos writers durante a noite, de carácter iminentemente ilegal. 

Estas imagens recolhidas foram posteriormente seleccionadas pelos professores de Educação 

Visual e Língua Portuguesa, tendo em conta o seu conteúdo temático, expressividade e objectivo 

comunicativo e usadas em contexto pedagógico (Anexo 3). 
 

Como primeira impressão do contacto estabelecido com os writers, através da entrevista, resulta a 

expectativa que estes têm de auto-promoção e de divulgação do seu trabalho, sendo este um dos 

motivos que os levou a não terem qualquer problema em contribuir para este estudo. 

Essencialmente procuram zonas calmas para se expressarem, como locais abandonados ou 

permitidos ou, pelo contrário, zonas de trânsito rápido junto aos caminhos de ferro e auto-estradas. 

Apresentam nos seus trabalhos conteúdos icónicos e textuais que evidenciam as relações do writer 

para com a sua cidade, com o espaço urbano onde normalmente habitam e sobre o qual actuam de 

forma constante numa relação dialógica com o espaço físico, político, económico e social que vai 

mais além do que marcar território, preferindo, sem qualquer hesitação, o trabalho no hall of fame. 
 

Após a recolha das informações, o tratamento dos dados foi, obrigatoriamente, selectivo, indo ao 

encontro aos objectivos definidos. Estes determinaram a interpretação e análise sobre três 

dimensões consideradas fundamentais para a compreensão do tema, a saber: 

- o graffiti enquanto expressão gráfica, urbana e actual; 

- o writer, enquanto elemento social e produtor de imagens e mensagens sociais, permitindo, 

através da sua compreensão, perceber as distinções entre diversas manifestações; 

- a sociedade, enquanto receptora da expressão. 

 

As entrevistas realizadas podem ser lidas, na sua totalidade, no Anexo 3. 
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3.2.2 A investigação-acção - 2ª fase do estudo 

Foi na década de 80 que a investigação-acção se desenvolveu com maior realce, tornando-se muito 

popular na investigação educacional (McNiff, 1988). Apresenta-se como uma estratégia adequada 

para abordar muitos problemas relacionados com a educação, ao permitir uma melhor articulação 

entre a teoria e a prática. 
 

Existem, por parte de diferentes autores, distintos olhares sobre a metodologia da investigação-

acção. Assim, Hustler, citado por McNiff (1988), considera a investigação-acção como a acção 

realizada por um professor que decide modificar uma situação “tradicional” optando por se tornar 

investigador da sua própria prática na sala de aula. Elliot, citado por McNiff (1988), concebe a 

investigação-acção como um formulário para a acção do professor, sendo encarada como um termo 

para descrever métodos e técnicas, para formar sistemas que produzam uma melhoria resultante de 

uma acção auto-reflexiva. Carr e Kemmis (1986) consideram a investigação-acção como uma 

forma de inquérito auto-reflexivo realizado pelos participantes (professores, alunos ou outros) em 

diferentes situações, como sociais e educacionais, de forma a melhorar a racionalidade e justiça das 

suas próprias práticas educacionais, da compreensão dessas práticas e das situações, nas quais essas 

práticas são levadas a cabo. Já para Winter (1994), a investigação-acção envolve, numa primeira 

fase, um processo de reflexão e, numa segunda etapa, a modificação nas práticas. Segundo Bogdan 

e Biklen (1994), e Cohen e Manion (1995), esta metodologia caracteriza-se pela recolha de 

informação sistemática com o objectivo de promover mudanças sociais. Segundo Pérez (1994), este 

tipo de investigação deve ser adoptado para abordar problemas e preocupações educativas de 

carácter prático, exige uma participação consciente e um compromisso responsável em cada uma 

das fases ou etapas que caracteriza esta metodologia, preconizada por diferentes autores. Ainda 

segundo este autor, o desenrolar de um projecto de investigação-acção apresenta-se como uma 

espiral auto-reflexiva que inclui o planear, o actuar, o observar e o reflectir e o re-planificar. 

 

Já Cohen e Manion (1995), consideram existir duas fases distintas:  

- fase do diagnóstico, na qual são analisados os problemas e desenvolvidas as hipóteses; 

- fase terapêutica, na qual as hipóteses são testadas por uma mudança experimental, consciente e 

directa. Os mesmos autores consideram que “a principal justificação para o uso da 

investigação-acção no contexto escolar é o melhoramento da prática. (…) A característica 

que faz com que a investigação-acção seja um procedimento muito apropriado ao trabalho 

nas salas de aula e Escolas é a sua flexibilidade e adaptabilidade” (1995: 192).  
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Para estes autores o desenvolvimento de um projecto de investigação-acção deve contemplar os 

seguintes passos: 
 

Primeiro passo – Identificação, avaliação e formulação de um problema; 

Segundo passo – Discussão prévia e negociação entre todos os envolvidos, nomeadamente, 

professores, investigadores e patrocinadores; 

Terceiro passo – Revisão bibliográfica, que por vezes pode ocorrer, de modo a encontrar 

pontos de convergência com outros estudos; 

Quarto passo – Modificação ou redefinição do problema inicial. Pode surgir como hipótese ou 

como conjunto de objectivos guia; 

Quinto passo – Pode relacionar-se com a escolha dos procedimentos de investigação, ou seja, 

que etapas seguir, o que se necessita consultar, com que recursos se pode contar, com que 

instrumentos, a que objectivos se propõe (globais, estratégicos, a curto e longo prazo); 

Sexto passo – Escolha dos procedimentos de avaliação, tendo em conta de que esta deverá ser 

contínua;  

Sétimo passo –Implementação do projecto, com vista à resolução do problema; 

Deverá haver recolha de dados, com a utilização de técnicas e instrumentos adequados;  

Oitavo passo – Análise dos dados, inferências resultantes e avaliação global do projecto. Esta 

interpretação dos dados deve ser realizado de modo holístico e interactivamente, pois um 

aspecto pode ter influência no outro. 

 

Em suma, esta metodologia permite ao próprio professor e ao aluno reflectir sobre as suas práticas, 

de forma a melhorar o processo de aprendizagem e de aquisição de conhecimentos, valores e 

atitudes. É adicionado ao professor o papel de investigador, assumindo este a tripla função de 

professor/investigador e supervisor, participando activamente na causa da investigação.  

Como método poderá ser utilizada em diversas situações do contexto educativo salientando-se, por 

exemplo, métodos de ensino, estratégias de aprendizagem, procedimentos na avaliação, valores e 

atitudes, entre outras situações em que se considere adequada esta metodologia. 

 

Ao seleccionar a metodologia de investigação-acção, contribui-se para a própria formação do 

professor/investigador pois, ao estar mais consciente e crítico sobre as suas práticas profissionais, 

permite a sua valorização, quer profissional, quer pessoal. O professor torna-se, assim, um 

supervisor da educação, da sua própria prática enquanto tal e do seu próprio desenvolvimento 

pessoal. A supervisão é assim entendida como um processo de auto-descoberta, de construção 

pessoal, facilitado pela partilha de saberes e enriquecido pelo diálogo e reflexão constante. 
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O professor, enquanto investigador e supervisor, constrói e ajuda a (re)-construir saberes num 

processo evolutivo de si e do outro. Promove um clima estável, facilitador e estimulante, de modo a 

desenvolver no aluno competências reflexivas e de auto-desenvolvimento, rasgando caminhos que 

permitem ao aluno definir os seus trajectos com segurança. 

Por todos os aspectos apresentados parece que a investigação-acção, pela sua versatilidade e 

flexibilidade, é a forma mais adequada de abordar o tema desta investigação, ao permitir 

implementar conteúdos e processos inovadores que se traduzem em mudanças educativas e sociais, 

sendo, no fundo, o que se pretende com este estudo. 

3.3 Metodologia de investigação-acção: da concepção à realidade do estudo 

desenvolvido 

Neste ponto apresentam-se os procedimentos realizados, seguidos pelos objectivos de cada etapa da 

metodologia, devidamente adaptadas ao estudo. Estas etapas, ao permitirem uma reflexão 

dialogante, conduziram à construção activa do conhecimento durante toda a acção.  

 

Quando uma metodologia é aplicada ao contexto escolar tem, à partida, diversas condicionantes 

próprias da organização escolar. Embora inicialmente se tenha esboçado um programa de 

investigação, tem-se consciência de que o mesmo não pode ser entendido, nem visto, de forma 

rectilínea e sem ajustes. Inserido em microssistema, há diversas interacções que podem atrasar todo 

o seu funcionamento, ao longo das diferentes etapas. Para além disso, e dada a especificidade do 

estudo, com a intervenção de diferentes disciplinas e áreas curriculares apenas com um bloco 

lectivo por semana torna-se, por vezes, difícil, a recolha de dados pertinentes para o estudo, quer 

devido ao calendário escolar, quer ainda a outras condicionantes profissionais. De qualquer forma, 

refere-se que a investigação decorreu, cronologicamente, tal como ilustra a Tabela 6. 
 

- Estudo interpretativo e descritivo; 
- Pesquisa bibliográfica específica sobre o tema; 
 
1ª Etapa - Reflexão sobre o tema em estudo: o graffiti. 

De Setembro de 2004 a Janeiro de 2005 

2ª Etapa – Planificação de estratégias e actividades: propostas 
de intervenção pedagógica. De Novembro de 2004 a Janeiro 2005 

3º Etapa - Implementação da planificação e observação do seu 
funcionamento. De Novembro de 2004 a Maio 2005 

4º Etapa – Reflexão e avaliação. 
 De Dezembro de 2004 ao final do ano lectivo 

Tabela 6 -  Calendário da aplicação da metodologia de investigação-acção 
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3.3.1 Procedimentos iniciais  

 

Como procedimento inicial foi necessário seleccionar as escolas, o ano de escolaridade e convidar 

os professores a participar. Após esta medida foi fundamental recorrer a um conjunto de 

procedimentos que viabilizam todo o trabalho a desenvolver, num estudo desta natureza, tais como: 

pedidos de autorização às duas Organizações Escolares envolvidas (Anexo 3) e pedidos de 

autorização aos Encarregados de Educação dos alunos (Anexo 3), quer para a participação no 

estudo, quer para a recolha fotográfica e videográfica.  
 

Neste sentido, e para formalizar as autorizações, foram dirigidos pedidos aos Presidentes dos 

Conselhos Executivos das duas Escolas intervenientes, nos quais constavam o âmbito do estudo, os 

objectivos e a metodologia a adoptar. Foi também enviada uma carta a todos os Encarregados de 

Educação dos alunos intervenientes, de modo a informá-los sobre o projecto a desenvolver e a 

justificar as razões da recolha foto e videográfica de algumas aulas. 

 

Para além destes procedimentos formais, fez-se um pedido de colaboração aos professores das 

turmas envolvidas nas duas Escolas. Foi apresentada uma proposta inicial do tema, questionando-

os sobre uma possível colaboração. Desde logo, um leque de professores mostrou interesse e 

disponibilidade para participar no estudo. Outros porém, e apesar de considerarem o tema bastante 

inovador, não aceitaram essa colaboração por não encontrarem conteúdos disciplinares que fossem 

de encontro ao tema. 
 

Dado que o presente estudo envolvia recursos, não só pedagógicos e físicos mas também materiais, 

foram apresentados, sumariamente, os objectivos do estudo aos elementos da Junta de Freguesia de 

São Salvador e Câmara Municipal, ambas de Ílhavo, cidade onde uma das Escolas se insere. 

Ambas as instituições consideraram o estudo bastante pertinente e interessante, na medida em que 

valoriza a relação escola/comunidade e, simultaneamente, pelo tema em estudo ser bastante 

relevante em termos sociais e cívicos. Deste modo, ambas as instituições se disponibilizaram e 

apoiaram logística e financeiramente o estudo. 
 

Finalmente, foi solicitada autorização à Direcção Regional de Educação do Centro – DREC, 

(Anexo 3), para intervir no espaço escolar, com a execução do projecto “Graffiti em Acção”, de 

modo a se poder concretizar o estudo. Após visita ao estabelecimento de ensino de membros desta 

Direcção e apreciação do trabalho já desenvolvido e objectivos do mesmo, foi deferida a referida 

autorização. 
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3.3.2 Reflexão sobre o tema em estudo: o graffiti. 

Nesta primeira etapa pretendeu-se: 

- Reflectir sobre o tema Graffiti como forma de expressão urbana e comunicação específica e 

possuidor de potencialidades educativas; 

- Reflectir sobre a importância que a compreensão desta forma de expressão pode ter no 

crescimento pessoal, social e cultural do aluno, permitindo o desenvolvimento de diferentes 

competências;  

- Reflectir sobre o panorama da revisão de literatura e sobre a recolha de dados directamente 

obtida, em trabalho de campo. 

 

Nesta primeira etapa foi de extrema importância o estudo descritivo e interpretativo realizado na 

primeira fase da investigação e já apresentado no ponto anterior. Esse estudo permitiu ao 

professor/investigador reflectir sobre a situação e sobre o tema, de modo a ser aplicado em contexto 

escolar.  

3.3.3 Planificação de estratégias e actividades: propostas de intervenção pedagógica. 

Nesta segunda etapa pretendeu-se: 

- Seleccionar as unidades didácticas, objectivos e organizar os conteúdos programáticos; 

- Conceber planos de aula e actividades contemplando os objectivos e conteúdos das diferentes 

disciplinas e áreas curriculares, tendo em conta o programa oficial do Ministério da Educação, 

relativos às unidades didácticas seleccionadas; 

- Desenvolver actividades e experiências de aprendizagem adequadas ao nível etário dos alunos; 

- Desenvolver recursos didácticos adequados às actividades e às características dos 

projectos/experiências de aprendizagem, como power point, fichas para os alunos, bancos de 

imagens; 

- Planificar as experiências de aprendizagem como, visitas de estudo, contacto com writers, 

intercâmbio entre escolas/turmas participantes; 

- Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento do trabalho colaborativo entre os 

professores participantes de ambas as escolas e responsáveis pela implementação do estudo; 

- Assegurar as condições necessárias ao desenvolvimento das actividades fora da sala de aula; 

- Conceber instrumentos de recolha de dados (questionários) para conhecer a opinião dos alunos 

e dos professores participantes; 

- Planear, com responsabilidade, tudo o que se necessita e considere fundamental de modo a 

obter resultados positivos (tarefas, tempos, espaços, registos, informações). 
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Tendo como participantes os professores das disciplinas de Educação Visual, Língua Portuguesa, 

Inglês, Ciências Naturais, Educação Musical e Ciências Físico-Química e das áreas curriculares 

não disciplinares de Projecto, Formação Cívica e Estudo Acompanhado, e sob o tema graffiti, 

foram seleccionadas unidades didácticas, tendo em conta o programa oficial, procedendo-se à 

planificação disciplinar e interdisciplinar. Estas planificações, realizadas em conjunto pelos 

professores das mesmas disciplinas de ambas as escolas, de modo presente ou com recurso às 

técnicas à distância, atenderam a uma perspectiva de ensino de cariz construtivista, permitindo aos 

alunos desempenhar um papel activo na sua aprendizagem. Foram desenvolvidas de modo a incluir 

a aquisição de novos conceitos e de actividades promotoras da reflexão e do diálogo. Privilegiou-

se, também, nas referidas planificações, a criatividade e a originalidade, de modo a desenvolver 

distintas capacidades e competências nos alunos. 
 

Nas planificações foram consideradas, pelos professores, as seguintes fases: 

- Introdução do tema em contexto escolar, de forma a motivar os alunos e a verificar qual a sua 

percepção sobre o mesmo; 

- Desenvolvimento do tema, com a utilização dos recursos didácticos, de modo a fomentar 

capacidades e competências nos alunos; 

- Reflexão e avaliação, de forma a questionar e avaliar os saberes desenvolvidos. 
 

De modo a ilustrar a aplicação do tema em contexto disciplinar, apresentam-se, no Anexo 3, as 

planificações das disciplinas e áreas curriculares não disciplinares atrás referidas. 

Para apoiar estas planificações foram elaborados, pelos professores, diversos recursos didácticos 

como, apresentações em power point, fichas de actividades, bancos de imagens e acetatos. Para a 

construção destes recursos, cada professor ou par de professores da mesma área disciplinar, 

recorreu a diferentes suportes e referências. Relativamente ao uso destes recursos, cada professor 

integrou-os nas suas aulas consoante as suas necessidades e pertinência, de modo a desenvolver nos 

alunos competências conceptuais, processuais e atitudinais. Estes recursos auxiliares facilitaram, 

com o seu uso, a atenção, o interesse e a reflexão dos alunos, não surgindo apenas como recursos 

de carácter lúdico. Alguns desses recursos podem ser visualizados no Anexo 3. 
 

Ao professor supervisor e investigador coube a tarefa de estar a par de todas as propostas 

pedagógicas e de ir supervisionando e avaliando o projecto. Com o objectivo de concretizar, com 

sucesso, esta etapa, foram desenvolvidas reuniões, sempre que se considerou pertinente, com os 

professores participantes, de modo a gerir com responsabilidade e empenho todo o trabalho 

planificado. O “conhecimento na acção” (Schön, in Alarcão 1996) foi, nesta etapa, bastante 

apreciado pois, embora tácito, é um conhecimento inseparável e simultâneo às acções do professor 

supervisor, complementando o conhecimento que adquiriu da ciência e da técnica, permitindo o 
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desenvolvimento de novas formas de utilizar competências (Alarcão, 1996) e gerir, com maior 

clareza, todo o trabalho a desenvolver nesta etapa.  

3.3.4 Implementação da planificação e observação do seu funcionamento 

A terceira etapa apresentou como objectivos a salientar o: 

- Implementar as estratégias na sala de aula, nas diferentes disciplinas e áreas curriculares; 

- Observar os alunos participantes; 

- Observar e reflectir, sistematicamente, sobre o desenvolvimento das propostas pedagógicas à 

medida que se executam; 

- Utilizar as técnicas e instrumentos de recolha de dados planeados;  

- Organizar a recolha de todos os dados que apresentem interesse e estejam relacionados com o 

tema em estudo; 
 

Após concluída a concepção das planificações e dos recursos didácticos, procedeu-se à sua 

implementação, nas duas Escolas, de acordo com a Tabela 7:  
 
 

 Escola E.B.2/3 Prof. Dr. Egas Moniz 
Avanca 

Escola E.B.2/3 José F.P. Basto 
Ílhavo 

Área de Projecto Dezembro de 2004 a Abril de 2005 Novembro 2004 a Março de 2005 

Educação Visual Janeiro a Abril de 2005 

Língua Portuguesa Fevereiro e Abril de 2005 

Estudo Acompanhado  Fevereiro de 2005 

Educação Musical Janeiro de 2005  

Formação Cívica Abril de 2005 Maio de 2005 

Ciências Físico-Química Maio de 2005  

Inglês  Maio de 2005 

Ciências Naturais  Maio de 2005 

Tabela 7 -  Aplicação sequencial do tema nas diferentes disciplinas e áreas curriculares. 
 
 

Esta calendarização baseou-se, essencialmente, na sequencialidade dos objectivos e conteúdos de 

cada disciplina ou área, tendo como orientação as propostas de actividades e experiências de 

aprendizagem a concretizar. Salienta-se porém que, condicionantes alheios ao calendário escolar, 

deram origem a alguns atrasos na aplicação de conteúdos e realização de algumas actividades 

disciplinares que, embora planificadas para o segundo período, apenas se puderam implementar no 

início do terceiro período.  
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Para além destes aspectos de calendário, nas referidas planificações foram efectuados alguns 

ajustes pontuais, nas duas Escolas, relativamente às propostas iniciais, aquando da sua 

implementação e decorrentes das características de cada uma das turmas e da reflexão do professor. 

Schön (citado por Alarcão, 1996) refere que a reflexão na acção ocorre quando se reflecte “no 

decurso da própria acção, sem a interrompermos, embora com breves instantes de distanciamento 

e reformulamos o que estamos a fazer enquanto estamos a realizá-lo, tal como fazemos na 

interacção verbal em situação de conversação (…) (p. 16). Deste modo, a flexibilidade pedagógica 

aliada à reflexão, permitiu a adequação contextual, em microssistema, de determinado conteúdo 

disciplinar. 
 

Os tempos lectivos que cada uma das disciplinas ou áreas curriculares facultaram para o tema em 

estudo, ilustram-se nos gráficos seguintes. Estes tempos apresentam-se esquematizados em blocos, 

correspondendo a um bloco uma aula de 90 minutos e, meio bloco, a uma aula de 45 minutos. Para 

além destes tempos lectivos fixos, o tema foi abordado sempre que o professor ou alunos, 

considerassem pertinente e interessante, inserindo-o em diferentes situações. 
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Gráfico 1 -  Distribuição do número de tempos lectivos por disciplina e área curricular, na Escola Prof. Dr. 

Egas Moniz, Avanca 
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Gráfico 2 -  Distribuição do número de tempos lectivos por disciplina e área curricular, na Escola José 

Ferreira Pinto Basto, Ílhavo  
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Relativamente ao número de horas atribuídas nas planificações, pelos professores das diferentes 

disciplinas e áreas, conclui-se que foi a disciplina de Educação Visual e a área curricular de 

Projecto que dedicaram maior número de horas à exploração do tema. Este facto deve-se à 

especificidade da disciplina e desta área curricular em função do tema e do projecto em estudo, 

bem como às competências específicas a desenvolver nos alunos e à dinamização dos professores.  

A disciplina de Língua Portuguesa atribuiu o mesmo número de aulas fixas nas duas Escolas. No 

entanto, o tema foi abordado sempre que surgiu motivos para isso como, por exemplo, notícias ou 

reportagens em jornais sobre graffiti (ou Hip-Hop), nos mass media, publicidade ou outros 

contextos. 

 

Tendo sido o Graffiti um elo de ligação entre as diferentes áreas de conhecimento, apresenta-se 

como tema transversal. Neste sentido, o tema “Graffiti contemporâneo” foi trabalhado em duas 

perspectivas articuladas entre si, ou seja, no desenvolvimento de projectos de natureza 

interdisciplinar e, por outro lado, através das aprendizagens específicas situadas no âmbito das 

várias disciplinas e áreas curriculares, privilegiando-se a educação artística. Deste modo, foi de 

encontro ao especificado no Currículo Nacional do Ensino Básico (e já exposto anteriormente), 

interligando-se com as competências gerais na medida em que: 

- permitiu a mobilização de saberes culturais, científicos e tecnológicos, de modo a 

compreender a realidade social e de forma a abordar situações e problemas do dia-a-dia, 

usando adequadamente linguagens desses saberes para se expressar; 

- privilegiou o uso de forma correcta da língua portuguesa e da língua inglesa, de modo a 

comunicar, estruturando o pensamento próprio e, simultaneamente, a se apropriar de 

informação; 

- possibilitou a adopção de metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem 

adequadas aos objectivos que se pretendiam alcançar; 

- promoveu a pesquisa, a selecção e a organização de informação, de modo a transformar esses 

dados em conhecimentos, permitindo posteriormente, adoptar estratégias adequadas à 

resolução de problemas e à tomada de decisões; 

- permitiu realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa, privilegiando o 

trabalho de grupo e a cooperação em projectos comuns, articulados numa perspectiva pessoal 

e interpessoal (adaptado de CNEB, 2001: 15).  

 

De modo a promover essas competências e, simultaneamente, fortalecer a sua “ construção 

identitária (…), o aluno deve ter oportunidade de vivenciar aprendizagens diversificadas, (CNEB, 

2001: 150). Neste sentido, torna-se de extrema importância a relação com a realidade que o rodeia 
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e considera-se fundamental a vivência de experiências de aprendizagem, conducentes ao seu 

desenvolvimento. Estas experiências de aprendizagem deverão promover: 

- a prática de pesquisa, dando a oportunidade ao aluno de explorar um determinado tema ou 

situação do seu agrado e com significado para ele, baseando-se na recolha e tratamento dessa 

informação recolhida; 

- a produção e realização de exposições, mostras e apresentações públicas, que propiciem o 

desenvolvimento de actividades individuais e em grupo e o trabalho interdisciplinar;  

- a utilização das tecnologias da informação e comunicação, de modo a criar oportunidades de 

trabalho com diferentes programas e materiais informáticos, permitindo também o recurso à 

utilização da Internet; 

- o contacto com exposições, workshops e/ou realizando visitas de estudo interessantes e úteis 

para determinada situação, promovendo, desta forma, a assistência a situações de natureza e 

orientações estéticas diversificadas; 

- práticas interdisciplinares, desenvolvendo projectos com outras disciplinas ou áreas 

curriculares, de modo a permitir a transferência de saberes; 

- contactos com diferentes referenciais culturais e estéticos contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento de uma consciência multicultural; 

- o intercâmbio entre escolas e outras instituições possibilitando, deste modo, o conhecimento 

recíproco e a troca de experiências, fomentando parcerias sociais, culturais e de recreio e 

estabelecendo laços importantes para a dinamização cultural da escola; 

- a exploração de diferentes formas e técnicas de criação e de processos comunicacionais, de 

modo a incentivar a formas personalizadas de expressão e de comunicação (adaptado de 

CNEB, 2001:150-151).  

 

Do exposto, considera-se que a organização dos conhecimentos, em experiências de aprendizagem, 

não é favorecer a capacidade de aprender conteúdos de forma isolada, mas antes interpretar os 

conhecimentos que se encontram nessas experiências e “ interpretar vem a ser compreender e 

manifestar explicitamente essa compreensão. E (…) só se interpreta quando se entende o produto 

como portador de um conteúdo (ou intenção), ou seja, como objecto gerado por alguém em 

determinadas circunstâncias, com a intenção de manifestar algo” (Hernández, 1998: 55). Neste 

sentido, e com este intuito, foi desenvolvido um leque de experiências de aprendizagem, 

dinamizadas pelos participantes deste estudo, sendo apresentadas algumas imagens no Anexo 3.  
 

Ainda no decorrer desta terceira etapa procedeu-se à recolha e organização de dados, tendo em 

conta a metodologia aprofundada no ponto 3.5 deste capítulo. 
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3.3.5 Reflexão e avaliação 

Como objectivos a salientar nesta quarta etapa apresentam-se: 

- Analisar criticamente os dados, tendo consciência que esta análise deve compreender um olhar 

supervisivo e holístico de todo o processo e intervenientes;  

- Reflectir sobre a acção, de modo a avaliar as práticas educativas e a inserção do tema na 

perspectiva dos alunos e dos professores envolvidos. 

 

A reflexão e posterior avaliação podem afigurar-se como uma boa situação de aprendizagem, na 

medida em que devem ser tidas como um excelente recurso para o professor planear as actividades 

a desenvolver e reflectir sobre a sua prática. Assim, o professor deverá avaliar antes, durante e 

depois de uma ou mais sequencia de actividades ou projectos pedagógicos, com a finalidade de 

conseguir mais elementos que permitam orientar as suas acções. Neste sentido, “(…) a reflexão 

sobre a reflexão na acção (…) leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir 

a sua forma pessoal de conhecer. A reflexão sobre a reflexão na acção ajuda a determinar as 

nossas acções futuras, a compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções”(Schön, 

citado por Alarcão, 1996: 17). 

3.4 Participantes no estudo 

Com este ponto pretende-se contextualizar e retratar, embora sumariamente, as Escolas envolvidas 

e caracterizar todos os participantes directamente implicados neste estudo: writers, alunos/turmas e 

professores. 

De referir que todos os participantes foram previamente enquadrados na investigação, tendo sido 

esclarecidas quaisquer dúvidas e todos se mostraram disponíveis para colaborar. 

3.4.1 As escolas  

O estudo foi implementado em duas escolas do distrito de Aveiro: a Escola do Ensino Básico 2º e 

3º Ciclos Prof. Dr. Egas Moniz, de Avanca (posteriormente designada por Escola A) e a Escola do 

Ensino Básico 2º e 3º Ciclos José Ferreira Pinto Basto, de Ílhavo (posteriormente designada por 

Escola B). 
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A Escola E.B. 2/3 Prof. Dr. Egas Moniz 
 

A Escola E.B. 2/3 Prof. Dr. Egas Moniz é a Escola-sede do Agrupamento Vertical de Escolas de 

Avanca, constituído por mais 4 jardins de infância e 4 escolas do primeiro ciclo. 

Avanca pertence ao concelho de Estarreja, distrito de Aveiro e encontra-se inserida “(…) num meio 

predominantemente rural, com nichos de implementação industrial”. Ao longo dos últimos anos a 

população foi sofrendo algumas alterações passando o sector industrial a ocupar um papel de 

destaque. Contudo, “a agricultura continuou como actividade paralela. (…)”e de grande 

importância. O desemprego é uma realidade presente, o que caracteriza o meio “(…) por grandes 

contrastes a nível sócio-económico e cultural. É nítida a existência de um número razoável de 

agregados familiares com um bom nível sócio-económico e cultural, mas é grande o número 

daqueles que revelam problemas nesse domínio. O nível de qualidade de vida da população não 

pode ser considerado elevado. Há problemas de segurança e de marginalidade social. (…).  

O centro da povoação está a ser urbanizado (…). As zonas limítrofes, principalmente a nascente e 

a poente, são zonas económico-sociais de risco, com incidência de alcoolismo, prostituição e 

droga. (…). 

A maior parte dos pais/famílias que trabalham (…) sai de casa bastante cedo e regressa bastante 

tarde(…) sobrando-lhe pouco tempo para acompanhamento dos seus educandos (…). As crianças 

passam grande parte do tempo na escola, durante as actividades lectivas, ou na rua ou em casa, 

durante os tempos livres. (…) A vida dos seus habitantes é ainda caracterizada por uma profunda 

religiosidade. (…)” (Projecto Educativo, Agrupamento Vertical de Escolas de Avanca, 2004/05: 3-

4).10   

A Escola E.B.2/3 Prof. Dr. Egas Moniz apresenta, na sua população escolar, cerca de 384 alunos, 

distribuídos pelos dois ciclos, um corpo docente com cerca de 64 elementos, 6 funcionários 

administrativos, 25 auxiliares da acção educativa, 4 responsáveis pela cozinha e 1 operário.  

 

A Escola E.B. 2/3 José Ferreira Pinto Basto 

 
A Escola E.B. 2/3 José Ferreira Pinto Basto11 também é a Escola –sede do Agrupamento de Escolas 

de Ílhavo, constituído ainda por 6 jardins de infância e 11 escolas do primeiro ciclo. Serve, 

principalmente, a comunidade da freguesia de São Salvador, da cidade de Ílhavo.  

                                                      
10 O Projecto Educativo/Projecto Curricular do Agrupamento pode ser consultado em 

http://ebemoniz.prof2000.pt/ 
11 Para mais informação poderá consultar-se o Projecto Curricular de Escola em www.eb23-jfpb-

ilhavo.rcts.pt/ 
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O concelho de Ílhavo localiza-se na região centro-norte do país, no distrito de Aveiro, fazendo 

fronteira com os municípios de Aveiro (a norte e a leste), de Vagos (a sul) e a ocidente com o 

Oceano Atlântico.  
 

Ílhavo tem vindo a “sofrer profundas mutações sociais, culturais e económicas, que ficaram a 

dever-se à diminuição da oferta de emprego no sector das pescas, obrigando as gentes Ilhavenses , 

que quase nasciam com o destino marcado no mar, a virar-se para outras actividades, ligadas ao 

comércio marítimo e a outros sectores, nomeadamente a indústria e turismo” (Câmara Municipal 

de Ílhavo, 2005)12, atravessando a comunidade que a escola serve um processo de terciarização da 

sua actividade produtiva. 

 

O estabelecimento de ensino apresenta um edifício de tipologia T24 de construção recente. No seu 

interior encontram-se 17 salas de aula normais e outras tantas salas para áreas específicas. A escola 

apresenta também um auditório, uma sala polivalente e uma sala de alunos bem como espaços 

exteriores amplos de recreio, desportivos e ajardinados. 

 

A sua população escolar é composta por cerca de 566 alunos, distribuídos por 26 turmas, sendo 16 

do 2º ciclo e 10 do 3º ciclo. Os jovens alunos tem idades que se situam entre os 9 e os 17 anos. 

Relativamente aos recursos humanos, o estabelecimento apresenta cerca de 90 professores, 8 

funcionários administrativos, 1 técnica de acção social, 20 auxiliares de acção educativa e 5 

operários (responsáveis pela cozinha e refeitório). 

3.4.2 Os writers 

Os writers participantes foram seleccionados tendo em conta algumas características dos mesmos, 

nomeadamente:  

- a experiência demonstrada enquanto writer; 

- o estatuto adquirido no seio dos writers;  

- a idade; 

- a localização da actividade e das obras expostas; 

 

A Tabela 8 ilustra a caracterização dos mesmos. 

 

 

                                                      
12 Pode-se ler mais informação no sitio da Câmara Municipal de Ílhavo em: www.cm-ilhavo.pt 
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Writer Género Idade Habilitações literárias Distrito 

CAOS Masculino 23 anos  Ens. Superior Porto 

MOA Masculino 21 anos  Ens. Básico Aveiro 

DON Masculino 20 anos  Ens. Básico Aveiro 

RAM Masculino 28 anos  Ens. Superior Lisboa 

MAR Masculino 30 anos Ens. Superior Lisboa 

Tabela 8 -  Caracterização dos writers participantes 
 

Os writers MOA e DON fazem parte da crew denominada de BTS (Bousters) de Aveiro e os 

writers RAM e MAR pertencem à LEGcrew (Electric Graffic) de Lisboa. O writer CAOS não se 

encontra, de momento, inserido em nenhuma crew. 
 

3.4.3 Os alunos/turmas 

Das Escolas já apresentadas colaboraram no estudo duas turma do 8º ano de escolaridade, 

correspondendo uma turma por Escola. O motivo da selecção dessas turmas deu-se, 

principalmente, por serem as correspondentes às Direcções de Turma de duas professoras 

envolvidas no estudo, sendo uma delas a investigadora. Este cargo facilitou a interdisciplinaridade 

e, simultaneamente, permitiu um relacionamento mais efectivo com todos os participantes directa e 

indirectamente envolvidos, em ecossistema. 

A constituição das turmas foi da responsabilidade dos Conselhos Executivos das Escolas, após o 

trabalho realizado pela equipa responsável para o efeito e a atribuição das Direcções de Turma 

também foi da responsabilidade do mesmo órgão executivo. 
 

Na caracterização das turmas/alunos participantes tem-se em conta os seguintes critérios: 

- número total de alunos por turma, em cada Escola; 

- género; 

- idade. 
 

A Tabela e Gráficos seguintes ilustram esses critérios. 

 

 Número de alunos Percentagem 

Escola A – Turma A 20 41.7% 

Escola B – Turma B 28 58.3% 

Total de participantes 48 100 % 

Tabela 9 -  Distribuição dos alunos por turma 
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Dos quarenta e oito alunos, 25 são do género feminino (52% do número total de alunos) e 23 do 

género masculino (48% do número total de alunos), conforme se ilustra no Gráfico 3. 
 

Feminino
52%

Masculino
48%

 
Gráfico 3 -  Distribuição dos alunos de acordo com o género 

 

No final do ano lectivo em que se desenvolveu o estudo, 68% dos alunos apresentavam 14 anos e 

os restantes 13, 16 e 15 anos de idade, conforme se ilustra no Gráfico 4. 
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Gráfico 4 -  Distribuição dos alunos de acordo com a idade 

 

Do ilustrado pode concluir-se que, o grupo de alunos participantes no estudo foi equilibrado, 

relativamente ao género e à idade, apresentando no entanto, a turma da Escola B uma maior 

percentagem de participantes. Contudo, no estudo foi privilegiada a totalidade dos alunos não 

diferenciando, na posterior análise dos resultados, se pertencem a uma escola ou a outra. 

3.4.4 Os professores 

Relativamente aos professores que participaram neste estudo, estes foram seleccionados de acordo 

com os seguintes critérios: 

- a área disciplinar permitir a articulação com o tema graffiti contemporâneo; 

- o querer participar activamente no estudo;  
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Nas Tabelas 10 e 11 apresenta-se uma breve descrição dos dados referentes aos respectivos 

professores, por Escola.  
 

Género Situação  
Profissional 

Anos de  
Serviço Disciplina e/ou Área curricular 

Feminino PQND 15 anos Língua Portuguesa, Formação Cívica, Área de Projecto 

Masculino PQND 10 anos Educação Visual 

Feminino PQND Sem informação Ciências Físico-química 

Feminino PQND Sem informação Educação Musical 

Tabela 10 -  Caracterização dos professores participantes da Escola A 
 

Género Situação  
Profissional 

Anos de  
Serviço Disciplina e/ou Área curricular 

Feminino PQND 18 anos Língua Portuguesa 

Feminino PQZP 7 anos Inglês 

Feminino PQND 21 anos Ciências Naturais 

Feminino PQND 12 anos Educação Visual, Formação Cívica, Área de Projecto 

Feminino PQND 17 anos Estudo Acompanhado 

Tabela 11 -  Caracterização dos professores participantes da Escola B 

3.5 Métodos de recolha e de análise dos dados  

Após definido o tipo de estudo é de extrema importância saber seleccionar e adequar aos seus 

objectivos, os instrumentos de recolha de dados. 

Segundo alguns autores, como Ghiglione e Matalon (1993), para recolher informações de pessoas 

seleccionadas utilizamos os inquéritos, colocando a essas pessoas questões por escrito, através de 

um questionário, ou oralmente, através de uma entrevista. Segundo estes autores, citado por 

Vidigal (1996), tratam-se de procedimentos que consistem em “ suscitar um conjunto de discursos 

individuais, em interpretá-los e generalizá-los” (p.53). 

Neste sentido, e face a um dos objectivos desta investigação – “compreender a cultura do graffiti 

(…)”- considerou-se que deveria ser utilizada a entrevista semi-estruturada por não ser inteiramente 
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livre e aberta e, simultaneamente, por não ser dirigida por um número de questões rígidas (Quivy e 

Campenhoudt, 2003) permitindo, deste modo, a recolha de dados relevantes para o estudo. 

Também a recolha fotográfica foi de extrema importância para a concretização deste objectivo. 
 

Já em contexto escolar, e na tentativa de responder a outros objectivos desta investigação, como – 

“Conceber e implementar estratégias de ensino de forma a enquadrar o tema graffiti em 

articulação curricular (…)”, -“Fomentar a expressividade criativa (...)” e – “Avaliar as 

potencialidades educativas da inclusão do tema graffiti no currículo, a partir da supervisão do 

processo inerente à sua abordagem”- recorreu-se a várias fontes de dados, através da observação 

directa e da imagem fotográfica, da reflexão e do inquérito por questionário, permitindo avaliar a 

implementação do tema nas unidades didácticas, quer do ponto de vista dos alunos, quer dos 

professores.  

A entrevista semi-estruturada foi novamente usada de forma a colmatar um outro objectivo da 

investigação – “Promover a ligação Escola/Comunidade (…)” - entrevistando um membro da 

autarquia. 
 

Este panóplia de fontes de dados tiveram como principal preocupação assegurar a máxima validade 

e fiabilidade e a triangulação de dados, aumentando a confiança nos resultados e a diminuição das 

fontes de erro (Cohen e Manion, 1995). 

Segundo Pérez (1994), na investigação-acção “não se excluem os processos de validez e 

fiabilidade dos procedimentos, mas amplia-se sua concepção. A triangulação implica reunir uma 

grande variedade de dados a partir de distintos pontos de vista, realizar comparações múltiplas de 

um fenómeno único para através de diversas intersubjectividades, tentar encontrar a 

objectividade” (p. 189). 

3.5.1 Técnicas e instrumentos de recolha de dados. 

Para a recolha de dados foram utilizados instrumentos diversificados e que constaram na utilização 

das técnicas seguintes: 

- Inquérito por entrevista; 

- Recolha de imagens; 

- Observação directa/reflexões; 

- Inquérito por questionário.  
 

Para uma melhor visualização da sua aplicação, finalidades e destinatários, observe-se a Tabela 12, 

onde PA – Professor da Escola A (Avanca); PI – Professor da Escola B (Ílhavo); AA – Aluno da 

Escola A; AI – Aluno da Escola B. 
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  Técnica e 
instrumento Destinatário Finalidade Período de 

recolha  Anexos 

Entrevista Writers 

- Conhecer e compreender a 
expressão do graffiti in loco; 
- Compreender o modo de 
actuação dos writers e sua 
terminologia específica; 
- Recolher dados sobre a 
expressão do graffiti. 

Outubro a 
Dezembro 
2004 

Anexos 3 e 
4 I fase da 

investi- 
gação 

Recolha 
imagens  

- Recolher graffitis (color 
pieces) dos writers 
participantes. 

Outubro de 
2004 a 
Fevereiro 
2005 

Anexo 3 

Questionário Professores 
PA e PI 

- Caracterizar a motivação que 
conduziu a participar no 
projecto; 
- Conhecer qual a percepção 
sobre o tema enquanto questão 
social e sua inserção contexto 
pedagógico.  

Novembro 
2004 Anexo 5 

Recolha 
inicial 

Questionário 
 

Alunos AA e 
AI 

- Identificar: 
- a relação do aluno com o 
termo Graffiti e a sua 
percepção sobre o mesmo; 
- a motivação para o estudo do 
tema. 

Novembro 
2004 Anexo 6 

Questionário 
Encarregados 
Educação 
(EE)  

- Conhecer, através do EE, a 
motivação do aluno; 
- Saber a opinião do EE 
relativamente ao tema. 

Fevereiro 
2005 Anexo 7 

Recolha 
durante 
o estudo 

Reflexões e 
recolha de 
imagens do 
processo 
expressivo e 
criativo  

 

- Obter registos escritos e 
expressivos dos participantes 
deste estudo; 
- Promover a reflexão sobre as 
práticas/processos e o discurso 
sobre literacia visual. 

Dezembro 
2004 a 
Maio 2005 

Anexo 3 

Questionário PA e PI 
 

- Conhecer os resultados da 
abordagem do tema em 
diferentes disciplinas e áreas 
curriculares em articulação 
disciplinar. 
- Recolher informação que 
permita fazer uma análise sobre 
o que os professores pensam 
quanto ao tema no processo de 
ensino e aprendizagem 

Maio 2005  Anexo 8 

Questionário AA e AI 

- Identificar os conhecimentos 
que adquiriram sobre o tema; 
- Saber a sua opinião sobre a 
articulação disciplinar e sobre 
as experiências de 
aprendizagem realizadas. 

Maio 2005 Anexo 9 

Entrevista 

Vereador da 
Juventude da 
Câmara 
Municipal 
de Ílhavo 

- Conhecer a posição da 
autarquia perante a realidade 
social do grafftit;  
- Recolher informação 
adicional sobre o impacto da 
investigação. 

Junho 2005 Anexos 3 e 
10 

Recolha 
final 

II fase da 
investi- 
gação 
 

Questionário AI 
- Indagar sobre a relação 
supervisor/supervisado, isto é, 
professor inv./alunos. 

Junho 2005 Anexo 11 

Tabela 12 -  Técnicas e instrumentos, destinatários, finalidades e período de recolha 
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3.5.1.1 O inquérito por entrevista  

“ A entrevista apresenta um tipo de comunicação bastante particular. É suscitada e pretendida por 

um lado, e mais ou menos aceite ou sofrida, por outro. Possui uma finalidade precisa e põe em 

presença indivíduos que, em geral, não se conhecem. Baseia-se na ideia segundo a qual para saber 

o que pensam as pessoas basta perguntar-lhes…Existe, indubitavelmente, uma técnica de 

entrevista mas, mais do que uma técnica, é uma arte.”  

(Grawitz, in Albarello et al., 1997: 95-6) 

 

 

Segundo Ferrarotti (1986), a entrevista poderá ser “um encontro entre duas ou mais pessoas, 

durante o qual uma pessoa (o entrevistador) interroga a outra, ou as outras (os entrevistados), 

com o objectivo de conhecer as suas opiniões sobre alguns pontos ou factos que lhe interessam” 

(Vidigal, 1996: 53). Requer sempre um contacto directo entre entrevistador e entrevistado, podendo 

ser directiva e assim redutora e simplificadora das experiências pessoais, semi-directiva, ou não-

directiva, podendo promover o afastamento em relação ao tema em questão (Vidigal, 1996). Ainda 

segundo Fortin (1999), “ a entrevista é um modo particular de comunicação verbal, que se 

estabelece entre o investigador e os participantes com o objectivo de colher dados relativos às 

questões de investigação formuladas” (p. 245). 

 

De acordo com os objectivos de cada estudo deve-se optar por ter uma entrevista mais estruturada e 

formal ou, pelo contrário, uma entrevista mais informal e aberta. Neste último tipo de entrevista 

pode-se encontrar a modalidade de entrevista não-estruturada, sendo espontânea, sem guião 

específico, a entrevista não directiva, que apresenta guião mas focaliza-se no entrevistado, sendo 

facilitadora do seu discurso, e a entrevista centrada num tema ou sobre várias situações ou temas e 

denominada de não directiva circunscrita (Vidigal, 1996). Deste modo cabe ao entrevistador 

seleccionar o tipo de entrevista que pretende realizar, de forma a obter os melhores resultados. 

Neste estudo optou-se por entrevistas semi-directivas (e semi-estruturadas) aos writers 

colaboradores na investigação, pois o conhecimento que se tinha sobre o assunto não era profundo 

e pretendia-se conhecer e compreender diferentes perspectivas. Optou-se pela utilização de 

algumas questões abertas, pois apresentaram a vantagem da liberdade e espontaneidade da resposta, 

para além de permitirem clarificar aquilo que foi dito, bem como expor ideias ou opiniões. Como 

lado negativo apresentaram um excessivo consumo de tempo da entrevista e a dificuldade de 

tratamento. 
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Também se optou por realizar uma entrevista a um membro da autarquia, de forma a perceber a sua 

posição enquanto vereador responsável pelo pelouro da Juventude, dado ao tema em estudo ser de 

interesse social e comunitário. 
 

Realizaram-se guiões orientadores com o tema a abordar e objectivos específicos, de modo a 

conduzir às pretensões do estudo. Estes guiões permitiram reflectir sobre os temas facilitando a 

realização das entrevistas, com o objectivo de intervir de forma pertinente e permitindo ao 

entrevistado aprofundar o seu pensamento ou explorar uma questão nova, sobre a qual não 

respondeu de forma espontânea. 

As tabelas seguintes ilustram os guiões realizados para cada uma das entrevistas. 
 

BLOCO TEMÁTICO OBJECTIVO ESPECÍFICO OBSERVAÇÕES 

A – Legitimação da entrevista; 
- Legitimar a entrevista; 
- Motivar o entrevistado de forma a inseri-lo 
nos objectivos do trabalho; 

B – O graffiti enquanto: 
- meio de expressão e comunicação; 
- expressão visual e plástica;  

- Perceber o graffiti no seu geral através das 
informações oferecidas sob a percepção do 
entrevistado; 

- Pedir autorização para gravar; 
- Colocar o writer como 
colaborador, com carácter 
especial; 

C – O graffiti como tema no 
contexto escolar; 

- Conhecer a opinião do entrevistado, dada 
a sua experiência, relativamente ao tema 
inserido em contexto escolar; 

D – A importância do grupo; - Perceber o grau de importância do grupo 
no seio do graffiti; 

E – O graffiti e a sociedade; - Conhecer a percepção do entrevistado 
relativamente à relação graffiti/sociedade; 

F – Participação na investigação; - Conhecer os motivos que levaram o 
entrevistado a participar nesta investigação;  

Transcrição das entrevistas: 
Anexo 3 

Tabela 13 -  Guião da entrevista aos writers colaboradores  

 

BLOCO TEMÁTICO OBJECTIVO ESPECÍFICO OBSERVAÇÕES 

Legitimação da entrevista Contextualizar o entrevistado. 

- Pedir autorização para gravar 
e colocar o entrevistado como 
colaborador, com carácter 
especial; 

Graffiti: Irreverência ou arte oferecida? 

O writer 

A autarquia e o graffiti 

O graffiti e a sociedade em formação 

Conhecer a posição do entrevistado 
perante a dualidade inerente ao 
conceito de graffiti, bem como a 
posição da autarquia perante esta 
expressão urbana e social e os seus 
autores. 

Transcrição da entrevista: 
Anexo 3 

Tabela 14 -  Guião da entrevista ao Vereador da Juventude da Câmara Municipal de Ílhavo 
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Tendo como base estes guiões foram elaboradas um conjunto de questões orientadoras (Anexos 4 e 

10 respectivamente) para as entrevistas, que se foram adaptando ao contexto e ao discurso dos 

entrevistados. 

Salienta-se que todos os entrevistados responderam a todas as questões colocadas e que antes de se 

iniciarem as entrevistas estas foram legitimadas de modo a prestarem todas as informações básicas 

aos entrevistados.  

As entrevistas aos writers tiveram uma duração compreendida entre 45 minutos e 1 hora e 15 

minutos sendo realizadas em locais calmos onde não houve a interferência de terceiros. A 

entrevista ao Vereador da Câmara Municipal teve uma duração de 30 minutos. Foram todas 

registadas em áudio.  
 

Ao utilizar a entrevista semi-estruturada partiu-se do pressuposto que as respostas dadas pelos 

entrevistados foram sinceras e reflectiram o seu empenhamento, sendo válidas só para aquele 

instante. 

Neste método de recolha de informação apresentou-se, como vantagem, o facto dos entrevistados 

terem a oportunidade de expor a sua forma de pensar, encontrando-se a entrevistadora totalmente 

disponível para os ouvir, de modo a obter mais informações e aprofundar o significado do que lhe 

foi dito, no tempo oportuno. 
 

Contudo, esta técnica apresentou também limitações pois, ao tratar-se de uma técnica 

extremamente morosa e complexa, exigiu uma boa preparação para a recolha de dados e para a 

posterior necessidade de realizar as devidas transcrições e proceder à sua análise.  

 

Apresentando o acto de entrevistar, como particularidade, a não existência de respostas prontas, 

cabe ao entrevistador dirigir a sua atenção para três aspectos da interacção: o objectivo de estudo; o 

contexto interpessoal e as condições sociais da interacção, de modo a assegurar a pertinência e a 

qualidade dos dados (Albarello et al., 1997) indo, deste modo, de encontro às pretensões de cada 

investigação. 

 

3.5.1.2 A recolha de imagens 

A recolha de imagens, através da fotografia e vídeo, foi bastante utilizadao nesta investigação. 

Apresentou-se como uma oportunidade de aprendizagem, quer na 1ª fase desta investigação, no 

estudo descritivo e interpretativo desenvolvido, quer na 2ª fase, no processo de investigação-acção, 

ao oferecer uma imagem real e com possíveis potencialidades comunicacionais, permitindo a sua 

análise posterior. Referindo-se ao registo fotográfico, D. Schön (1983;1987), citado por Sá-Chaves, 
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2000, salienta que as fotografias são como uma verdadeira “sala de espelhos” onde “os discursos 

verbal (de possíveis títulos) e visual (das imagens) se entrecruzam, quer nos sentidos iniciais que 

transportam, quer nos sentidos que os espectadores lhes atribuem e desvendam”(p.55). Deste 

modo, e dadas as características deste estudo, só com a exemplificação de imagens de graffitis foi 

possível dar a compreender, embora subjectivamente, os diferentes tipos de graffiti e os seus 

objectivos comunicativos. A riqueza gráfica, expressiva e cromática desta expressão só é explicável 

com o recurso à imagem, com a qual se promoveu o desenvolvimento da literacia visual. Para além 

disso, as imagens contribuíram para a reflexão, análise e produção de ideias e de troca de 

argumentos. 
 

Em contexto escolar, em diferentes disciplinas e áreas curriculares, foram privilegiadas imagens 

recolhidas de graffitis, mas também imagens dos próprios alunos participantes (após as devidas 

autorizações), quer no desenvolvimento do processo criativo (na área artística), quer em distintas 

experiências de aprendizagem. Estas últimas imagens promoveram a prática reflexiva entre 

alunos/alunos e alunos/professor supervisor, bem como dinamizaram as competências dialógicas e 

sentido crítico. Tal como refere Stanley, citado por Sá-Chaves, (2000), “(…) o uso de fotografia em 

educação é gerador de práticas reflexivas, estimulando os estudantes a reflectir sobre as suas 

práticas e leituras, dado o potencial fenomenológico que, a elas, é inerente” (p.56).  

Em suma, a fotografia e o vídeo, em contexto pedagógico, foram meios que apresentaram 

potencialidades criativas e formadoras, usufruindo disso a prática supervisiva. 

3.5.1.3 A observação directa 

A observação directa foi uma constante em todo o processo de investigação-acção. O estar atenta às 

actividades realizadas, aos papéis que cada aluno desempenhou, às relações interpessoais 

desenvolvidas, foram factores determinantes para o desenvolvimento de todo o processo inerente à 

supervisão.  

Segundo Carmo e Ferreira (1998), de acordo com o envolvimento do observador no campo de 

acção, pode-se distinguir diferentes tipos de observação directa: a não-participante, a participante 

despercebida pelos observados e a participante.   
 

No estudo que se levou a efeito utilizou-se o tipo de observação designado por “observação 

participante”, na medida em que, embora mantendo um “distanciamento” face ao aluno, se 

participou na acção, sem perder o estatuto de observador/professor/supervisor. Esta observação foi 

realizada com o intuito de : 

- verificar o modo como os alunos reagiam à introdução do tema e saber quais as reacções às 

propostas de ensino e aprendizagem relativas ao mesmo. 
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- verificar o interesse, a motivação e a aquisição de conhecimentos dos alunos face ao tema; 

- acompanhar o processo expressivo e criativo. 

Como dificuldades apresentaram-se: 

- a função simultânea de observador/supervisor/professor/investigador, que se traduziu na 

dificuldade de recolha de alguns dados. 

3.5.1.4 O inquérito por questionário  

Segundo Quivy e Campenhoudt (2003), o questionário permite obter um conjunto representativo de 

respostas, de interesse para o investigador e para a investigação. Deve ter-se no entanto em 

consideração, que a representatividade do questionário nunca é absoluta e está sempre limitada por 

uma margem de erro. 

Os dados recolhidos com os questionários passam a ter relevância após codificação e tratamento, 

pois só assim são transformados em informação susceptível de ser descrita, analisada e 

interpretada, de modo a obter resultados que possam conduzir a conclusões que, por sua vez, 

podem ser traduzidas em novos conhecimentos ou ter consequências práticas. 

O questionário apresenta-se como um conjunto de questões standardizadas que podem ser mais 

abertas, permitindo uma maior liberdade de resposta, ou mais fechadas, onde cada inquirido 

selecciona, perante um conjunto de respostas, aquela ou aquelas que considera adequada para 

responder a determinada pergunta. Também a aplicação do questionário pode ser realizada de 

forma directa, onde cada pessoa auto-realiza o questionário apresentado, ou de forma indirecta, 

onde o inquiridor formula a pergunta e regista a resposta (Vidigal, 1996). 
 

Neste estudo foram realizados e aplicados, em distintos momentos da investigação, questionários 

de administração directa, conforme se ilustra na Tabela 15, apresentada na página 94. 

O objectivo geral da aplicação de dois questionários a alunos e professores, em etapas distintas da 

investigação deveu-se, fundamentalmente, à oportunidade de avaliar e verificar a opinião e posição 

desses participantes relativamente ao tema em estudo. Tendo em conta os objectivos dos 

questionários e o tipo de questões a utilizar, procedeu-se à sua elaboração sendo estes distintos em 

ambas as etapas.  

Salienta-se que não se considerou pertinente validar estes questionários, pois os mesmos foram 

tidos como mais uma fonte de dados e, quando aplicados, foram dadas todas as informações de 

forma a elucidar os alunos e professores sobre os seus objectivos.  
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3.5.2 Métodos de análise dos dados 

Num estudo de essência qualitativa, cada investigador tende a desenvolver o seu próprio método, 

em função do seu objecto de investigação, dos seus objectivos e pressupostos teóricos (Maroy, 

citado por Albarello et al. 1997). Conduz a um trabalho de cariz compreensivo, baseado na 

dedução e na inferência, na medida em que a principal preocupação é a interpretação, o desvendar 

dos sentidos do que é dito e não dito, tentando relacioná-los com a investigação em causa.  

Segundo Carmo e Ferreira (1998), a diferença principal entre os dois tipos de análise (quantitativa e 

qualitativa) é que “na análise quantitativa, o que é mais importante é o que aparece com 

frequência, sendo o número de vezes o critério utilizado, enquanto que numa análise qualitativa, a 

noção de importância implica a novidade, o interesse, o valor de um tema” (p. 253). 

Deste modo, e indo ao encontro do atrás exposto, considerou-se pertinente para tratamento dos 

dados recolhidos neste estudo de natureza qualitativa, a utilização de dois tipos de metodologia de 

análise: a análise de conteúdo e a análise estatística.  
 

A análise de conteúdo é, segundo Bardin (1995), constituída por um conjunto de técnicas de 

tratamento do conteúdo das mensagens, obtidas com a recolha de dados, tendo como finalidade 

inferir, com base numa lógica explicitada, sobre o conteúdo dessas mensagens cujas características 

foram inventariadas e sistematizadas. 

Já Amado (2000) salienta que, a análise de conteúdo é “uma técnica que procura “arrumar” num 

conjunto de categorias de significação o “conteúdo manifesto” dos mais diversos tipos de 

comunicações (…)” (p.54), cabendo ao investigador desenvolver um sistema de codificação que 

permita organizar os dados recolhidos, procurando identificar nos mesmos regularidades e padrões.  

Já Quivy e Campenhoudt (2003) consideram que a análise de conteúdo pode “incidir sobre 

comunicações de formas muito diversas (…) relatórios de entrevistas, mensagens não verbais, 

conjuntos decorativos, etc.)”, podendo ser, ao nível da investigação, utilizada para a “análise das 

ideologias, dos sistemas de valores, das representações e das aspirações, bem como da sua 

transformação” (pp. 229-230). 
 

Com efeito, com o método de análise de conteúdo, o investigador analisa a partir de critérios que 

incidem sobre a organização interna do discurso, as referências ideológicas dos outros, 

compreendendo os dados à luz dos olhos do sujeito. Deste modo, o tratamento dos dados deve 

iniciar-se realizando leituras flutuantes, com o intuito de se perceber e identificar as principais 

dimensões ou áreas implícitas nas respostas e reflexões dos diferentes sujeitos. Como o esquema de 

análise não parte de uma grelha pré-existente, sendo esta elaborada a partir do material recolhido, 

deve o investigador procurar tópicos presentes nesses dados, que se traduzem em frases ou 

palavras, e que representam esses padrões, originando assim as categorias de codificação (Bogdan 
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e Biklen, 1994). Segundo Martin, 1986, na análise de conteúdo “(…) chamam-se categorias a cada 

dimensão mais simples das variáveis investigadas e que servem para classificar ou agrupar, de 

acordo com elas, as unidades de análise do texto” (p.52). Já para Bardin (1995), as categorias 

“(…) são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registo13, no 

caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos 

caracteres comuns destes elementos (…)” (p.117). 

Para Amado (2000), as categorias assim reunidas apresentam-se como uma estrutura que permite 

obter uma visão holística e uma unidade genérica das características do corpus documental 

facilitando, deste modo, a distinção entre consensos, oposições e contradições e permitindo clivar 

as informações dos documentos em análise. 

Toda a análise de conteúdo conduz à desagregação de uma mensagem que corresponde a um 

segmento de determinado conteúdo. Este segmento, que se caracteriza colocando-o numa 

determinada categoria, é denominado de unidade de registo (U.R.) (Bardin, 1995). 
 

Assim, neste estudo, estas unidades de registo foram agrupadas nas respectivas categorias e 

subcategorias14 dos diferentes corpus documentais, de forma a facilitar a compreensão das diversas 

unidades de registo e, simultaneamente, de modo a tornar possível a inferência e a compreensão do 

processo de supervisão pedagógica sob o tema em estudo.  

Dado que neste estudo se considerou relevante analisar a ocorrência de determinadas opiniões e 

suas características, importantes para o processo de supervisão, foi determinada a frequência 

absoluta de unidades de enumeração (UE), entendendo-se estas como a frequência absoluta do 

número de participantes que fazem referência a cada subcategoria. 
 

Os resultados obtidos a partir da análise estatística serviram como complemento aos resultados da 

análise de conteúdo, tal como já foi referido anteriormente.  

Neste tipo de análise recorreu-se ao programa estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS – versão 13) e Excel, utilizando testes de estatística descritiva, distribuições de frequências e 

percentagens. 

 

 

 
                                                      
13 Entenda-se como unidade de registo o mais pequeno segmento de texto que tenha sentido autónomo, isto é, 

que tenha sentido para os objectivos da investigação e não o perca quando descontextualizado (Rodrigues, 

1999). 
14 Por subcategoria entenda-se uma divisão da categoria, uma característica ou fenómeno que, ao se 

agruparem, formam uma categoria (Dubouloz, 1999). 
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Com o intuito de uma maior clarificação do trabalho desenvolvido, apresenta-se a Tabela 15 que 

ilustra os métodos de análise utilizados, após os dados obtidos com os diferentes instrumentos de 

recolha. 

 Instrumentos Aplicado a Procedimento metodológico de análise 

Entrevistas  Writers 

Os dados recolhidos com estas entrevistas não foram sujeitos a 
análise de conteúdo.  
Todas as entrevistas, que reflectiram modos de pensar pessoais 
dos writers, serviram como meio de aprendizagem e compreensão 
da expressão do graffiti, por parte da investigadora. 
 

Recolha de 
imagens  Foram recolhidas as imagens e identificadas segundo o seu autor. Recolha 

inicial 

Questionários 

Professores 
(Questionário1 
= quest.1) 
 
Alunos 
(Questionário2 
= quest.2) 

Análise de conteúdo (construção de categorias de resposta). 
 
Foi organizado um corpus de análise, constituído por todo o 
material de análise produzido, tendo-se realizado previamente, um 
processo de selecção como base em critérios devidamente 
explicitados e com vista à pesquisa que se pretendeu efectuar.  

Questionário 

Encarregados de 
educação 
(Questionário3 
= quest.3) 

Análise de conteúdo e análise estatística 

Recolha 
durante o 
estudo 

Reflexões 
escritas 

Alunos 
 
Professores 
 
Professor 
supervisor 

Analisaram-se essencialmente as percepções escritas, relativas à 
utilização do tema em contexto escolar, como unidade pedagógica 
e em diversas situações de ensino e aprendizagem. 

Questionário 

Professores 
(Questionário4 
= Quest.4) 
 
Alunos 
(Questionário5 
= quest.5) 

Análise de conteúdo e análise estatística 

Entrevista 
Vereador da 
Câmara 
Municipal 

Recolha 
final 

Questionário 
Alunos 
(Questionário6 
= quest.6) 

Foram exploradas as ideias principais das mensagens expressas 
pelos participantes, salientando-se a posição destes perante o tema 
em estudo. 

Tabela 15 -  Grelha de ilustração dos procedimentos metodológicos de análise de dados 
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Todo os dados recolhidos foram ordenados e organizados tendo sido atribuída uma codificação a 

cada instrumento de recolha de dados, tal como se apresenta de seguida:  
 

- Questionário1: Questionário Inicial ao Professor de Avanca 1: QIPA1 (correspondendo o 

número 1 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 2 questionários; 

- Questionário1: Questionário Inicial ao Professor de Ílhavo 3: QIPI3 (correspondendo o 

número 3 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 2 questionários; 

- Questionário2: Questionário Inicial ao Aluno de Avanca 1: QIAA1 (correspondendo o 

número 1 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 20 questionários; 

- Questionário2: Questionário Inicial ao Aluno de Ílhavo 21: QIAI21 (correspondendo o 

número 21 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 28 questionários; 

- Questionário3: Questionário Durante ao Encarregado de Educação 1: QDEE1 

(correspondendo o número 1 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 

14 questionários; 

- Reflexão Durante do Aluno 1: RDA1 (correspondendo o número 1 ao número da reflexão 

colocado aleatoriamente); 

- Reflexão Durante do Professor 1: RDP1 (correspondendo o número 1 ao número da reflexão 

colocado aleatoriamente); 

- Reflexão Durante do Professor/investigador/supervisor: RDPS (correspondendo o número 

1 ao número da reflexão colocado aleatoriamente); 

- Questionário4: Questionário Final ao Professor de Avanca 1: QFPA1 (correspondendo o 

número 1 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 3 questionários; 

- Questionário4: Questionário Final ao Professor de Ílhavo 3: QFPI3 (correspondendo o 

número 3 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 4 questionários; 

- Questionário5: Questionário Final ao Aluno de Avanca 1: QFAA1 (correspondendo o 

número 1 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 20 questionários; 

- Questionário5: Questionário Final ao Aluno de Ílhavo 21: QFAI21 (correspondendo o 

número 21 ao número do questionário colocado aleatoriamente) – total de 28 questionários; 

- Questionário6: Questionário Final ao Aluno: relação interpessoal, em contexto de supervisão, 

no espaço educativo 21: QFA (correspondendo o número 21 ao número do questionário 

colocado aleatoriamente) – total de 28 questionários; 
 

A numeração foi colocada aleatoriamente e permitiu a codificação facilitando a posterior análise. 

Após esta codificação e tal como já foi referido, passou-se a uma leitura de todos as informações 

recolhidas de forma a identificar categorias de resposta nos diferentes corpus documentais. Estas 

categorias foram identificadas sempre que foram encontradas ideias partilhadas por mais do que 
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um participante. No corpus documental foi considerado pertinente tudo o que foi escrito, 

considerando-se a sinceridade dos participantes, a sua voluntariedade e o texto apresentado 

corresponder às suas ideias/opiniões. Exceptua-se, neste corpus documental, o que não transmitiu, 

de forma clara, a ideia ou opinião. 
 

O quadro seguinte exemplifica a grelha de análise da categoria, subcategoria, frequência absoluta 

da unidade de enumeração (Freq. Abs. U.E.) e unidades de registo exemplificativas, aplicada aos 

corpus documentais sujeitos a este tipo de análise. 
 

Categoria Subcategoria Freq. Abs. U.E. Unidades de registo exemplificativas 

    

Quadro 1 -  Grelha de análise aplicada ao corpus documental. 

 

Após esta uniformização do processo de análise dos dados apresentam-se, nos quadros seguintes, 

as distintas categorias encontradas nos diferentes corpus documentais, sendo alvo de análise no 

capítulo seguinte. 
 

Quest.1: Questionário Inicial ao Professor 

Motivação para o tema em estudo 

Importância do dar a conhecer e a compreender, aos jovens alunos, a expressão do graffiti, em 
contexto educativo e supervisivo Categorias 

Relevância do graffiti para o desenvolvimento pessoal, cívico e criativo do aluno, enquanto 
unidade pedagógica, em contexto de supervisão 

Quadro 2 -  Identificação das categorias referentes aos dados recolhidos no Questionário1. 

 

Quest.2: Questionário Inicial ao Aluno 

Conceito de graffiti 

O graffiti e a sociedade 

Relevância do graffiti para a formação pessoal e cívica 
Categorias 

Disciplinas e áreas curriculares propostas 

Quadro 3 -  Identificação das categorias referentes aos dados recolhidos no Questionário2. 
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Quest.3: Questionário Durante ao Encarregado de Educação 

Motivação do educando 

Formação do educando Categorias 

O graffiti e a sociedade 

Quadro 4 -  Identificação das categorias referentes aos dados recolhidos no Questionário3. 

 

Quest.4: Questionário Final ao Professor 

Supervisão/Avaliação 
Categorias 

Formação 

Quadro 5 -  Identificação das categorias referentes aos dados recolhidos no Questionário4. 

 

O questionário cinco - Questionário Final ao Aluno – apresentou uma maior incidência na análise 

estatística, não se considerando relevante a realização de categorias de resposta. Contudo, foram 

retiradas unidades de registo exemplificativas das respostas abertas dos alunos. 

 

Quest.6: Questionário Final ao Aluno: relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo  

 
Categoria Relação interpessoal aluno/professor/supervisor 

Quadro 6 -  Identificação da categoria referente aos dados recolhidos no Questionário6. 

 

A definição destas categorias, subcategorias e das respectivas unidades de registo foi um processo 

demorado e complexo, que exigiu várias leituras, com avanços e retrocessos, de todas as 

informações recolhidas, na tentativa de agrupar as diversas unidades de registo sob a denominação 

das diferentes categorias. 

Para a viabilização e qualidade destes quadros categoriais, os mesmos foram revistos e discutidos 

com a orientadora e co-orientadora desta dissertação tendo sido bastante profícua esta partilha de 

opiniões.  

Foram também analisados os registos e reflexões, das experiências de aprendizagem, produzidos 

pelos alunos, bem como a entrevista realizada ao Vereador da Juventude da Câmara Municipal de 

Ílhavo, através do levantamento de unidades de registo exemplificativas. 

 

Explicitados os procedimentos metodológicos apresentam-se e discutem-se, no capítulo seguinte, 

os resultados obtidos.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

“ A prática científica partilha com a arte a necessidade de escolha. O objecto de estudo resulta de 

uma opção, assim como a sua perspectiva de abordagem. Como construção que é, implica uma 

estrutura arquitectónica e uma forma.”  

(Esteves e Azevedo, 1996: 15) 

 

 

Este estudo assenta em objectivos definidos de concepção e implementação de estratégias e 

experiências diversificadas aos alunos, de modo a enquadrar e compreender o tema graffiti, em 

articulação interdisciplinar e enquanto forma de expressão, inserido em contexto escolar, numa 

perspectiva supervisiva inerente à sua abordagem. Para além disso, este estudo pretende promover 

a expressividade criativa dos alunos, bem como reafirmar uma atitude de cidadania, facultando a 

ligação escola/comunidade, numa perspectiva ecológica de supervisão, valorizando as transições 

ecológicas sentidas.  
 

Tendo em conta os participantes deste estudo, já descritos no capítulo anterior, apresentam-se e 

analisam-se neste capítulo, os dados recolhidos provenientes : 

- Da aplicação de questionários iniciais aos professores e alunos; 

- Da aplicação de questionários aos encarregados de educação durante o desenvolvimento do 

tema e experiências de aprendizagem; 

- Dos registos e reflexões produzidas pelos alunos; 

- Da aplicação dos questionários finais aos professores e alunos; 

- Da entrevista realizada ao Vereador da Juventude da Câmara Municipal de Ílhavo; 

- Da aplicação dos questionários finais aos alunos, realçando o significado da relação 

interpessoal no espaço educativo. 

 

Durante a implementação do tema graffiti, enquanto unidade didáctica e tema de articulação 

disciplinar e como promotor de diferentes experiências de aprendizagem, os alunos foram, ao longo 

de todo o processo de investigação-acção, reflectindo sobre o mesmo e registando reacções, acções 

e dificuldades que consideraram mais pertinentes e interessantes. Posteriormente foram analisados 

e discutidos em conjunto, pelos alunos e professores, os resultados destas observações, de forma a 

promover o processo de ensino e de aprendizagem sob uma perspectiva supervisiva. Destes registos 

ressaltam aspectos que se descrevem, ao longo deste capítulo, contextualizando-os nas distintas 

situações. 
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4.1 Análise dos questionários iniciais 

 

4.1.1 Dos professores  

Neste ponto apresenta-se a análise realizada aos questionários iniciais respondidos pelos 

professores directamente envolvidos nesta investigação. Optou-se por se realizar este questionário 

antes da aplicação do tema em contexto pedagógico, pelo interesse em conhecer a opinião dos 

professores sobre o tema a abordar. 
 

O questionário foi entregue pessoalmente, esclarecendo assim alguma dúvida que existisse para a 

sua realização. Foram ainda informados os professores que o questionário visava auscultar a sua 

opinião criando, deste modo, à vontade e cooperação, por parte dos docentes. 

Este questionário apresentou, na sua estrutura, quatro questões tendo sido todas alvo de análise. 

Após leitura prévia das respostas às mesmas foram definidas três categorias de resposta, que se 

analisam de seguida e se ilustram com unidades de registo exemplificativas. 
 

 

Categoria 1 – Motivação para o tema em estudo 

No que se refere à participação neste estudo, relativo ao tema graffiti inserido em contexto 

pedagógico, os professores manifestaram uma opinião positiva realçando os aspectos da motivação, 

interesse e inovação, como factores influenciadores da sua participação. Estes aspectos são 

ilustrados com expressões como: 

- “ (…) projecto capaz de trazer motivação suplementar no contexto da disciplina de Educação 

Visual, para além das potencialidades interdisciplinares” (QIPA1) remetendo, deste modo, 

para o conceito mais amplo de saberes que o tema pode proporcionar.  

- “(...) por achar que era um projecto interessante, válido e desmistificador em relação ao tema 

a abordar” (QIPA2). 

- “(...) Para além disso, é um projecto inovador e pouco falado que é do agrado dos 

adolescentes” (QIPI3).  

- “Considero que é sempre importante envolver-me em situações novas” (QIPI4) valorizando o 

tema numa perspectiva pedagógica e social, ao desmistificar a sua concepção e apresentando-

o como inovação e de interesse juvenil. 
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Também razões pessoais e de amizade foram referidas como motivação para o projecto ilustrando-

se essa relação afectiva entre professores com expressões como:  

- “(...) porque te[investigadora] conhecia” (QIPA2) e 

- “(...) a mentora deste projecto é minha colega e amiga e é muito prazenteiro trabalhar com 

alguém com quem mantemos uma relação deste género” (QIPI3). 
 

Dois professores referiram ainda a importância da formação que o tema pode proporcionar, 

enquanto profissionais da educação, ilustrando essa ideia da seguinte forma: 

- “(…) por várias razões. Uma delas está relacionada com o facto de, enquanto educadora, 

tentar, sempre, expandir os conhecimentos dos meus alunos. Neste caso específico, estou 

igualmente a alargar a minha cultura que, confesso, no que concerne a esta matéria, era (e 

ainda é!) bastante diminuta” (QIPI3). 

- “(...) o assunto que o constitui é para mim completamente desconhecido, daí a oportunidade 

de adquirir conhecimentos numa área que à partida parecia não estar ligada com a 

disciplina que lecciono. Constitui, também, um desafio em acompanhar e compreender a 

simpatia que as camadas mais jovens, com quem me envolvo profissionalmente, mostram pelo 

graffiti “ (QIPI4). 
 

Em suma, os professores demonstraram interesse em participar no projecto/investigação, por o 

considerarem motivador para os alunos, inovador em termos pedagógicos e formativo em termos 

pessoais, salientando também a amizade nutrida entre os intervenientes. 
 

 

Categoria 2- Importância do dar a conhecer e a compreender, aos jovens alunos, a expressão 

do graffiti, em contexto educativo e supervisivo. 

 

Nesta categoria, os professores realçaram a importância que o tema pode ter, quando inserido em 

contexto pedagógico e supervisivo e de uma forma transversal. Salientaram-se expressões como: 
 

- “Eles já conhecem [o graffiti] obviamente, mais espontaneamente do que nós. (...) trata-se de 

integrar metodologias e enquadrar, traduzindo para o novo contexto, considerado 

pedagogicamente adequado” (QIPA1). 

- “Desde que feito desta forma sim,[referindo-se ao graffiti em contexto pedagógico] caso 

contrário pode não valer a pena, isto é, não se revelar nem educativo, nem útil, nem 

apelativo” (QIPA2).  
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- “É necessário que, cada vez mais, a escola não seja só o ensinar um saber livresco, mas que 

esteja aberta a novas situações, dando privilégio não só a determinadas matérias, mas 

incutindo, no aluno, as várias versões da arte, por exemplo” (QIPI3). 

- “A construção do conhecimento não depende dos temas mas das abordagens, da envolvência, 

das estratégias... Este tema possui interessantes potencialidades “ (QIPA1). 

- “Só assim faz sentido,[referindo-se à transversalidade] pois tratado isoladamente não resulta 

(...)” (QIPA2). 
 

 

Nestas afirmações foi retratada a importância da metodologia no processo de ensino e 

aprendizagem e, simultaneamente, a flexibilidade que a escola deve ter, enquanto inserida em 

microssistema e, consequentemente favorecendo o conceito de díade da estrutura ecológica. Foi 

reforçada a ideia da potencialidade transversal que o tema poderá oferecer. 

 

Também o encarar o graffiti como uma forma de arte, de expressão e de comunicação, que exerce 

“ grande atracção nas camadas mais jovens” (QIPI4), foi salientado e retratado com expressões 

como as seguintes: 

- “(...) são conhecidos os grafitos de Pompeia e que hoje, tendo adquirido um sentido e 

actuação diferente, este é um modo de expressão bastante forte e contestatário; uma 

expressão de arte” (QIPI3).  

- “(...) para além de ser uma forma de fazer arte, é também um meio de comunicar e expressar 

pensamentos, ideias e opiniões, utilizando o impacto visual e uma certa irreverência” 

(QIPI4). 

 

Ao terem sido questionados sobre a contribuição do tema para a formação pessoal e social do 

aluno, o professor QIPI3 citou: “(...)saber mais acerca deste tema, não só contribui para a 

construção do conhecimento no aluno, como também o motiva para experiências novas, tão 

profícuas no seu percurso enquanto estudante e pessoa.”  
 

Mais referiu o professor QIPI4 ao afirmar que “(…) de uma maneira geral, a transmissão de 

conhecimentos é mais facilitada sendo feita a partir de situações reais e concretas que fazem parte 

do mundo actual, principalmente quando estas são do interesse do aprendente. Nesse sentido e 

dado que o graffiti adquiriu, nos dias de hoje, uma certa importância por representar uma forma 

de cultura muito recente, nada melhor do que transmitir a sua evolução histórica, a propagação 

geográfica, o vocabulário específico, os materiais e formas de expressão utilizados, o tipo de 
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música que lhe está associado, etc. A transmissão destes conhecimentos deverá ser feita 

transversalmente, tendo sempre em conta a especificidade de cada disciplina” (QIPI4).  

 

Em síntese, os professores inquiridos valorizaram a necessidade e a pertinência de conhecer esta 

forma de expressão, integrada em contexto educativo e supervisivo, realçando, por um lado a sua 

forte expressividade e, por outro lado, a flexibilidade e articulação de conteúdos em contexto 

pedagógico, considerando o seu conhecimento “bastante útil.”(QIPI3) na formação do aluno 

enquanto estudante e pessoa. 

 

 

Categoria 3 - Relevância do graffiti para o desenvolvimento pessoal, cívico e criativo do aluno, 

enquanto unidade pedagógica, em contexto de supervisão. 

 

Reforçando o atrás exposto, nesta categoria os professores consideraram que, sem qualquer dúvida, 

o conhecimento e a compreensão do graffiti pode tornar os jovens alunos em cidadãos mais 

responsáveis, criativos e sensíveis a diferentes manifestações artísticas. 
 

QIPA1 traduziu esta ideia ao afirmar que “(...) o graffiti é pertinente, espontâneo, expressivo e 

actual”; e o conceito de “ (...)arte, hoje em dia, é tudo e nada, depende tudo da maneira como 

somos ensinados e das vivências que temos e daquilo que experienciamos. Os jovens nesta idade e, 

dependendo do local onde vivem, podem fazê-lo de uma forma muito diferente da do nosso tempo 

que se resumia ao que era dado na escola e com os pais. Os meios de comunicação de massa e a 

net também têm uma grande palavra a dizer para o bem e para o mal” (QIPA2). Deste modo, 

“(...) através do conhecimento estarão sensíveis a diferentes manifestações artísticas que, por seu 

turno, originarão uma maior criatividade. Não nos podemos esquecer que, por exemplo, uma 

criança que, desde tenra idade, ouça histórias, será um adolescente e um adulto mais imaginativo. 

O mesmo acontecerá com os modos de expressão artística. Por outro lado, uma pessoa informada 

tende a ser mais responsável. Aliás, alguém que não sabe não pode ser considerada responsável. A 

informação gera responsabilidade” (QIPI3). 
 

Em suma, infere-se que o tema graffiti, intimamente associado à motivação e inserido em contexto 

pedagógico e supervisivo, pode promover o conhecimento, como cultura geral, pois os alunos 

“estarão motivados para observar o graffiti não como uns meros rabiscos feitos em locais 

variados, mas sim como uma forma de observar e compreender os sentimentos de quem os faz e de 

efectuar a análise crítica do que se pretendeu transmitir. Como esta forma de expressão incide 
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geralmente sobre questões sociais ou de interesse geral, a sua compreensão contribui para o 

conhecimento global do aluno, despertando-o para o espírito e valores de cidadania” (QIPI4).  

Os excertos do discurso fixado nestes registos não deixaram dúvidas quanto ao interesse que o 

tema pode suscitar. 

 

Um exemplar deste questionário pode observar-se no Anexo 5. 
 

4.1.2  Dos alunos 

Tal como já foi referido anteriormente, a aplicação deste questionário aos alunos teve como 

principais objectivos o identificar a relação do aluno com o tema, numa fase embrionária do estudo, 

e o conhecer a motivação para o seu estudo e desenvolvimento. 

O questionário teve carácter anónimo, tendo sido esclarecidas oralmente todas as dúvidas aos 

alunos inquiridos. 
 

Deste questionário foram analisadas as respostas às questões um, três, cinco, sete e oito, por se 

considerarem as mais relevantes para os objectivos definidos. As respostas das questões restantes 

(2, 4 e 6) não foram consideradas, pois estas questões surgiram no questionário apenas como 

contextualização do tema. 
 

Como nota, salienta-se que houve vários alunos que focaram, numa mesma resposta, diferentes 

itens. Essas respostas foram analisadas e divididas e foram devidamente contextualizadas na 

subcategoria correspondente. Isto faz com que, em alguns casos, o número de respostas 

apresentadas ultrapasse o número dos alunos inquiridos (48 alunos). As respostas ilegíveis não 

foram consideradas e a percentagem apresentada foi arredondada à unidade. 

 

Ao realizar a análise de conteúdo do corpus documental foram identificadas distintas categorias de 

resposta, que se apresentam na tabela e gráficos seguintes. Estas tabelas ilustram o modo como se 

distribuem, nas diferentes categorias, as subcategorias correspondentes e a frequência absoluta da 

U.E. retratando-as com U.R. exemplificativas. 

 

Assim, da análise à questão um – “O que é para si um graffiti?”- do questionário, resulta: 
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Categoria Sub-
categoria 

Freq 
abs. 
U.E. 

Unidades de registo exemplificativas 

“O graffiti é uma arte.” QIAA3 

“O graffiti é a arte de desenhar.” QIAA4 

“É uma arte interessante e muito bonita.” QIAA10 
“O graffiti é uma arte moderna e é definida como sendo o desenho ou a inscrição 
verbal.” QIAI28 
“É uma arte que algumas pessoas usam para pintar em paredes.” QIAI36 

Forma de 
arte 14 

“É uma arte, são feitos vários desenhos, são desenhados grandes, em muros.” 
QIAI37 
“O graffiti é uma das vertentes do hip-hop (…)”. QIAI31 

“É uma vertente da cultura Hip-Hop e é uma arte.” QIAI42 

“O graffiti é uma arte que é uma vertente do Hip-Hop que implica fazer graffiti nas 
paredes.” QIAI43 

Vertente do 
Hip-Hop 8 

“É uma arte que pertence ao Hip-Hop e que tem haver com sentimentos e 
emoções.” QIAI48 
“Um desenho difícil de fazer.” QIAA5 

“São desenhos ou obras de arte nas paredes.” QIAI33 

“Uma forma de expressão gráfica.“ QIAA8 
“É a arte invejável do desenho.” QIAA9 
“É um desenho.” QIAA16 
“O graffiti são desenhos espectaculares.” QIAA17 
“É um desenho que expressa de maneira diferente a imaginação das pessoas.” 
QIAA20 
“É um desenho feito por jovens.” QIAI21 

Forma de 
desenho 9 

“É um desenho, uma arte feita mais propriamente por rapazes, que costumam fazê-
los à noite, em muros.” QIAI38 

“É uma arte visual com os sentimentos da vida expostos.” QIAA6 
“É uma arte de expressão, que transmite sentimentos através do desenho (…)”. 
QIAI34 
“É uma arte que demonstra revolta. (…) está afixada em inúmeras paredes.” 
QIAI31 
“É uma forma de exprimir emoções”. QIAA7 

“É um desenho que larga pensamentos.” QIAA12 

“É um desenho feito na parede, que expressa sentimentos.” QIAA15 

“(…) é uma forma de as pessoas se exprimirem e se libertarem.” QIAI27 

“É algo que nos permite descrever um sentimento, mas em desenho.” QIAI24 

“Um graffiti (…) é uma espécie de marca que expressa vários sentimentos. QIAI30 

“Um graffiti (…)“é uma expressão, ou seja, é um desenho que diz muito da pessoa 
que o fez e que mostra o seu estado de espírito.” QIAI32 
“O graffiti é uma maneira de se expressar, que está integrado no estilo Hip-Hop.” 
QIAI40 
“(…) o graffiti é o modo de expressar um tipo de letra ou desenho, sem se perceber 
o que dizem.” QIAI41 

Forma de 
expressar 
sentimentos 
e emoções 

18 

“ (…) o graffiti é uma forma de expressão (…).” QIAI45 

“O graffiti é uma arte onde se pinta normalmente (…).” QIAI25 

Conceito 
de graffiti 

Forma de 
pintura 2 

“O graffiti é uma pintura que se faz na parede, nas estradas.” QIAI35 

Tabela 16 -  Percepção do aluno relativamente ao tema graffiti – contexto inicial. 



 

106  Apresentação e análise dos resultados 

 

Vertente do Hip-
Hop, 16%Forma de desenho, 

18%

Forma de pintura, 
4%

Forma de expressar 
sentimentos e 
emoções, 35%

Forma de arte, 27%

 
Gráfico 5 -  Categoria “Conceito de graffiti” e subcategorias emergentes 

 

Após a análise da tabela e do respectivo gráfico, conclui-se que na categoria “Conceito de graffiti” 

é a subcategoria “Forma de expressar sentimentos e emoções” que acumula a maior percentagem 

de unidades de enumeração (18), correspondendo a uma percentagem de 35% das respostas dos 

alunos, seguida da subcategoria “Forma de arte” com 14 unidades. As subcategorias “Forma de 

desenho” e “Vertente do Hip-Hop” apresentam respectivamente 9 e 8 unidades de enumeração, 

correspondendo a 18% e 16% das respostas dos alunos inquiridos. A definição inserida na 

subcategoria “Forma de pintura” apresenta 2 unidades de enumeração, correspondendo a 4% das 

respostas dos alunos.  

 

Destes valores emergentes poder-se-á inferir que os alunos identificavam o conceito de graffiti, 

numa maior percentagem, a uma forma de expressar sentimentos e emoções, considerando a 

expressão do graffiti como forma de arte, realizada através do desenho e da pintura. Alguns alunos 

identificaram o termo como uma das vertentes do movimento Hip-Hop.  

 

Tendo como base esta categoria, apresenta-se o conceito de graffiti, de acordo com os writers 

participantes nesta investigação. Assim, para o writer Ram um “graffiti são letras.(…).(…) um 

graffiti vem por aquilo que está acontecer, ou que ainda (...) se está a passar. São letras, são letras 

e o resto é decoração. O graffiti são as minhas letras, as letras do “Kliter”, as letras do MAR, as 

nossas letras. O resto é decoração, é quase arte mural” (2004). 
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Já para o writer Mar, o graffiti “é uma pintura, no sentido geral da palavra, uma abordagem a uma 

pintura de elementos de todo o tipo letras, objectos, coisas naturais” ( 2004).  

 

Opinião idêntica apresenta o writer Caos quando refere que “(…) um graffiti é uma pintura, 

normalmente uma pintura realizada com latas, numa parede, na cidade, normalmente.(…) Arte 

urbana. É arte urbana.(…). Em geral, é um movimento que está ligado ao Hip-Hop. O graffiti 

nasceu do Hip-Hop. Nasceu do pessoal que se queria manifestar de alguma maneira, de forma 

pacífica, que se queria mostrar, e que queria fazer alguma coisa. No fundo, queria identificar-se. 

Aliás, é por isso que o graffiti é identificativo. Foi uma necessidade de (…) sair do anonimato, (…) 

do que se sofria de viver na cidade, da falta de individualismo e não sei quê e foi assim que nasceu. 

Nasceu do Hip-Hop que é um movimento (...),  uma contracultura” (2004). Corroborando com esta 

afirmação, também o writer Don refere que ”(…) o graffiti, para além de demonstrar arte, também 

dá para exprimir alguma contestação, algumas coisas que a gente acha que não estão certas, dá 

para transcrever isso tudo” (2004). 
 

 

O conceito de graffiti é por todos os writers participantes associado ao conceito de arte, 

considerando que o mesmo está intimamente ligado à arte e à contestação: “é arte, sem dúvida, não 

vamos pôr isso em questão. Agora o objectivo, a finalidade que podemos retirar dele, para mim é 

contestação. Para os outros pode ser só decoração, pode ser estética. Para mim isso já é, 

obviamente. Tá a transfigurar um sítio, tá a modificar visualmente um local…(…)Portanto, logo à 

partida será arte, uma intervenção estética. Depois para mim ganha um papel contestatário, sem 

dúvida”(Caos, 2004). Também o writer Ram salienta que “contestação já foi, continua a ser e é 

bom que tenha sempre alguma essência, não é?!, mas hoje em dia temos dois tipos de graffiti,(…) o 

graffiti vandalismo e o graffiti arte. O graffiti vandalismo está muito ligado ao hip-hop…”(2004). 

Já para o writer Moa o graffiti é “ arte, completamente”(2004). 

 

 

Da análise à questão três – “Como acha que a sociedade vê o graffiti?”- resulta: 
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Categoria Sub-
categoria 

Freq 
Abs. 
U.E. 

Unidades de registo exemplificativas 

[A sociedade] “Acham que é horrível, é vandalismo porque estragam paredes.” 
QIAA2 
“A sociedade vê o graffiti como vandalismo.” QIAA4 

[A sociedade vê] “Como acto de vandalismo, mas não é.” QIAA13 

“(...) a sociedade vê como vandalismo e como uns animais.” QIAA18 
“Acham que cada graffiter é um vândalo....” QIAA19 
“Com maus olhos porque as pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto, 
acham aquilo um acto de vandalismo.” QIAA20 
“A sociedade vê o graffiti de um modo mau. Pensam que é vandalismo.” QIAI33 
“(...) um graffiter ou graffer é encarado como uma pessoa que só pensa em destruir e 
vandalizar o mundo. Talvez por isso, a sociedade não veja muito bem o graffiti.” 
QIAI34 
“A sociedade pensa do graffiti que é um tipo de vandalismo ou de drogados.” QIAI41 
“A sociedade pensa que o graffiti equivale a vandalismo, que não é uma arte, pensam 
que não é preciso ter jeito, e também acham, por vezes, falta de respeito para com os 
outros.” QIAI42 
“Como uma coisa má que estraga a sociedade que é uma forma de mostrar 
vandalismo e o graffiti é associado às más companhias. “QIAI43 

“A sociedade vê o graffiti como um crime.” QIAI44 
“A sociedade vê o graffiti como uma coisa de marginais, em maioria as pessoas mais 
velhas. (...)”. QIAI45 

Vandalismo 27 

“(...) a sociedade vê o graffiti com maus olhos, pois acham que é um acto de 
vandalismo.” QIAI46 
“(...) há algumas pessoas que não gostam de ver, porque pensam que o graffiti é uma 
coisa má para os mais novos.” QIAA1 
“Mal, porque a maioria das pessoas não gostam.” QIAA3 
“Mal...porque há pessoas que não gostam, pois estragam paredes e outros locais... 
confundem graffiti com vandalismo.” QIAI23 
“Mal, ...pois estragam paredes, muros, etc.” QIAI24 

“(...) a maior parte não vê esta arte com bons olhos.” QIAI31 

[A sociedade vê] “Adolescentes irresponsáveis a escreverem nas paredes.” QIAI47 

Maldade 7 

“A sociedade vê o graffiti como uma “coisa” má que viola os direitos à privacidade.” 
QIAI48 
“Os mais novos gostam e as pessoas com mais idade não. Acham que é falta de 
educação ou feio.” QIAA10 
“Bem e mal ao mesmo tempo.” QIAA12 
“Algumas pessoas vêem o graffiti como vandalismo, outras pessoas vêem –no como 
uma arte.” QIAI22 
“Como um acto de vandalismo para os mais velhos. Acham que é engraçado e 
divertido para os adolescentes.” QIAI27 
“Existe sociedade que gosta de ver os graffitis por aí, mas existe também outras 
pessoas que não vêem o graffiti com bom aspecto.” QIAI28 
“(...) já é mais aceite na sociedade mas existem sempre pessoas que não concordam.” 
QIAI30 

Dualidade 
bom/mau 7 

“(...) a sociedade vê bem e também vê mal, pois se os writers pintarem em lugares 
próprios, a sociedade reage bem. Se fizerem os graffitis em locais públicos tais como 
monumentos, estátuas ou então em casas privadas a sociedade reage mal.” QIAI36 

“Como uma coisa banal.” QIAA5 

“A sociedade vê o graffiti como uma banalidade.” QIAA16 

O Graffiti 
e a 
sociedade 

Banalidade 3 

“(...) a sociedade vê o graffiti como simples desenhos na parede.” QIAI29 

Tabela 17 -  (Cont.) Percepção do aluno relativamente ao tema graffiti – contexto inicial. 
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Banalidade,7%

Vandalismo,61%

Maldade,16%

Dualidade 
bom/mau,16%

 
Gráfico 6 -  Categoria “O graffiti e a sociedade” e subcategorias emergentes 

 

Passando à análise da segunda categoria “ O Graffiti e a sociedade”, verifica-se que é a 

subcategoria “Vandalismo” que os alunos referem mais e que apresenta mais unidades de 

enumeração, culminando com um total de 61% das respostas dos alunos. As subcategorias restantes 

(Maldade, Dualidade bom/mau, Banalidade) apresentam respectivamente 7, 7 e 3 unidades de 

enumeração correspondentes a 16%, 16% e 7%, respectivamente. 

 

Destes dados pode-se inferir que, a percepção que os alunos tem sobre o que a sociedade pensa do 

graffiti, é que este é visto como algo realizado por vândalos, que destroem por selvajaria, estando 

intimamente ligado ao vandalismo. Contudo, cerca de 16% das respostas dos alunos considera que 

parte da sociedade vê com bons olhos desde que realizado em sítios próprios e outra parte ainda não 

aceita qualquer manifestação desta expressão. Destas opiniões se infere que a expressão do graffiti, 

enquanto expressão urbana e social, está a evoluir em termos conceptuais na sociedade.  

Apenas 7% acha “banal”, não conotando o conceito nem a algo de “bom” nem de “mau”. 
 
 

Relativamente a esta categoria o writer Don opina que “(…) a sociedade despreza muito o graffiti, 

não dá valor, principalmente aqui em Portugal. (…) não aprecia, mesmo que veja um trabalho de 

cinco horas com mensagem, com empenho, mesmo assim não dão valor a isso. Só acham que é 

vandalismo. Tanto faz ver um tag como um trabalho de cinco horas, para eles é a mesma coisa. 

Vejo isso pela opinião das pessoas, pelo que vejo as pessoas a falarem, comentários que ouço. 

Acho que é assim que pensam. Não toda agente, mas muita gente, infelizmente é assim” (2004).  

Já o writer Moa refere que “(…) a arte [graffiti] tinha tendência a evoluir mais e controlava-se 

mais o chamado vandalismo (…) se se criassem, nomeadamente, espaços próprios para 

desenvolver a arte. Passava a ser mais aceite e melhorava. Eu penso que era um bom caminho. 
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Penso que sim” (2004). Também o mesmo writer salienta que a sociedade vê o graffiti como 

irreverência. “Acho que é mais irreverência. Nós fazemos a arte oferecida, mas o outro lado acha 

que é mais por irreverência”(2004). 

 

Já o writer Mar afirma que “(…) na nossa sociedade, há muita gente que percebe o porquê de 

tarmos aqui há tantos anos a pintar, não somos julgados por ela e há outra parte da sociedade que 

não entende, não percebe e somos julgados, somos apontados por uma série de pressupostos. Mas 

acaba cada um por perceber o porquê, nós não vamos pintar em função de gostos ou por achar 

bem ou achar mal. Quem tá, gosta, percebe e vive e há outros que nem se dão ao trabalho de 

perceber o porquê de pintar na rua. (…). Vai ser aceite por uns e não vai ser aceite por outros.(…) 

não podes agradar a todos” (2004). Também Ram ilustra esta ideia ao considerar que “há toda 

uma coisa há volta do graffiti que é odiado e amado ao mesmo tempo. Isto é uma luta que vai 

sempre haver” (2004). 

 

Da análise à questão cinco – “Considera que, ao perceber e compreender a expressão do graffiti, 

esta poderá contribuir para a sua formação pessoal e cívica?”- resulta:  

 

Categoria Sub-
categoria 

Freq. 
Abs. 
U.E. 

Unidades de registo exemplificativas 

“(...) porque contribui para uma melhor formação própria.” QIAA11 
“(...) é mais um saber.” QIAI30 

“(...) cada um tem a sua maneira de ser e que isso depende de cada um. (...) 
acho que seria bom aprender sobre graffiti porque afinal o graffiti é um estilo 
de pintura e aprendendo abrimos os nossos conhecimentos.” QIAI40 

“(...) o graffiti é uma vertente do Hip-Hop, sempre o encarei como algo que 
nos pode fazer crescer e aprender. Tudo nos ensina algo.” QIAI42 

“(...) faz parte da cultura geral.” QIAI44 

Formação 
pessoal 6 

“(…)conhecendo mais um saber, mais do que é, afinal, o graffiti. ” QIAI48 

“(...)compreendendo o graffiti consegue-se distinguir facilmente graffitis de 
vandalismo.” QIAA14 

“(...) assim podemos civilizar outras pessoas e dizer que o graffiti não serve só 
para estragar as paredes e outros locais e é diferente de vandalismo.” QIAI23 

“(...) porque muitas pessoas associam o graffiti ao vandalismo mas não é. 
Cada pessoa tem uma forma para expressar os seus sentimentos e os graffitis 
são uma delas.” QIAI24 

“ (...) poderemos pensar nos problemas que a sociedade tem.” QIAI31 

“(...) porque se começa a perceber algumas realidades e outras formas de 
pensar.” QIAI45 

Relevância 
do graffiti 
para a 
formação 
pessoal e 
cívica 

Formação 
cívica 6 

“(...) ao perceber porque fazem imagens não julgando essas pessoas de forma 
diferente.” QIAI47 

Tabela 18 -  (Cont) Percepção do aluno relativamente ao tema graffiti – contexto inicial. 
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Não contribui,24%

Formação pessoal e 
cívica,61%

Sem opinião,11%

 
Gráfico 7 -  Categoria “Relevância do Graffiti para a formação pessoal e cívica” e subcategorias emergentes 

 

Do total de alunos que responderam afirmativamente, 61% das respostas consideraram que o 

graffiti pode contribuir para a formação pessoal e cívica dos alunos. Dessas respostas, 12 foram 

inseridas na subcategoria correspondente, num total de duas subcategorias. As restantes respostas 

afirmativas não foram categorizadas por apresentarem apenas uma resposta directa. 

Do mesmo gráfico conclui-se que 24% das respostas consideram que “não contribui” e ainda 4% 

consideram que “talvez”. 11% das respostas dos alunos não apresentam qualquer opinião. 

Relativamente a esta categoria realçam a formação pessoal através do graffiti tido como “mais um 

saber”, que “ nos ensina algo” e que “ faz parte da cultura geral”, contribuindo, deste modo, 

“para uma melhor formação própria.” 

Na subcategoria “Formação cívica” são evidenciados pelos alunos preocupações sociais 

relativamente a esta forma de expressão e ao conceito a ela inerente. 

 

Relativamente aos writers participantes a opinião é unânime em considerar que o graffiti contribui 

para a formação pessoal e cívica do aluno ao promover ”(…) um conhecimento, porque é que isto 

[graffiti] existe, ao ser ensinado, ser mostrado de uma forma mais educativa, pedagógica. (…) 

documentado”(Mar, 2004).  

Também ilustrando essa opinião, o writer Caos salienta que ”(…) as pessoas deviam ser mais 

sensibilizadas para a arte em geral. E, normalmente só é sensibilizado para a arte quem segue 

cursos de arte. Acho que era importante haver assim (…) uma educação artística. (…) é terrível as 

pessoas crescerem e a arte passar assim como tão ao lado e acho que a arte é essencial, não 

é?(…) O graffiti deve ser incluído nisso” (2004). Segundo Ram, “(…) nas escolas o que faz falta é 

alguma formação, explicar o que é aquilo [graffiti]” (2004). 

 



 

112  Apresentação e análise dos resultados 

Da análise à questão sete – “Que disciplinas ou áreas curriculares acha que deveriam contribuir 

para este estudo?”- resulta: 

 

Categoria Subcategoria 
Freq. 
Abs. 
UE 

Unidades de registo 
exemplificativas 

Expressão Artística: 
Educação Visual (EV); 
Educação Musical (EM) 
Educação Tecnológica (ET) 

Total: 43  

Línguas: 
Língua Portuguesa (LP); 
Inglês (ING); 
Francês FRA) 

Total: 29  

Ciências experimentais: Ciências Naturais (CN) 
Ciências Físico-química (CFQ) Total: 0  

Ciências exactas: Matemática (MAT) Total: 2  

Ciências sociais: 

História (HIST); 
Geografia (GEO) 
Educação Moral Religiosa e 
Católica (EMRC) 

Total: 4  

Expressão motora: Educação Física (EF) Total: 6  

Áreas curriculares não 
disciplinares: 

Formação Cívica (FC); 
Área de Projecto (AP); 
Estudo Acompanhado (EA) 

Total: 23  

Disciplinas 
e áreas 
curriculares 
propostas 

Todas as áreas. Total: 2  

Tabela 19 -  (Cont) Percepção do aluno relativamente ao tema graffiti – contexto inicial. 
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Gráfico 8 -  Categoria “Disciplinas e áreas curriculares propostas” e subcategorias emergentes 
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Relativamente à categoria “Disciplinas e áreas curriculares propostas” observa-se que a 

subcategoria mais referenciada nas respostas dos alunos é a “Expressão Artística” apresentando 43 

unidades de enumeração, correspondendo a 90% das respostas dos alunos. Segue-se a subcategoria 

“Línguas”, com 29 unidades de enumeração, correspondendo a 60% das referências. Ainda a 

salientar a subcategoria “Áreas curriculares não disciplinares”, onde 48% das respostas dos alunos 

consideraram útil desenvolver o tema graffiti. Relativamente às outras subcategorias, as mesmas 

não apresentaram resultados relevantes. 
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Gráfico 9 -  Categoria “Disciplinas e áreas curriculares propostas” e subcategorias emergentes (cont.) 

 

Relativamente às disciplinas e áreas curriculares não disciplinares resulta, desta análise, que os 

alunos associaram o termo mais à subcategoria “Expressão Artística” identificando-o com a 

disciplina de Educação Visual. Este resultado deve-se, talvez, ao facto de atribuírem ao conceito de 

graffiti a vertente artística do desenho e da pintura.  

Seguiu-se a disciplina de Língua Portuguesa, com 31% de respostas dadas. Esta constatação deve-

se, talvez, ao associar do termo ao transmitir de uma mensagem e à ligação imagem icónica e 

textual.  

Também a área curricular não disciplinar de Projecto apresenta, igualmente, 31% das respostas, 

talvez por ser uma área que permite a transversalidade, o trabalho de grupo, a cooperação e a 

concretização de projectos que vão de encontro aos interesses dos alunos. 

Com menos unidades de enumeração e menos respondidas, mas a considerar, apresentaram-se as 

disciplinas de Educação Musical com 29% das respostas e Inglês com 21% das respostas dos 

alunos. As restantes disciplinas e áreas curriculares não disciplinares não se apresentaram muito 
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relevantes e as disciplinas de Ciências Físico-química e Ciências Naturais não foram respondidas 

pelos alunos.  

Em síntese, o motivo desta proposta disciplinar dada pelos alunos deve-se, talvez, à concepção que 

tem sobre a expressão do graffiti, associando-a ao movimento Hip-Hop e às suas vertentes criativas 

e expressivas. Por sua vez, relacionam estas vertentes com a Educação Artística, bem como com 

uma terminologia tão particular, que proporciona uma forma de comunicação e uma mensagem 

específica entre emissores/receptores, propondo, deste modo, a área das Línguas. Por outro lado, o 

facto de associarem a expressão ao elemento grupo e trabalho em equipa, poderá ter sido o motivo 

da preferência na resposta pela área curricular de Projecto. 
 

Da análise à questão oito – “Considera-se motivado e empenhado pelo estudo do tema?”- resulta: 
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Gráfico 10 -  Motivação e empenho pelo estudo do tema 

 

Relativamente à motivação e empenho pelo estudo do tema, entendendo-se motivação como 

estímulo e empenho como desejo de realizar alguma coisa, verifica-se que os alunos se apresentam 

bastante motivados e empenhados (92%) das respostas. Dos restantes, 6% (correspondente a três 

elementos) consideram “assim, assim” e apenas 2% (correspondendo a um aluno) não se encontra 

motivado. 

Destes resultados conclui-se que, talvez, esta motivação e empenho resulte da actualidade do tema, 

da sua pertinência social e, principalmente, gráfica e expressiva e dos gostos de um público mais 

jovem, como o são os alunos desta faixa etária e envolvidos neste estudo. 

Para concluir, cita-se o aluno QIAI34 que remata a análise deste questionário: “Não deixem de 

falar sobre o Hip-Hop, porque hoje faz parte do quotidiano, e o seu conceito, da cultura geral. 

Não o encarem como crime, mas sim como arte e estilo.” 
 

Um exemplar deste questionário pode observar-se no Anexo 6. 
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4.2 Análise dos questionários  

4.2.1 Dos encarregados de educação 

Neste ponto pretende-se analisar o questionário entregue aos encarregados de educação, durante a 

aplicação da metodologia de investigação-acção. Este questionário, de seis questões, apresentou 

como objectivos principais o saber, através do encarregado de educação, se o aluno continuava 

motivado para o tema em estudo, bem como o conhecer a opinião do encarregado de educação 

sobre a expressão do graffiti.  

 

Foram analisados catorze questionários, correspondendo a 50% dos questionários entregues e 

foram analisadas todas as respostas obtidas. 

Perante o corpus documental, para as respostas às perguntas um, quatro e seis foi realizada uma 

análise quantitativa, tendo em conta a percentagem de respostas, enquanto que para as restantes 

respostas foi realizada análise de conteúdo, categorizando, tal como se apresenta na tabela seguinte. 

Não foram aplicados questionários aos encarregados de educação dos alunos da Escola A.  

 

Da análise realizada à pergunta um do questionário conclui-se que, 100% dos encarregados de 

educação conheciam o tema em estudo e o projecto Graffiti em Acção, inferindo-se que os 

educandos/alunos divulgaram o tema em contexto familiar.  
 

Da análise das respostas à pergunta quatro, refere-se que 92% dos encarregados de educação 

consideraram que o seu educando estava motivado para a compreensão do tema graffiti, de forma 

interdisciplinar. Apenas 7% (correspondente a 1 elemento) referiu que “talvez”. 
 

Da análise à pergunta seis e quando questionados relativamente à utilidade de perceber e dar a 

compreender as diferenças entre graffiti e vandalismo, todos os encarregados de educação (100%) 

manifestaram uma opinião favorável a essa distinção.  

 

As suas opiniões são ilustradas com as seguintes afirmações: 

- “Claro que sim, até porque os graffitis são, por vezes, grandes “obras de arte”, manifestam 

muito saber e muita luta. Pena é que alguns não estejam nos locais apropriados para todos os 

poderem ver (e ler) porque tem muito de simbolismo. O vandalismo é uma outra coisa, a 

evitar, e os adolescentes precisam de saber isso urgentemente para saber distinguir e optar 

com muita clareza” (QDEEI2). 
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- “(…) Pelo que aprendi com o meu filho, o graffiti é uma arte. Assim é necessário fazer 

compreender aos jovens que a arte tem regras e expressões para cumprir. Arte não é 

sinónimo de vandalismo, pelo contrário” (QDEEI4). 

- “considero muito importante, tanto mais que considero alguns graffitis verdadeiras “obras de 

arte” (QDEEI7). 

- “Muito útil, especialmente para que os seus artistas possam ser encaminhados e 

aproveitados” (QDEEI11). 

- “É de toda a importância perceber (…) e dar a compreender as diferenças entre graffiti e 

vandalismo. Há que tornar clara essa diferença, sob pena de confusões e estragos 

irremediáveis como todos (quase sem excepção) já vimos por um ou outro lado. Será útil 

entender o graffiti, (…) como forma de expressão onde o respeito por determinados valores 

indiscutíveis tenha lugar, o local escolhido não interfira com o civismo e em que a concepção 

ao nível da expressão seja reflexo dos sentimentos do artista, do seu gosto estético!...” 

(QDEEI14). 

 

Destas afirmações destaca-se o conceito de arte aplicado ao graffiti, não esquecendo, porém, a 

dualidade arte/vandalismo. Talvez estas opiniões sejam já um reflexo transmitido pelos educandos, 

tal como refere QDEEI14 quando diz “ pelo que aprendi com o meu filho (…)”. 

Embora não seja muito significativo o número de respostas obtidas neste questionário, nenhum 

destes Encarregados de Educação associou o termo somente ao vandalismo urbano e social. Foi 

ainda notória a preocupação destes Encarregados de Educação na distinção entre graffiti e 

vandalismo, de modo a que cada jovem possa optar, com clareza, o caminho a seguir, tendo em 

conta o civismo e a estética social. 

 

Relativamente aos dados obtidos com as restantes respostas do questionário, nomeadamente das 

perguntas dois, três e cinco, estes foram sujeitos a análise de conteúdo e categorizados. 

Deste modo, da análise às perguntas dois – “Como sentiu o seu educando, relativamente ao tema O 

movimento Hip-Hop, apresentado na Escola de Avanca”, três – “Considera que, de alguma 

forma, este tema poderá contribuir para a formação pessoal do seu educando” e cinco – “Como 

Encarregado de Educação, como vê o graffiti na sociedade?” – resultam três categorias, 

correspondendo uma por resposta e um leque de subcategorias. A tabela seguinte ilustra essa 

categorização dos dados obtidos. 
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Categorias Sub-
categorias 

Freq. 
Abs. 
U.E. 

Unidades de registo exemplificativas 

“Com muito entusiasmo (…).” QDEE6  

“Motivado.” QDEE9 

“Muito interessado.” QDEE1 

“ (…) muito interessado, a “devorar” as musicas na net. (…) escreve letras, 
arranja batidas e canta.” QDEE4 

“Senti-o muito interessado e empenhado.” QDEE7 

“(…) muito empenhada.” QDEE8 

Entusiasmo / 
motivação 
 
Empenho / 
interesse 

9 
 

“(…)bastante envolvido.” QDEE11 

“Muito nervoso, mas com grande expectativa (…).” QDEE5 
Nervosismo / 
ansiedade 2 

“Inicialmente bastante ansiosa porque estava entusiasmadíssima, (…) na 
fase final senti-a segura, (…) orgulhosa (…).” QDEEI14 

“um pouco apreensiva mas com vontade de participar.” QDEE3 
Apreensivo  

2 “(…) um pouco inseguro em relação à apresentação.” QDEE12 

Motivação 
do 
educando 

Pouco 
entusiasmado 1 “Participante mas pouco entusiasmado pelo tema.” QDEEI10 

“(…) [contribui] se for ensinado de maneira correcta.” QDEE6 

“(…)como uma forma de arte e cultura.” QDEE9 

“(…) deve ter conhecimento de todos os movimentos existentes para se ser 
livre nas escolhas futuras.” QDEE2 

“(…) para alargar horizontes no seu conhecimento.” QDEE5 

“Poderá contribuir para o seu melhor conhecimento do movimento Hip-
Hop e para contactar com formas de expressão diferentes daquelas com que 
contacta com mais frequência.” QDEE7 

“(…) fica a conhecer mais o que a rodeia.” QDEE8 

“(…) a nível de cultura geral.” QDEE10 

“(…) contribui bastante para a sua formação geral, tornando-a, para além 
dos conhecimentos que a pesquisa do tema lhe traz, uma pessoa mais 
responsável. “ QDEEI11 

Como cultura 
geral  12 

“(…) é de uma vasta contribuição para a formação pessoal da minha filha, 
a oportunidade que tem em trabalhar desta forma, esta problemática 
enquanto arte: o tomar conhecimento, o ficar informada, o alargar de 
conhecimentos adjacente, a troca de opiniões…enfim, a forma como 
favorece o confronto de ideias, como promove uma maior expansividade e 
comunicação…Há um caminho que se percorre que leva o seu tempo mas 
(…) tornava-se óbvio um ganho no vocabulário, nas conversas do 
quotidiano das quais o “Graffiti” tomava lugar e se salientava…” QDEE14 

Como 
reflexão 1 “(…) vai ao encontro dos interesses dele. Serviu de reflexão quanto a 

algumas palavras utilizadas nas letras.” QDEEI4 

Formação 
do 
educando 

Contribui 
pouco 1 “Contribui um pouco.” QDEE12 

Tabela 20 -  Análise do questionário aos Encarregados de Educação (questões 2, 3 e 5) 
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Categorias Sub-
categorias 

Freq. 
Abs. 
U.E. 

Unidades de registo exemplificativas 

“(…) como uma forma de expressão muito interessante. Sou uma grande 
apreciadora de graffitis (não vandalismo!).” QDEE7 
“Uma forma de expressar a vontade de quem os faz e prazer em desenhá-los.” 
QDEE12 

Forma de 
expressão 3 

“Como uma expressão artística de afirmação de rebeldia e irreverência, 
usada sobretudo por curtos grupos juvenis urbanos.” QDEE13 

“ com carácter educativo, cultural e crítico.” QDEE1 Aspectos 
positivos  2 “De forma positiva desde que seja feito dentro de regras e que seja 

elaborado.” QDEE4 
Forma de 
contestação 
social  

1 “Talvez uma manifestação de alguns valores questionáveis da sociedade que 
estão pré-definidos. Uma contestação, uma luta por mudanças.” QDEE2 

“Além de acto de vandalismo, por vezes vejo o graffiti como uma obra de 
arte.” QDEE3 

“A sociedade transmite-nos um estereotipo de que o graffiti revela apenas 
uma forma de vandalismo que poderá ser verdade ou não.” QDEE 5 

“Como vandalismo, muito mau; como artístico, muito interessante.” QDEE6 

“(…) na sociedade não é visto da melhor maneira porque estragam paredes 
mas eu vejo como um desenho engraçado e até fica bem em algumas paredes.” 
QDEE8 

Vandalismo 
versus obra de 
arte 

5 

“Com alguma curiosidade. Penso que o graffiti é uma arte que, por ser 
associada a grupos marginais, é muitas vezes pouco estudada e valorizada. 
Gosto muito da maioria dos graffitis, mas reconheço que gosto pouco da 
maioria dos locais onde são feitos. “ QDEE11 

Forma de 
decoração 
urbana 

1 “Como decoração de espaços públicos.” QDEE9 

“Uma actividade um pouco marginal uma vez que há poucos locais onde o 
possam fazer de forma lícita. “ QDEE10 

O graffiti e 
a sociedade 

Forma de 
marginali- 
dade 

2 “Na nossa sociedade as manifestações são muitas, as chamadas de atenção 
demasiadas… O graffiti enquanto arte a ganhar esse estatuto tem, na minha 
opinião, um longo caminho a percorrer.” QDEE14 

Tabela 21 -  (Cont) Análise do questionário aos Encarregados de Educação (questões 2, 3 e 5) 

 

Relativamente à primeira categoria identificada, 64% dos encarregados de educação responderam 

que sentiram o seu educando “entusiasmado, motivado, empenhado e interessado”, 

correspondendo à primeira subcategoria que acumulou 9 U.E..  

A subcategoria “Nervosismo/ansiedade” foi o resultado de 14% das respostas dadas, salientando-se 

porém, que essa subcategoria foi o resultado directo do entusiasmo e empenho sentidos pelos 

educandos, tal como retrata QDEEI14 quando diz “(…) bastante ansiosa porque estava 

entusiasmadíssima (…)”. Apenas um encarregado de educação salientou o “pouco entusiasmo” do 

seu educando. Também a subcategoria “Apreensivo” apresentou duas respostas dos encarregados 

de educação, correspondendo igualmente a 14% . Essa apreensão foi, porém, associada à vontade 

de participar, tal como refere QDEE3 “um pouco apreensiva mas com vontade de participar.”  
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Destes dados se inferiu que os alunos continuavam motivados e empenhados no tema e nos 

projectos pedagógicos a ele associados, transparecendo isso para o seu agregado familiar, ou seja, 

para o seu encarregado de educação. 
 

Relativamente à segunda categoria encontrada e que correspondeu à opinião do encarregado de 

educação relativamente à contribuição do tema para a formação do educando, emergiu a 

subcategoria “Como cultura geral” com 12 U.E. correspondendo a 86% das respostas recebidas. 

Destas respostas salientou-se a importância que os encarregados de educação atribuíram ao 

“alargar de conhecimentos”, de forma a tornar o seu educando mais culto e responsável. Também 

a vertente reflexiva foi focada por um encarregado de educação, e apenas um outro encarregado de 

educação considerou que apenas “contribui um pouco”.  

Da análise concluiu-se que os encarregados de educação consideraram o tema como uma mais valia 

na formação dos seus educando, salientando-se como tema de cultura geral. 

 

No que diz respeito à terceira categoria encontrada, as respostas já foram mais divergentes, 

traduzindo-se em distintas subcategorias. Assim, e analisando a tabela, verifica-se que foi na 

subcategoria “Vandalismo versus obra de arte” que recaíram 36% das respostas dos encarregados 

de educação. Já 21% dos encarregados de educação, que corresponde a três U.E., associaram o 

graffiti a uma “Forma de expressão” do seu autor, com traços artísticos e de irreverência e rebeldia. 

Esta ideia foi corroborada com outro encarregado de educação quando afirmou, na subcategoria 

“Forma de contestação social” que é “talvez uma manifestação de alguns valores questionáveis da 

sociedade (…) uma luta por mudanças” QDEE2. Dois encarregados de educação (14%), 

associaram o conceito à marginalidade e, outros dois encarregados de educação salientaram o 

graffiti na sociedade, como um aspecto positivo, “desde que seja jeito dentro das regras (…)” 

(QDEE4) e com “carácter educativo, cultural e crítico.” QDEE1. Finalmente um encarregado de 

educação considerou o graffiti como uma forma de “decoração de espaços públicos”.  

 

Em suma conclui-se que, uma vez mais, a dualidade obra de arte/vandalismo esteve presente nestas 

respostas e opiniões, quando se questionou sobre o tema graffiti. Deste modo, urge a necessidade 

de desmistificar estes conceitos e, simultaneamente, inseri-los em contexto pedagógico, criando e 

explorando metodologias e estratégias que promovam valores de cidadania nos seus possíveis 

autores e meros apreciadores. Estes, certamente as divulgarão, quando inseridas em situações de 

ensino e aprendizagem do seu interesse e agrado e conducentes a uma responsabilidade social e 

estética. 

 

Um exemplar deste questionário pode encontrar-se no Anexo 7.  
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4.3 Análise dos registos e das reflexões das experiências de aprendizagem  

4.3.1 Dos alunos 

Neste ponto descrevem-se, com registos retirados das reflexões dos alunos (da escola B), três das 

experiências de aprendizagem realizadas: Mosaico de Ideias de Avanca (MIA), Mosaico de Ideias 

de Ílhavo (MII) e Graffiti em Acção (GA). Essas experiências foram seleccionadas, por serem 

aquelas onde os alunos evidenciaram mais expectativas e por serem menos usuais em contexto 

pedagógico15. Os recursos didácticos utilizados, as estratégias implementadas e todas as situações 

que se vivenciaram foram elaborados sob supervisão dos diferentes professores envolvidos. Estas 

experiências serão novamente abordadas aquando da análise dos resultados dos questionários finais 

aos alunos. 

A tabela seguinte ilustra os objectivos dessas experiências.  

 

Experiências de aprendizagem16 Objectivos Data prevista 

Mosaico de Ideias – apresentação 
pública do tema na Escola E.B. 
2/3 Prof. Dr. Egas Moniz - 
Avanca 

- Promover a troca de ideias e a reflexão sobre o tema entre 
todos os intervenientes do estudo, fomentando o 
desenvolvimento pessoal e cívico. 
- Contribuir para a definição de espírito de grupo e relações 
de amizade; 

Dezembro de 
2004 

Mosaico de Ideias – apresentação 
pública do tema na Escola E.B. 
2/3 José Ferreira Pinto Basto - 
Ílhavo 

- Desenvolver competências sociais, tais como a 
comunicação e o trabalho em equipa; 
- Incentivar ao desenvolvimento de saberes relacionados com 
a cultura urbana do Hip-Hop e em especial do graffiti; 
- Estimular a participação activa dos alunos na escola;  
- Proporcionar, no espaço educativo, momentos de reflexão e 
troca de ideias sobre o tema apresentado, fomentando o 
desenvolvimento pessoal e cívico. 
- Promover o espírito de grupo e relações de amizade; 

Março de 2005 

Graffiti em Acção  

- Fomentar a criação e a expressividade criativa dos alunos; 
- Promover o graffiti como forma de arte expressiva e não 
como acto de vandalismo; 
- Utilizar meios de expressão pouco usuais na escola; 
- Humanizar o espaço escolar; 
- Incentivar ao espírito de inter ajuda responsável e 
consciente. 

Abril de 2005 

Tabela 22 -  Objectivos das experiências de aprendizagem: Mosaico de Ideias e Graffiti em Acção  

                                                      
15 Pode ler-se mais em: ALMEIDA, S.; OLIVEIRA, R.; COSTA, N. (2005). “O graffiti: um perspectiva de 

comunicação na educação”. In: Repensar os Media: Novos contextos da Comunicação e da Informação. 

Actas do 4º Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. Aveiro: Universidade de 

Aveiro. 
16 Pode ler-se mais no Anexo 3 – Algumas reflexões … pelo professor/supervisor. 
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Mosaico de Ideias (Avanca) 
 

Foi com bastante entusiasmo e algum nervosismo, quer pela novidade da situação quer pela 

exposição que os esperava, que os alunos receberam esta forma de aprender e dar a aprender. Com 

grande envolvimento, os grupos trabalharam ao longo do período, realizando pesquisas e 

recolhendo informações, de forma autónoma, sobre Hip-Hop, de modo a prepararem a sua 

apresentação pública, a colegas desconhecidos e sobre um tema algo também ainda pouco 

explorado.  

 

Eis que o dia previsto chegou e foi retratado pelos alunos, numa reflexão posterior, da seguinte 

forma: 

- “Eram três e meia da manhã (…) e os ponteiros do relógio nunca mais andavam. Não 

conseguia fechar os olhos, pois só pensava que, nesse dia tinha que apresentar um trabalho, 

a uma turma desconhecida (…). Tímida como eu sou, nem queria acreditar!” (RDA3MIA)17. 

- “(…) saímos entusiasmados em direcção a Avanca. (…) uns ainda dormiam encostados ao 

vidro ainda embaciado com o nevoeiro, enquanto outros ouviam muita música... e outros, 

escutavam atentamente as anedotas enervantes e inacabáveis do Paulo. (…) a ansiedade 

estava espelhada nos nossos rostos e também alguma expectativa (…)” (RDA4MIA).  

- “o sentimento que me invadiu era de ansiedade e expectativa, pois ia conhecer pessoas novas 

e iria ser uma nova experiência (…)” (RDA1MIA). 

- “Antes da apresentação do nosso trabalho estivemos todos num ambiente calmo de convívio, 

embora os nervos começassem a chegar à flor da pele” (RDA2MIA). 
 
 

Com efeito, o nervosismo, o medo e a insegurança apenas se dissiparam quando o trabalho do dia 

chegou ao fim, deixando consigo a sensação de ter sido um dia bem passado, onde a troca de 

experiências e de conhecimentos foi partilhado de forma “muito agradável, divertida e bem 

organizada!” RDA1MIA. 

 

Para além do conhecimento adquirido e transmitido, também a amizade floresceu, promovendo 

uma maior motivação e gosto pelo tema, que serviu de mote para o contacto inicial. Não se 

conhecendo anteriormente, os alunos ficaram bastante entusiasmados com este “inicio de 

intercâmbio”. 

 
                                                      
17 As abreviaturas apresentadas correspondem às Reflexões Durante Aluno (ver Capítulo III, ponto 3.5.2 da 

p.95), correspondendo as três últimas letras à experiência de aprendizagem respectiva. 
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- “Depois de tanta alegria, curiosidade, novas amizades, algum receio e até algumas paixões 

(…) chegou a hora da despedida (…)” (RDA5MIA). 

- “Na viagem de regresso fartamo-nos de pensar como tinha sido aquele longo dia e 

concluímos de que valeu a pena aquela visita (…)” (RDA4MIA). 
 

Comentário: 

As reflexões escritas evidenciaram, com grande relevo, a importância atribuída ao conhecer novos 

amigos e colegas, que tiveram como mote de conversa o tema do Hip-Hop e do graffiti em 

particular. Salientaram, de certa forma, a importância atribuída ao trabalho em equipa como forma 

de potenciar novas experiências e aprendizagens, manifestando o desejo de voltar a repetir. 
 
 

Mosaico de Ideias (Ílhavo)  

Mais uma nova experiência, mais alguma ansiedade e expectativa. Mais conhecimento emergente e 

a oferecer a um público tão vasto, que englobava desde alunos, professores e encarregados de 

educação. Desta vez o Mosaico de Ideias foi aberto a toda a comunidade educativa. 

Pretendeu-se desenvolver entre outras, competências comunicacionais nos alunos e, promover o 

tema em estudo, dando-o a conhecer e a compreender, embora de forma embrionária, a todos os 

interessados. 

 

- “A apresentação começou com o auditório completamente cheio!” (RDA6MII). 

- “O público (…) estava interessado em ficar com mais conhecimentos” (RDA8MII). 

- “(…) notou-se uma evolução significativa em relação aos grupos e ao trabalho realizado [e 

apresentado em Avanca] (…). O público gostou e tentou adquirir algumas bases(…).” 

(RDA2MII). 

- “(…) o que motivou bastante [o público] foram as palavras cruzadas (…) para interagir com 

as pessoas” (RDA6MII). 

 - e “a turma conseguiu transmitir a mensagem correcta ao público, demonstrando que Hip-

Hop não é só “Yo-Yo.” (…) o público, por sua vez, conseguiu apanhar essa mensagem e, com 

certeza, irá passá-la a outros” (RDA15MII). 

- “(…) transmitimos aos outros alunos, professores e encarregados de educação uma imagem 

destes temas que, se calhar, para eles era desconhecida (…)” (RDA11MII). 
 
 

Nestas frases escritas pelos alunos nota-se a preocupação constante com o público e com o tentar 

transmitir algo de novo, relacionado com o estudo que estavam a desenvolver. Verifica-se também 

nas diferentes reflexões, o cuidado dos alunos em apresentar o tema graffiti no seu sentido pleno de 

arte, de forma de expressão, de vertente gráfica e comunicativa do Hip-Hop.  
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Tal ideia é ilustrada com a reflexão do aluno RFA118: 

“O graffiti é bem mais do que uma simples arte ou vertente artística do Hip-Hop. 

Atrevo-me a dizer que, desde os tempos mais remotos da história, o Homem vê necessidade em 

expressar-se e desenhar nas paredes. Chamo a isto “graffiti primitivo”. Aí nasceu a verdadeira 

essência da arte: transmitir ideais, ocasiões, vidas… 

Durante vários séculos foi esquecido e começaram a desprezá-lo e a rotula-lo como vandalismo. 

Mas felizmente ou infelizmente, existem pessoas que fizeram com que o graffiti renascesse e se 

afirmasse intensivamente em todas as sociedades (principalmente nas camadas mais baixas). 

O rosto desta arte foi renovado. Com ela aparecem mais qualidade, variedade e conotação. Penso 

que esta colisão entre a sociedade e o graffiti deve-se à falta de diálogo e ao desconhecimento. Isto 

leva à rejeição de ambas as partes e a falta de aceitação. Esta arte tem dialecto específico, vida 

própria e é difícil encará-la desta forma. 

Em apenas umas décadas o graffiti ganhou maturidade em várias partes do mundo e alastrou-se 

por todos os locais, desde as grandes às pequenas cidades. 

Esta arte pode ser utilizada como forma de protesto politico e social ou apenas para embelezar o 

exterior, porque o mais importante é isso mesmo: avivar o exterior como o interior. Também pode 

enriquecer-nos a nível pessoal: para todo o processo de planeamento e execução é necessária 

muita organização, companheirismo e partilha. 

Hoje posso dizer que, já sei o que é o graffiti: é utilizar a imaginação duma forma construtiva e 

expressá-la, sem regras fixas, numa folha, num jornal, numa porta ou parede…”. 
 
 

A (re)elaboração continuada dos conhecimentos traduziu-se de forma positiva nesta apresentação, 

onde os recursos didácticos utilizados foram muito variados, apresentando a actividade um carácter 

interdisciplinar, numa concepção de ensino/aprendizagem de cariz construtivista. Em suma, “(…) 

gostei de ver que o público gostou do trabalho, a baterem palmas e depois quando acabou, todos a 

dizerem: “Foi muito fixe (…).” RDA5MII, demonstrando ainda a esperança de que “(…) o público 

tenha saído  (…) com uma noção diferente do que é o Hip-Hop e as suas vertentes”(RDA9MII), 

concluindo que “ (…) todos aprendemos mais com estes trabalhos”(RDA10MII). 
 

Salienta-se nesta experiência de aprendizagem a importância da mensagem utilizada e do conteúdo 

da apresentação que foi tido como grande preocupação pelos autores de cada trabalho. Para além 

dessa preocupação constante, foi motivo de orgulho a evolução verificada em relação ao primeiro 

“Mosaico”. Os alunos conseguiram avaliar os seus procedimentos e trabalhos, alterando-os de 

                                                      
18 A abreviatura RFA1 representa a Reflexão Final de Aluno 1. 
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forma a obterem resultados muito mais positivos, estimulantes e motivadores, tal como comprovam 

os seus registos ao afirmarem: 

- “no geral as apresentações correram muito melhor do que em Avanca (…)e estávamos todas 

muito nervosas” (RDA3MII).  

- “(...) acho que estamos de parabéns pois evoluímos” (RDA1MII). 

- “(…) acabámos positivamente (…) todos suspirámos de alivio, todos ficámos descansados, 

todos estavam relaxantes e descontraídos” (RDA6MII). 

- “Foi uma evolução bastante significativa.” “(…) foi espectacular!” (RDA7MII). 

- “(…) sofreu uma grande melhora (…)” “E eu adorei este dia” (RDA4MII). 
 

 

O trabalho desenvolvido após Mosaico de Ideias (Avanca) parece ter enriquecido todo o processo 

de aprendizagem, quer através dos recursos didácticos diversificados de tipo “ não standard”, quer 

através das novas informações recolhidas e divulgadas ao longo de todo o processo de ensino e 

aprendizagem sobre o tema, em articulação disciplinar.  

Utilizando a metodologia projectual, os alunos (re)pesquisaram e prepararam as novas 

apresentações públicas, recorrendo-se do uso das tecnologias de comunicação e de informação. Em 

trabalho cooperado desenvolveram capacidades de exploração de diferentes ferramentas 

informáticas, recorrendo a diferentes instrumentos, dos quais se destacam: 

 

- o correio electrónico, que foi usado para troca de ideias entre alunos e alunos/professora, 

permitindo a comunicação, embora em diferido, sobre o trabalho desenvolvido. (Foi também 

de grande relevância o correio electrónico para o envio de reflexões dos alunos e troca de 

correspondência entre todos os intervenientes do projecto); 

- o processador de texto, que permitiu o compilar de toda a informação recolhida e do trabalho 

realizado; 

- a utilização do programa PowerPoint, para apresentação pública realizada pelos alunos 

participantes no projecto. Estas apresentações deram origem a trabalhos bastante apelativos e 

com alguma riqueza no seu conteúdo, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto 

de vista da expressão artística, tendo sido bastante motivador para os alunos, conforme se 

ilustra, de seguida, através de transcrições retiradas de textos escritos pelos próprios: 

- “As apresentações(em power-point) foram estudadas previamente e a turma tentou ao 

máximo explorar o assunto da melhor forma. Claro que estávamos divididos em grupo 

para haver mais organização, na apresentação, na pesquisa de informação, na net e em 

revistas (…). Também não podemos esquecer o trabalho imenso que deu na organização 
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de todo o material investigado e recolhido na net, para que no fim tudo corresse bem e nos 

aplaudissem com orgulho” (RDA9MII). 

- “ O power point foi muito útil. Por vezes, eu pensei, eu vou estar sempre a gaguejar…Mas 

pelo contrário, com a ajuda do power point, correu muito bem e eu estava nervosa, porque 

nunca tinha apresentado um trabalho com tantas pessoas a verem” (RDA12MII). 
 

Também a internet permitiu uma (re)exploração orientada de pesquisa de informação, nacional ou 

internacional sobre o tema, com a utilização de motores de busca. A temática do graffiti em suporte 

de papel e bibliográfico não é muito acessível aos alunos, pelo que a internet foi o meio que tornou 

possível, em parte, todo o trabalho desenvolvido nos grupos. Esta pesquisa permitiu aos alunos 

seleccionar a informação pretendida, o ampliar de conhecimentos e o recolher de material 

adequado para o trabalho, desenvolvendo nos alunos a competência geral relacionada com a 

pesquisa de informação. Tais actividades foram coordenadas e organizadas pelo professor 

supervisor, também ele “gestor de contextos de desenvolvimento e simultaneamente, de facilitador 

da formação nesses mesmos contextos” (Alarcão in Rangel, 2001: 27). 
 
 

Este enriquecimento trouxe consigo “(...)  aquela sensação de missão cumprida.” “ Foi uma 

experiência muito gratificante para toda a turma.”  “Gostei imenso de ter feito este trabalho e 

gostava imenso de repetir a experiência (…) é importante para todos nós aprender e transmitir 

conhecimentos aos outros” (RDA14MII). 

 

 

Comentário: 

Nesta experiência de aprendizagem o interesse e empenho manifestado por todos os alunos foi 

muito positivo, não só pelos participantes directamente envolvidos, mas por todos os intervenientes 

e espectadores, tal como ilustra a afirmação seguinte: 

- “(…) uma rapariga veio ter comigo e disse que tinha gostado muito da apresentação (…) 

fiquei muito contente e muito orgulhosa (…)” (RDA12MII). 
 

As estratégias utilizadas, conferindo ao aluno um papel protagonista no saber, adquirido de modo 

colaborativo, envolveu-o de modo empenhado e responsável. Essas estratégias, numa perspectiva 

de ensino e aprendizagem de matriz construtivista e ecológica, permitiram a utilização de recursos 

didácticos variados, de carácter interdisciplinar e de grande abrangência, tornando-se dinâmicas e 

despoletando o interesse quer dos próprios alunos quer dos participantes indirectos. 
 
 

 



 

126  Apresentação e análise dos resultados 

Graffiti em Acção  

 

O culminar de todo o estudo desenvolvido, em interdisciplinaridade e em comunidade escolar, 

surgiu com o projecto Graffiti em Acção.  

 

Neste projecto salientou-se, numa fase prévia, o seu desenvolvimento em sala de aula de Educação 

Visual, onde foram explorados, para além dos conteúdos programáticos, a expressão artística e 

criativa dos alunos. Neste espaço contextual, os alunos tiveram a oportunidade de se exprimir 

plasticamente, de forma criativa e pessoal, desenvolvendo aptidões técnicas e manuais, 

transmitindo ideias e sentimentos e interpretando realidades para as quais sentiram necessidade de 

se manifestar. Deste modo, para além da realização de estudos prévios de possíveis projectos, 

tiveram a oportunidade de explorar diferentes técnicas de expressão plástica. Destas, salientou-se o 

uso do spray, num suporte mais convencional, como o papel, permitindo, esta experimentação, 

discussões saudáveis na resolução de problemas concretos, sempre na procura de uma melhor 

solução expressiva para o projecto Graffiti em Acção.  

 

Foi já numa segunda fase, no espaço escolar e em suporte parede, que este projecto ganhou 

conteúdo e forma estética, através da dinamização dos alunos, writers e professores participantes. 

Foi desenvolvido num dia ansiado por todos os elementos participantes, concretizando mais um dos 

objectivos desta investigação: o “Fomentar a expressividade criativa dos alunos”, através da 

expressão do graffiti em contexto escolar. Após quatro meses de trabalho, individual e em grupo e 

em sala de aula, os projectos estavam agora prontos a serem oferecidos à comunidade escolar. 

 

Após a concretização desta experiência de aprendizagem foram realizadas reflexões pelos 

participantes. Destas retiraram-se pequenos excertos, que retratam o modo de como esta actividade 

se desenvolveu e concretizou. 

- O “(…) graffiti foi um bom tema para ser explorado e debatido, porque veio desmistificar a 

ideia de vandalismo a que esta arte foi sujeita ao longo de várias décadas.”  “(…) por detrás 

de uma color piece estão muitos dias de trabalho intenso, muitos esboços elaborados, muitas 

latas gastas…”  “(…) foi mais uma aprendizagem constante, a todos os níveis (…)” 

(RDA9GA). 

- “O projecto foi bem pensado (…) e depois de ter mais conhecimentos, informação (…) demo-

nos muito bem, dividimos as tarefas” (RDA4GA). 
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- “Foi uma experiência nova, extremamente interessante, que trouxe uma grande 

responsabilidade para todos (…) “ “toda a turma se manteve sempre bastante empenhada 

para que nada faltasse e parece que foi muito bem feito” (RDA6GA). 

- “Quando existe um trabalho de grupo tem sempre que existir uma “discussão saudável”. Se 

assim não fosse, algo estaria mal no conceito de grupo” (RDA9GA). 

- “Esta actividade foi sempre muito interessante, como pedagógica.(…) durante todo o tempo 

que trabalhámos, a turma continuava motivada” (RDA7GA). 
 
 

Tais comentários reflectiram, tal como nas outras situações, uma consciencialização dos alunos 

para o tema em estudo, despertado pelas actividades desenvolvidas. 

Destas reflexões se infere que o tema, mesmo ao longo do seu desenvolvimento não desmotivou os 

alunos, mas antes os manteve empenhados, participativos e responsáveis. A aquisição de 

conhecimentos sobre o tema também foi referenciada, bem como a importância do trabalho de 

grupo, em equipa.  

 

No final do dia, as expressões oferecidas espelhavam a surpresa, a alegria e o gosto de quem tinha 

conseguido. 

- “(…) surpreendemo-nos a nós próprios” (RDA1GA). 

- “(…)as expectativas foram bem conseguidas” (RDA2GA). 

- “Para dizer a verdade, as expectativas que tinha eram muito inferiores para com aquilo que 

se passou” (RDA3GA). 

- “(…) a actividade foi bem sucedida, aprendemos muito, tanto a nível de competências, como a 

nível técnico. (…) os elementos do grupo estavam todos motivados, pois o trabalho era muito 

giro e de interesse comum” (RDA5GA). 

- “No final deste projecto acabámos por dar mais vida ao aspecto físico da escola. Todas as 

expectativas foram atingidas, já que convivemos com os nossos colegas (…) e deu-nos outra 

visão do graffiti” (RDA8GA). 

- “Gostaria de voltar a repetir!” (RDA4GA). 

 

Esta experiência “(…) veio desmistificar a ideia de vandalismo a que esta arte foi sujeita (…). 

Com este tema (explorado nas aulas) aprendemos que por trás de um “color piece” estão muitos 

dias de trabalho intenso, muitas latas gastas e muitos esboços elaborados (…).” “Acho que todos 

os grupos conseguiram atingir os objectivos propostos. A avaliação é bastante positiva” 

(RDA9GA). 
 

E as figuras seguintes ilustram os resultados finais: 
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Figura 15 -  Kids, 2005 

 

 

Figura 16 -  Dirty, 2005 
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Figura 17 -  Shark, 2005 

 

 

Figura 18 -  City of lata, 2005 
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Figura 19 -  DJ, 2005 
 
 

 

Figura 20 -  Jamm, 2005 
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Figura 21 -  Bad Girls, 2005 

 

 

 

Figura 22 -  Avanca, 2005 
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Figura 23 -  8ºA e 8ºB em acção, 2005 

 

 

 

Figura 24 -  Estrelinhas, 2005 
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Figura 25 -  Madok, 2005 

 

 

 

Figura 26 -  Hall of fame, 2005 
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Figura 27 -  Hall of fame, 2005 

 

 

Comentário: 

Esta experiência de aprendizagem, ao ter sido um projecto formativo e motivador, levou a que 

todos os participantes se mostrassem entusiasmados, empenhados e envolvidos. Simultaneamente, 

permitiu a aplicação de alguns conteúdos programáticos desenvolvidos, nomeadamente da área da 

expressão artística, e proporcionou aos alunos a reflexão sobre o conceito de graffiti e sobre a sua 

inserção em contexto escolar. 

Verificou-se a vontade dos alunos, das duas turmas, em participar de forma colaborativa, na criação 

e exploração da expressividade criativa e comunicativa, através da realização das color piece dos 

grupos. Estas foram o resultado de várias horas de trabalho e de reflexão e apresentaram, como 

objectivos principais, transmitir a toda a comunidade escolar que o graffiti pode ser uma forma de 

expressão que valoriza e enriquece o espaço envolvente. 
 

Sob supervisão dos professores e dos writers presentes neste dia, os registos escritos apresentados 

sustentam o clima de animação e entusiasmo que esteve na base da aprendizagem, surpreendendo 

os próprios alunos, que consideraram a actividade “bem sucedida” e integradora de múltiplos 

saberes. 

 

Esta experiência possibilitou a comunicação, em tertúlia, dos participantes directos e conhecedores 

do projecto. Os outros, participantes indirectos, apreciaram o rigor técnico e qualidade estética e 

expressaram as suas opiniões, promovendo o questionamento e a reflexão.  
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Este projecto integrou-se na actividade “Inter-Escolas”, promovida pela Câmara Municipal de 

Ílhavo, permitindo deste modo, a expansão do tema para além das paredes da organização escolar.  

 

Para além disso, associada a estas experiências de aprendizagem esteve a criação de uma página na 

Web (http://ebemoniz.prof2000.pt/o_graffiti/index.htm), destinada à publicação de alguns materiais 

e registos fotográficos das experiências desenvolvidas. Foi um meio de grande interesse para os 

alunos onde, para além da função de informação e divulgação do projecto, esta página permitiu a 

comunicação, através de um fórum, sobre o tema Graffiti com todos os internautas. 
 
 

Destas experiências de aprendizagens desenvolvidas e aqui apresentadas surgiram novas funções 

para os professores directamente envolvidos. Estes, cada vez mais flexíveis, serviram de ponte 

entre os conhecimentos escolares e os de interesse dos alunos, numa perspectiva interdisciplinar e 

numa vertente supervisiva. Deste modo, encorajaram e ajudaram os alunos a compreenderem e a se 

desenvolverem, pessoal e academicamente, promovendo mudanças nos alunos ao nível dos seus 

esquemas mentais, da sua criatividade e expressividade, das suas atitudes e comportamentos 

contribuindo para um crescimento mais consciente e responsável. 

4.4 Análise dos questionários finais  

4.4.1 Dos professores 

Este questionário foi entregue aos professores de ambas as escolas que tiveram uma participação 

mais activa nesta investigação, tendo sido recebidos 7 questionários. 

Nestes questionários e após uma I parte referente aos dados pessoais (perguntas 1 a 4), foram 

analisadas todas as restantes respostas, utilizando-se a análise de conteúdo para as perguntas de 

resposta aberta e a análise estatística para as perguntas de resposta fechada.  

Ao realizar-se a análise de conteúdo surgiram duas categorias de resposta: “Supervisão/avaliação”, 

onde foi emitida uma opinião sobre a prática pedagógica e “Formação”, onde se salientou a 

mobilização de um conjunto de novos conhecimentos para os professores (e para os alunos). Estas 

categorias não estão destacadas nesta análise, estando retratadas, ao longo da mesma, com unidades 

de registos exemplificativas. 

Assim, da análise ao questionário final dos professores resultou: 
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Relativamente à supervisão da prática pedagógica, o professor QFPA1 manifestou que “(…) cedo 

se constatou que [o tema em estudo] possibilitava um excelente pretexto para desenvolvimento de 

determinadas aprendizagens, graças ao poder motivador da temática”. 

Também a importância do “adquirir conhecimentos sobre uma temática praticamente 

desconhecida; [bem como] o levar os alunos a compreender a ligação entre uma aula de língua 

estrangeira e o mundo; o leccionar uma aula como um desafio, uma vez que o conteúdo a 

leccionar era diferente; o ir de encontro ao interesse dos alunos; o enriquecer o seu conhecimento 

cultural e contribuir para a articulação disciplinar”, foram factores destacados pelo professor 

QFPI3 como promotores das aprendizagens não só de alunos, mas também do próprio professor, 

contribuindo para a formação geral de cada um.  

Ao terem os professores a oportunidade de reflectirem sobre esse novo conteúdo, inserido na sua 

disciplina ou área curricular, concluíram que estes espaços pedagógicos propiciaram ao trabalho, à 

reflexão e, consequentemente, ao conhecimento e formação. Tal inferência foi retratada com 

expressões como as que se apresentam de seguida:  
 

- “esta aula constituiu um momento de grande interesse e enriquecimento (…) não só em 

termos de reflexão sobre algum vocabulário da língua inglesa, mas também no conhecimento 

de alguns aspectos culturais que a ela[aula referente ao tema graffiti] estão associados” 

(RFPI1).  

- “ a aula decorreu num ritmo dinâmico, tendo sido criado um clima propicio ao trabalho, à 

reflexão e à aprendizagem. (…) Constituiu um momento de partilha de conhecimentos, (…) e 

contribuiu para a diversificação das estruturas de participação (professor/alunos; alunos 

/professor; alunos/alunos)” (RFPI1). 
 

Como maiores dificuldades sentidas pelos professores destacam-se “as inerentes a um universo de 

discurso novo (…)” considerando, no entanto, essa inovação “uma das fontes de maior motivação” 

(QFPA1). 
 

Quando questionados sobre a articulação pedagógica e a interdisciplinaridade, as reacções foram 

bastante favoráveis. Registos como “(…) a articulação disciplinar foi satisfatória” (QFPA1), “foi 

positiva e conseguida, o que nem sempre é fácil”(QFPA2), traduzem essas reacções, ressaltando 

porém o professor QFPI4 que refere que “ (…) os alunos poderiam ter feito um trabalho mais 

explorado no terreno se tivessem tido mais aulas para a investigação do referido tema”.  

 

Foi pedido aos professores que manifestassem a sua opinião, respondendo à questão oito do 

questionário, considerando a escala 1, como mínimo, e 5 como máximo.  
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O quadro seguinte apresenta as afirmações perante as quais os professores se manifestaram, 

reflectindo sobre as mesmas e inserindo-as na sua área curricular: 

 

1 - Abordagem do tema. 

2 - Bibliografia utilizada. 

3 - Exposição dos objectivos. 

4 - Concretização dos objectivos.  

5 - Contribuição para desenvolvimento de pesquisa e trabalho de projecto. 

6 - Contribuição do tema para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos. 

7 - Contribuição do tema para a formação geral dos alunos. 

8 - Disponibilidade de número de horas atribuídas ao tema. 

Quadro 7 -  Afirmações a avaliar pelos professores tendo em conta a sua área curricular 

Os gráficos que se seguem apresentam os dados tratados, dos quais se inferem algumas 

considerações. 
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Gráfico 11 -  Pontuações detalhadas apresentadas em % relativamente ao número total de professores 

 

Ao observar este gráfico verificou-se que a maioria das respostas foi cotada com quatro e cinco, 

exceptuando-se a afirmação oito. A afirmação três – Exposição dos objectivos – foi aquela que 

reuniu mais percentagens de respostas com o valor cinco, inferindo-se que os objectivos estavam 

claros para os professores e que a sua exposição foi, possivelmente, apresentada com clareza aos 

alunos. Ainda com valor cinco, mas com uma percentagem menor, apresentam-se as afirmações um 
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e quatro, que indicam que, possivelmente, o tema foi abordado de acordo com os objectivos 

propostos por cada professor.  

 

A afirmação sete surge como a que apresenta mais percentagem de respostas com o valor quatro. 

Destas respostas se infere que os professores estão cientes de que o tema contribui para a formação 

geral dos alunos e, ilustrado com as afirmações cinco e seis, que contribui para o desenvolvimento 

da pesquisa e trabalho de projecto e para a promoção da capacidade crítica dos alunos. 

Com maior percentagem relativa ao valor um, apresenta-se a afirmação oito. Conclui-se deste 

resultado que, talvez a disponibilidade do número de horas atribuídas ao tema foi reduzida nas 

diferentes áreas curriculares.  
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Gráfico 12 -  Somatório correspondente ao número de respostas vezes a pontuação atribuída  

 

Este gráfico reforça o inferido, indo ao encontro do já exposto anteriormente e do registo proferido 

pelo professor QFPI3 quando refere que “ a abordagem a esta temática deveria ser feita de forma 

aprofundada, pela variedade de informação que a ela está associada e pelo interesse que os alunos 

têm por ela. (…) considero que teria sido importante ter-lhe atribuído mais tempo lectivo.” 

Mais se refere que as afirmações três, quatro, cinco e seis, logo seguidas das afirmações um e sete, 

foram as que apresentaram, no seu somatório global, maior relevância atribuída pelo professor.  

Ao analisarem-se os dados constatou-se que apenas um dos professores tinha contactado, 

anteriormente a este estudo, com o conceito graffiti. Mais se apurou que, após este estudo, quatro 

professores referiram que voltariam a utilizar e estudar o tema, salientando apenas um professor 

que “talvez, se for possível fazê-lo transversalmente com outras disciplinas.”  

Quando questionados sobre o porquê dessa escolha, os professores manifestaram a sua opinião, 

tendo em conta as afirmações seguintes que ordenaram, considerando 1 a menos relevante e 5 a 
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mais relevante. Nestas afirmações foram contabilizados os valores atribuídos às diferentes 

afirmações, pelos professores, podendo esses valores repetirem-se. O quadro seguinte ilustra essas 

afirmações.  
 

1 - Porque considero um tema inovador e motivador para os alunos. 

2 - Porque é um tema actual e em expansão. 

3 - Porque considero pertinente a sua compreensão por parte dos alunos, promovendo a sua formação. 

4 - Porque é um tema que se insere perfeitamente nos conteúdos da disciplina sendo promotor de articulação 
disciplinar. 

5 - Porque é um tema que me interessa particularmente. 

Quadro 8 -  Afirmações a avaliar pelos professores, relativamente à utilização do tema graffiti, em contexto 

pedagógico 

 

O gráfico seguinte ilustra as respostas detalhadas, apresentadas em %, relativamente ao número 

total de professores.  
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Gráfico 13 -  Pontuações detalhadas apresentadas em % relativamente ao número total de professores. 

 

Deste gráfico destaca-se a afirmação um como a mais relevante para os professores, logo seguida 

da afirmação três. Do apresentado se infere que os professores demonstram preocupação em 

apresentar aos seus alunos temas inovadores e que os motivem, de forma a promover a sua 

formação. Talvez deste modo cativem e entusiasmem os alunos para as actividades lectivas, 

favorecendo o seu desenvolvimento académico e pessoal.  

Pode-se inferir que, talvez o professor apresente preocupações em criar condições para que todos se 

sintam bem e motivados para desejarem aprender. O professor coloca o aluno em primeiro plano 

promovendo talvez, uma aprendizagem activa e significativa para o aluno. 
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Gráfico 14 -  Somatório correspondente ao número de respostas vezes a pontuação atribuída 

 

Este gráfico retrata com mais clareza o atrás exposto e, tal como refere o professor QFPA1 

referindo-se ao tema, este apresenta-se como uma “abordagem reveladora (…) um tema complexo 

e plural (…). (…) e fortemente motivador”, e enquanto promotor de práticas de carácter 

interdisciplinar, conclui com “que mais poderemos desejar?” 

Não sendo um tema que despertasse particularmente a atenção aos professores (afirmação cinco), 

conclui-se que viveram esta experiência “de forma entusiasmada e participativa” (QFPA2), 

avivando a importância do “aprender a conhecer e a conviver com uma nova forma de arte” 

(QFPI3) adquirindo, deste modo, conhecimentos que o ajudem a consciencializar-se sobre o graffiti 

de modo a saber agir em futuras situações, adaptando-se a “novas” realidades e propostas 

pedagógicas de interesse dos alunos, contribuindo, desta forma, para a valorização da relação 

pedagógica e do processo educativo, no geral. 

 

Comentário: 

Os professores, como profissionais da educação e como pessoas, estabeleceram uma boa relação 

com os alunos, tendo em vista o seu desenvolvimento integral e harmonioso, adoptando estratégias 

diferentes e aceitando correr riscos e desafios, através de novas dinâmicas curriculares. Deste 

modo, apresentaram-se como alguém capaz de motivar, dinamizar, organizar e moderar situações 

inerentes à complexidade do processo educativo. Em termos de função supervisiva, os professores 

assumiram a função dialéctica entre os interesses dos alunos, currículo e escola/sociedade, num 

clima envolvente e positivo, capaz de criar condições para o sucesso pessoal e académico do aluno, 

sob uma matiz ecológica de desenvolvimento. 

 

Um exemplar deste questionário encontra-se no Anexo 8. 
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4.4.2 Dos alunos 

Os questionários finais foram aplicados aos alunos, após a implementação da metodologia de 

investigação-acção e de todas as experiências de aprendizagem desenvolvidas. Foram esclarecidas 

quaisquer dúvidas, tendo os alunos 45 minutos para a sua concretização. Este questionário 

apresentou, na sua estrutura, três partes: na primeira foi feita uma recolha de dados pessoais de 

cada aluno; na segunda obteve-se uma opinião pessoal sobre o tema graffiti e, numa terceira parte, 

os alunos foram questionados sobre o desenvolvimento do tema, no processo de ensino e 

aprendizagem, em interdisciplinaridade.  

Foram sujeitos a análise 48 questionários, correspondendo aos alunos das duas escolas envolvidas 

no estudo. Os gráficos apresentados retratam a análise efectuada, a partir da segunda parte do 

questionário, tendo em conta a % de respostas correspondentes às diferentes questões do mesmo. 

A questão onze do questionário não foi analisada dado que as respostas obtidas não foram 

consideradas conclusivas e muitas apresentam-se “sem opinião”. 

 

O gráfico seguinte ilustra o interesse que os alunos demonstraram sobre o tema, após reflexão sobre 

o mesmo. Desta análise resulta que os alunos se mostraram, maioritariamente interessados, 

salientando o valor 4, numa escala de 1 a 5, onde 1 corresponde ao mínimo e 5 ao máximo.  

Os valores 1 e 2 não foram referenciados pelos alunos. 
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Gráfico 15 -  Auto-avaliação do interesse pelo tema graffiti 

 

De seguida foi apresentado um conjunto de afirmações aos alunos, pedindo-lhes que se 

manifestassem sobre as mesmas, utilizando as variáveis “concordo”, “discordo” ou “sem 

opinião”. Com estas afirmações pretendeu-se conhecer a opinião do aluno sobre o tema. São 

retratadas no quadro seguinte e analisadas no Gráfico 16. 
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1 - O graffiti é uma expressão urbana que tem como finalidade transmitir uma mensagem de carácter “secreto”, 
dirigida a um público específico e conhecedor dos seus códigos e símbolos. 

2 - O graffiti é uma forma de expressão que surge nos nossos espaços urbanos, nomeadamente nas paredes e 
mobiliário das cidades, e que pode ir de simples monogramas realizados a uma só cor, até composições mais 
elaboradas de diferentes cores. 

3 - O graffiti é uma forma urbana de vandalismo, realizado por jovens sem qualquer respeito social.  

4 - O graffiti é uma forma de manifestação artística, normalmente realizada por jovens, e que está a evoluir no 
panorama das artes. 

5 - O graffiti apresenta distintos objectivos comunicativos (tag, throw-up, color piece), condenados e valorizados 
pela sociedade.  

6 - O graffiti é uma forma de expressão que interessa e motiva os jovens alunos para actividades e projectos a 
desenvolver nos espaços escolares. 

Quadro 9 -  Afirmações sobre graffiti 
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Gráfico 16 -  Resultado da análise sobre as “Afirmações sobre graffiti”.  

 

Relativamente às afirmações apresentadas sobre graffiti, conclui-se que é a afirmação quatro que 

reúne mais concordantes (89%), seguindo-se a afirmação seis (87%) e a afirmação dois (85%). As 

afirmações um e cinco encontram-se abaixo dos 70%. Contrariamente a estes resultados, a 

afirmação três é a que apresenta mais elementos de discórdia (83%), seguindo-se a afirmação um 

(30%) e a afirmação dois (11%). Nas restantes afirmações os seus valores não ultrapassam os 10% 

de discórdia. Também a variável “sem opinião” foi analisada, apresentando-se com maior 

relevância na afirmação cinco (26%). As restantes afirmações apresentam resultados pouco 

significativos. 
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Destes resultados se conclui que os alunos consideraram o graffiti como uma forma de 

manifestação artística, que lhes interessou e os motivou para actividades e projectos inseridos em 

contexto escolar. Salientaram ainda o conceito de graffiti como uma expressão característica dos 

espaços urbanos, e que pode ser realizada de forma monocromática ou policromática, originando 

composições criativas mais elaboradas.  

Observa-se também nesta análise, que a afirmação três foi a que reuniu mais elementos de 

discórdia. Deste resultado se conclui que os alunos não concordaram que o graffiti seja uma forma 

urbana de vandalismo e de falta de respeito social.  
 

Já na III parte do questionário, onde se considerou o tema inserido no processo de ensino e de 

aprendizagem, em interdisciplinaridade e sob supervisão, foi pedido aos alunos que se 

manifestassem sobre a afirmação seguinte: “Hoje em dia deverá haver a preocupação em educar e 

formar os jovens alunos, relativamente ao tema do graffiti, em particular na escola.” 

 

Não manifestaram a sua opinião 6 alunos, correspondendo a 13% dos inquiridos e manifestaram 

uma opinião negativa 8%, ou seja, 4 alunos. Os restantes alunos (79%) manifestaram-se 

concordando com a afirmação. A estes alunos (que manifestaram opinião favorável), foi-lhes 

sugerido que seleccionassem, entre um conjunto de afirmações, as três afirmações que melhor 

traduzissem a sua posição pessoal relativamente à importância da compreensão da expressão do 

graffiti em contexto pedagógico. O quadro seguinte apresenta essas afirmações e os resultados são 

ilustrados no Gráfico 17. 
 

1 - Estar informado para participar em discussões sobre o tema, nomeadamente no que se refere à dicotomia 
arte/vandalismo. 

2 - Tomar consciência da sua expressividade artística e dos seus objectivos comunicativos. 

3 - Compreender a sua íntima relação com os espaços sociais e urbanos e a sua evolução enquanto expressão social. 

4 - Estar mais informado para tomar decisões pessoais, compreendendo os riscos e benefícios resultantes do graffiti. 

5 - Tomar consciência de que faz parte da cultura da nossa época. 

6 - Tomar consciência de que a evolução do graffiti tem influenciado a nossa forma de estar na sociedade. 
7 - Estar mais informado para promover, nos outros, a correcta e adequada utilização dos meios de expressão 
utilizados. 

8 - Estimular a nossa procura de “saber mais.” 

9 - Tomar consciência da importância que tem a escolha dos objectivos comunicativos do graffiti, para o 
desenvolvimento desta expressão, em termos sociais e urbanos. 

Quadro 10 -  Afirmações relativas à importância da compreensão da expressão do graffiti, em contexto 

pedagógico. 
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Gráfico 17 -  Análise das afirmações sobre a importância de compreender o graffiti,  em contexto 

pedagógico. 

 

Após análise do gráfico conclui-se que cerca de 40% dos alunos realçaram a importância do 

conhecimento dos objectivos comunicativos do graffiti, como forma de desenvolvimento desta 

expressão, em termos sociais e urbanos. Manifestaram, deste modo, a preocupação em relação ao 

tipo de graffiti presente na sociedade, e que este pode condicionar o desenvolvimento desta 

expressão, se realizado levianamente. Destes resultados se infere que esta opção tenha a ver com a 

importância que atribuem ao conceito e à percepção que tem sobre a relação sociedade/graffiti. A 

dualidade graffiti/vandalismo surgiu como preocupação adjacente ao tema, salientando os alunos a 

importância da consciencialização da distinção dos diferentes objectivos do graffiti em termos 

sociais. 

As afirmações dois e oito apresentaram ambas 34% das escolhas dos alunos, apresentando-se como 

segundas opções. Estas relacionam-se com o conceito artístico do graffiti, associando-o à sua 

expressividade própria e aos seus objectivos comunicativos, e à procura do conhecimento sobre 

esta expressão, relacionando-o com a cultura geral de formação.  

As afirmações um e quatro, que apresentaram igualmente 32% das opiniões, salientam a 

importância do conhecer para poder participar, em sociedade, de modo a desmistificar a dualidade 

arte/vandalismo, de forma responsável e crítica. 

A afirmação três foi a que reuniu menos opiniões, talvez por considerarem os alunos terem já ter 

um conhecimento razoável sobre a relação entre o graffiti e o espaço social e urbano.  
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Tendo sido o tema abordado de forma interdisciplinar, 92% dos alunos consideraram interessante 

essa abordagem. Os registos seguintes ilustram algumas dessas opiniões dos alunos, referindo-se à 

abordagem interdisciplinar como:  

- “[Permite] (…) uma melhor abordagem e mais complexa” (QFAA4). 

- “ (…) percebemos que algumas coisas eram diferentes do ponto de vista das disciplinas” 

(QFAA9) 

- ”(…) as disciplinas tornaram-se mais interessante” (QFAA15). 

- ”(…) assim podemos desenvolver mais e em cada disciplina a área que melhor lhe convinha” 

(QFAI21). 

- “(…) com a disponibilidade de todos os professores para nos ajudar foi mais fácil atingir os 

nossos objectivos (…)” (QFAI23). 

- “(…) o tema ao ter sido abordado em diferentes disciplinas foi interessante pois (…) ficámos 

a saber mais em relação a vários sub-temas sobre este tema, e as opiniões de vários 

professores sobre o graffiti” (QFAI30). 

- “(…) cada disciplina tem a sua abordagem em relação ao tema (…)” (QFAI31). 

- “(…) foi bom a interligação entre as disciplinas, pois fez com que o tema fosse abordado de 

várias formas” (QFAI34). 

- “(…) tendo falado e em algumas disciplinas aprofundado este tema, acho que foi muito 

interessante pois (…) ficámos a conhecer as várias opiniões (…) e aprendemos mais (…)” 

(QFAI35). 

- ”(…) existem uma grande variedade de sub-temas que abordam várias disciplinas” 

(QFAI39). 

- ”(…) adquirimos mais conhecimentos mas de diferentes maneiras “ (QFAI40). 

- “(…) primeiro porque também os professores podiam perceber o que é o graffiti e depois é 

engraçado poder falar do mesmo tema em várias disciplina para ver vários aspectos” 

(QFAI41). 

- “(…) em todas as disciplinas este tema é abordado de forma diferente, o que contribui mais 

para o nosso desenvolvimento de cultura geral” (QFAI42). 
 

Pelo contrário, 8% dos alunos (correspondente a 4 elementos), apresentaram uma opinião negativa 

face à mesma abordagem, tal como retratam os registos seguintes: 

- “(…) estamos a perder aulas/tempo num tema que não interessa para a matéria dessa 

disciplina” (QFAI32). 

- “(…) em disciplinas de estudar torna-se cansativo e eu não gostei” (QFAI36). 

- ”(…) existem coisas mais preocupantes na nossa vida do que o graffiti” (QFAI22). 
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Globalmente, destes resultados conclui-se que grande parte dos alunos consideraram importante 

esta abordagem interdisciplinar, pois permitiu-lhes um complementar de informação e 

conhecimento, abarcando várias áreas do saber. 

 

Ainda sobre esta abordagem interdisciplinar do tema, considerou-se importante saber qual a 

percepção do aluno, relativamente a diferentes tópicos, inserindo-os nas diferentes áreas 

curriculares. Deste modo foi-lhes pedido que manifestassem a sua opinião considerando a escala de 

1, como mínimo e 5, como máximo. Sumariamente apresentam-se e definem-se esses tópicos: 

 
 

Abordagem do tema Estudo do tema nas diferentes áreas curriculares; 

Bibliografia utilizada Como material auxiliar de estudo e de trabalho; 

Exposição dos objectivos Definição clara dos objectivos pelo professor; 

Concretização dos objectivos Foram atingidos ou não os objectivos propostos; 

Contribuição para o desenvolvimento de 
pesquisa e trabalho de projecto 

Contribuição da disciplina/área curricular para o desenvolvimento 
de pesquisa e trabalho de projecto;  

Contribuição do tema para o desenvolvimento da 
capacidade crítica 

Contribuição da disciplina/área curricular para o desenvolvimento 
da capacidade crítica do aluno; 

Contribuição do tema para a formação geral Contribuição da disciplina/área curricular para a formação geral 
do aluno; 

Disponibilidade de número de horas atribuídas 
ao tema Horas/nº de aulas disponibilizadas. 

Quadro 11 -  Tópicos a avaliar pelos alunos 

 

De modo a facilitar esta análise foram realizados gráficos que retratam os diferentes tópicos, 

inseridos nas distintas disciplinas ou áreas curriculares.  

Cada tópico oferece dois gráficos: o primeiro gráfico apresenta a pontuação detalhada de cada 

disciplina relativamente ao tópico em questão, apresentada em % relativamente ao número total de 

alunos (considerando o número de alunos que atribuíram 5, 4, 3, 2, 1). O segundo gráfico de cada 

tópico apresenta o somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída, 

permitindo avaliar a pontuação final de cada disciplina. 

 

Para uma visualização geral dos resultados optou-se por expor todos os gráficos respeitantes a cada 

tópico, apresentando-se, no final desta exposição, a análise global realizada. 
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Da análise ao tópico Abordagem do tema, resultou: 
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Gráfico 18 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Abordagem do tema”, 

apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 19 -   Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Bibliografia utilizada resultou: 
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Gráfico 20 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Bibliografia utilizada”, 

apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 21 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Exposição dos objectivos resultou: 
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Gráfico 22 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Exposição dos objectivos”, 

apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 23 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Concretização dos objectivos resultou: 
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Gráfico 24 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Concretização dos 

objectivos”, apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 25 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Contribuição para o desenvolvimento de pesquisa e trabalho de projecto 

resultou: 
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Gráfico 26 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Contribuição para o 

desenvolvimento de pesquisa e trabalho de projecto”, apresentadas em %, tendo em conta o 

número total de alunos 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

So
m

at
ór

io
 (n

º d
e 

re
sp

os
ta

s x
 p

on
tu

aç
ão

at
rib

uí
da

)

E
V L
P

IN
G

C
N A
P

E
M FC

C
FQ E

A

Disciplinas / Áreas curriculares

 
Gráfico 27 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Contribuição do tema para o desenvolvimento da capacidade crítica 

resultou: 
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Gráfico 28 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Contribuição do tema para 

o desenvolvimento da capacidade crítica”, apresentadas em %, tendo em conta o número total 

de alunos 
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Gráfico 29 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Contribuição do tema para a formação geral resultou: 
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Gráfico 30 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Contribuição do tema para 

a formação geral”, apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 31 -  Somatório correspondente ao número de respostas, vezes a pontuação atribuída 
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Da análise ao tópico Disponibilidade de número de horas atribuídas ao tema resultou: 
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Gráfico 32 -  Pontuações detalhadas de cada disciplina, relativamente ao tópico “Disponibilidade de número 

de horas atribuídas ao tema”, apresentadas em %, tendo em conta o número total de alunos 
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Gráfico 33 -  Somatório correspondente ao número de respostas vezes a pontuação atribuída 
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Através da visualização dos gráficos dos dados obtidos e tratados, a partir da análise dos 

questionários, realizou-se uma análise global dos mesmos, pois os resultados apresentaram-se 

muito semelhantes. Dessa análise global, concluiu-se que foi a disciplina de Educação Visual que 

os alunos referenciaram como aquela que mais se destacou neste estudo, logo seguida da área 

curricular de Projecto e da disciplina de Língua Portuguesa. 

 

Em todos os tópicos foi a disciplina de Educação Visual que apresentou o valor 5, como o mais 

saliente, estando esse valor acima dos 50% das respostas dadas pelos alunos, em quase todos os 

tópicos analisados. Seguiu-se a esta disciplina a área curricular de Projecto, onde também foi de 

salientar o valor 5 e, em vários tópicos, também superior a 50% das respostas. Com maior 

incidência no valor 4, mas também acima dos 50%, surgiu a disciplina de Língua Portuguesa.  

As disciplinas de Ciências Físico-química e Ciências Naturais salientaram-se como as disciplinas 

onde se verificou a maior percentagem de respostas em branco, tendo sido estas superiores a 30% 

das respostas dos alunos em todos os tópicos analisados. 

 

Considerando o segundo gráfico salienta-se que, em vários tópicos, a disciplina de Educação 

Visual se igualou à área curricular de Projecto, bem como a disciplina de Inglês com a área 

curricular de Formação Cívica, embora apresentando-se estas com valores mais baixos que as 

inicialmente referidas. Da análise deste gráfico concluiu-se que, nos distintos tópicos, foram as 

disciplinas de Educação Visual, a área curricular de Projecto, a disciplina de Língua Portuguesa, a 

área curricular de Formação Cívica bem como a disciplina de Inglês, as que mais se destacaram. 

Das restantes disciplinas salientaram-se, pelos valores mais baixos atribuídos aos diferentes 

tópicos, as disciplinas de Ciências Naturais, Ciências Físico-química, Educação Musical e a área 

curricular de Estudo Acompanhado. 

 

Estes resultados obtidos, através da análise à pergunta dez do questionário, demonstram a 

percepção que os alunos tiveram, em relação aos diferentes tópicos inseridos nas diferentes 

disciplinas e áreas curriculares envolvidas no estudo. Destes resultados infere-se que as disciplinas 

de Educação Visual e Língua Portuguesa e a área curricular de Projecto foram aquelas que os 

alunos identificaram mais com o tema em estudo – graffiti – talvez por terem sido aquelas que, 

desde o inicio da implementação da metodologia, estiveram mais directamente envolvidas, 

motivando, promovendo e formando os alunos através do estudo do tema. Por outro lado, também 

foram estas disciplinas, em especial Educação Visual, e área curricular de Projecto, que atribuíram 

um número de horas mais elevado ao estudo em relação às restantes disciplinas/áreas curriculares, 

envolvendo, por isso, mais os alunos.  
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Também pelo facto do tema ter sido desenvolvido, por questões já focadas no capítulo anterior, nas 

disciplinas de Inglês, Ciências Naturais e Ciências Físico-química no terceiro período, e após já 

concretizada, pelos alunos, a Hall of fame da escola, pode ter tido influência nestes resultados. 

Igualmente, o pouco tempo lectivo, atribuído por estas disciplinas e áreas curriculares, talvez não 

tenha permitido uma exploração satisfatória do tema para os alunos, traduzindo-se a sua percepção 

nos resultados apresentados. 

 

Finalmente, a percentagem de alunos inquiridos e os resultados analisados não foram idênticos em 

todas as disciplinas e áreas curriculares visto que não foram implementadas igualmente nas duas 

Escolas (Capítulo III). As disciplinas de Educação Visual e Língua Portuguesa, bem como a área 

curricular de Projecto e Formação Cívica foram as quatro que desenvolveram o estudo em ambas 

as Escolas. Na análise destes gráficos a área de Formação Cívica não se apresenta muito relevante, 

talvez por ter tido pouco tempo atribuído para implementação do tema. 

 

Ao longo do ano os alunos foram confrontados com várias experiências de aprendizagem (tal como 

já foi referido anteriormente), tendo estas experiências, como finalidade global, o impulsionar da 

formação pessoal, social e académica do aluno, através do tema em estudo e inserido em contexto 

pedagógico, em interdisciplinaridade.  

O quadro seguinte retrata as experiências consideradas mais significativas e desenvolvidas pelos 

alunos, sob supervisão, em ecossistema.  
 

 

Experiência 1 - Realização de trabalho individual em sala de aula 

Experiência 2 - Realização de trabalho de grupo em sala de aula 

Experiência 3 - Realização de trabalhos de grupo em suportes informáticos  

Experiência 4 - Mosaico de ideias – apresentação pública do tema na Escola A e visita à Casa Museu 

Experiência 5 - Visita de estudo a diversos “Hall of fame” do distrito de Lisboa 

Experiência 6 - Conhecer e tomar contacto com writers 

Experiência 7 - Mosaico de ideias – apresentação pública na Escola B e actividade Street Dance 

Experiência 8 - Abordagem do tema Graffiti nas várias disciplinas 

Experiência 9 - Actividade “Graffiti em Acção” 

Experiência 10 - Assistência na palestra “Graffiti: poesia visual no espaço urbano” 

Experiência 11 - Intercâmbio escolar entre as duas turmas 

Quadro 12 -  Experiências de aprendizagem em ecossistema 



Apresentação e análise dos resultados   157 

Foi solicitado aos alunos, na pergunta doze do questionário que, relativamente a cada uma dessas 

experiências manifestassem o seu grau de satisfação, tendo em conta a variável 1 para o mínimo, e 

a variável 5 para o máximo. 

 

Os gráficos seguintes ilustram as respostas dos alunos relativas a cada uma das experiências de 

aprendizagem.  

O primeiro gráfico apresenta a percentagem de respostas, com uma determinada variável (de 1 a 5) 

para cada experiência. A denominação NR significa “Não respondeu”.  

O segundo gráfico apresenta o somatório dos dados, numa mesma experiência de aprendizagem, 

facultando deste modo a análise da experiência de aprendizagem mais significativa, em termos 

globais, para os alunos.  
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Gráfico 34 -  Pontuações detalhadas de cada experiência apresentadas em % relativamente ao número total de 

alunos. 

Ao observar-se o gráfico 34 conclui-se que, globalmente, todas as experiências realizadas foram 

classificadas pelos alunos com as variáveis 5, 4 e 3, apresentando-se as restantes variáveis pouco 

significativas. Deste resultado infere-se que estas experiências foram do agrado e interesse dos 

alunos. 

Nestas experiências destaca-se a experiência 6, onde mais de 50% dos alunos atribuíram a variável 

5, logo seguida da experiência 9 onde as respostas dos alunos também atingem os 50% para a 

variável 5. Também a experiência 5 se encontra muito próxima desta percentagem, com a mesma 

variável.  

Com a variável 4 destaca-se a experiência 1, logo seguida das experiências 7, 2 e 8. 
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Com o gráfico seguinte será feita uma análise mais detalhada, que resulta do somatório das 

respostas dos alunos, permitindo, desta forma, ter uma visão global das preferências dos alunos no 

que respeita às experiências desenvolvidas.  
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Gráfico 35 -  Somatório correspondente ao número de respostas vezes a pontuação atribuída 

 

Ao observar-se o gráfico 35 e após a sua análise, concluiu-se que foi a experiência 6 que reuniu 

maior percentagem de preferências dos alunos, logo seguida das experiências 9, 5 e 2. Destes 

resultados se infere que os alunos privilegiaram o “conhecer e o tomar contacto com writers”, 

talvez por estes serem jovens adultos, que admiram pelas suas capacidades expressivas, gráficas e 

artísticas, na concretização do graffiti. Tal ideia é corroborada quando privilegiam, como segunda 

experiência mais escolhida, a actividade “Graffiti em Acção” onde, para além de terem contactado 

com writers, puderam realizar o projecto expressivo e criativo de cada grupo. Também a 

experiência 5 está directamente relacionada com o atrás exposto, visto os alunos terem realizado 

essa visita sempre com o apoio do writer Ram, que acompanhou e explicou aquilo que era 

observado, ao longo dos vários percursos, nos diferentes “hall of fames” visitados. 
 

Também se concluiu que os alunos evidenciaram a experiência 2 – Realização de trabalho de grupo 

em sala de aula – inferindo-se que, o trabalho colaborativo foi uma estratégia interessante para os 

alunos, ao permitir a partilha de ideias e a troca de opiniões, motivando-os para as experiências a 

desenvolver e, paralelamente, permitindo a sua formação através da cooperação com os seus pares 

ao desenvolver projectos que correspondessem aos seus interesses e à compreensão e aquisição de 

novos saberes e conhecimentos. 
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Na pergunta treze do questionário foi sugerido aos alunos que traduzissem, numa frase, o modo 

como “viveram” este estudo, tendo o graffiti como tema.  
 

 

Apresentam-se assim alguns registos dos alunos, que traduzem as suas opiniões. 

- “(…) foi muito bom para mim” (QFAA1). 

- “(…) foi engraçado” (QFAA2). 

- “(…) foi espectacular” (QFAA3). 

- “(…) radicalismo, realidade, atitude…spray!” (QFAA4). 

- “(…) muito interessante, espero quer façam isto com outras turmas” (QFAA5). 

- “ (…) fixe!” (QFAA6). 

- “Não é dos temas que gosto mais” (QFAA8). 

- “Aprendi bastante, mas não gostei muito” (QFAA10). 

- “Este projecto foi uma seca” (QFAA11). 

- “ Foi uma experiência espectacular” (QFAA15). 

- “ O graffiti é altamente (…)” (QFAA19). 

- “(…) vivi uma experiência fantástica e dava tudo para a repetir” (QFAI21). 

- “(…) nada mais importante que conhecer novas cultura; vivi isto com muita satisfação” 

(QFAI22). 

- “(…) experiência única e eu gostava muito de voltar a realizá-la” (QFAI23). 

- “Foi simplesmente fantástico, adorei fazer o graffiti na parede” (QFAI24). 

- “Adorei esta experiência e espero que não acabe (…)” (QFAI25). 

- “Foi uma experiência única. Foi, de facto, um momento especial” (QFAI26). 

- “ Gostei muito de fazer este projecto pois conhecemos novos amigos, os writers e ficámos a 

saber o significado de graffiti” (QFAI29). 

- “Durante este “curto” ano lectivo (pareceu-me curto) vivi momentos completamente 

diferentes do quotidiano , graças ao graffiti, e foram bons momentos” (QFAI31). 

- “(…) o tema graffiti foi muito importante para o nosso crescimento enquanto cidadãos e 

intelectual. Gostei muito da forma como trabalhamos o graffiti” (QFAI33). 

- “(…) esta experiência foi muito interessante e motivadora. Foi bem planeada e interligada 

com as outras disciplinas. Este trabalho foi muito bem conseguido e a avaliação final é 

positiva; parabéns pelo esforço realizado a nível geral” (QFAI34). 

- “(…) vivi o graffiti muito mais profundo do que pensei e achei fantástico” (QFAI35). 

- “O graffiti é uma arte e eu não sabia” (QFAI36). 
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- “ O graffiti é uma arte pouco estudada, que muita gente pensa ser vandalismo. A abordagem 

ao graffiti foi boa, uma vez que “alargou” os nossos horizontes e agora podemos dizer que 

nem todos os graffitis são vandalismo” (QFAI38). 
 

- “Foi um bom tema para se abordar pois é “moderno” e cativou a nossa atenção. Os projectos 

que fomos realizando foram, (…) bem pensados” (QFAI39). 

- “ Adorei esta experiência e gostava de voltar a repetir” (QFAI41). 

- “Foi uma das melhores experiências que já tive até agora. O melhor de tudo é que sempre 

sonhei fazer um graffiti e consegui realizar o meu sonho (…)” (QFAI42). 

- “(…) foi uma experiência que vivi e pratiquei durante o ano lectivo. (…) de inicio não gostava 

mas depois comecei a gostar …(…)” (QFAI44). 

- “Foram momentos agradáveis que serviram não só para fazermos novas amizades como para 

aumentar a nossa cultura” (QFAI47). 
 
 
 

Destes registos obtidos no final do estudo concluiu-se que, ao se auto-implicarem neste processo de 

aprendizagem e formação, foram também reavivados pelos alunos as emoções, os sentimentos, as 

vivências e as experiências por que cada um passou, concluindo-se esta análise com uma citação de 

Alarcão e de Sá-Chaves quando referem que “ (…) ninguém poderá fazer em vez de ninguém “ 

(Alarcão, 1991 in Sá-Chaves, 2000: 130), mas “ (…) dificilmente alguém poderá fazer sozinho 

(…)” (Sá-Chaves, 1997, in Sá-Chaves, 2000: 130). 
 
 

Um exemplar deste questionário pode encontrar-se no Anexo 9. 

4.5 Análise da entrevista ao Vereador da Juventude da Câmara Municipal de 

Ílhavo. 

No final deste estudo considerou-se pertinente entrevistar o Vereador da Juventude da Autarquia de 

Ílhavo, de modo a conhecer a posição da autarquia, através da sua representação, perante a 

realidade social do graffiti. Para além disso, com esta entrevista pretendeu-se recolher informação 

adicional para a investigação, que se desenvolveu em constante interacção com a comunidade, 

numa perspectiva ecológica de desenvolvimento, desde o micro ao macrossistema. 
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Esta entrevista realizou-se na Câmara Municipal, tendo a duração de aproximadamente 30 minutos. 

Os primeiros minutos contextualizaram a entrevista, tendo a entrevistadora esclarecido a 

importância do contributo da mesma. 
 

Baseada na transcrição da entrevista (Anexo 3) e a partir do seu corpus documental, partiu-se para 

o levantamento de unidades de registo que se consideraram relevantes, e que se apresentam, de 

seguida, inseridos nos respectivos blocos temáticos orientadores da entrevista. 

 

Bloco temático 

Graffiti: Irreverência ou arte oferecida? 

 

- “(…) por um lado, olhando a quem faz o graffiti e olhando às mensagens que muitas vezes 

vemos nos trabalhos que vamos vendo por aí, acho que é um pouco de irreverência, isto é, no 

fundo é o jovem a marcar a sua posição, jovens a querer vincular a sua mensagem, a sua 

forma de estar na vida, a vincular a sua energia própria (…) o fugir aquilo que são os 

padrões normais e tentar através de um meio que tem essa carga de irreverência, mostrar 

aquilo que pensa, aquilo que quer que a sociedade saiba que é o pensamento dele. E, por 

outro lado, é também uma arte oferecida, já que são pessoas que fazem, que decoram, que 

ilustram paredes, muros, painéis e depois oferecem, de uma forma intensa, esse seu trabalho 

à sociedade que o queira ou o saiba apreciar.” 
 

- “(…) É evidente que tenho visto excelentes trabalhos de graffiti, em termos criativos e de 

confecção gráfica, de mensagens, de conteúdo, … de facto peças muito importantes, muito 

posantes e, por outro lado, temos visto o resto, que são as pinturas, os nomes,… (…) Quando 

vamos para a outra área, da pichação, (…) já ultrapassa e passa a ser vandalismo.” 

- “(…) O graffiti (…) tem as duas vertentes, por um lado fazer passar a sua mensagem, (…), e 

aqui também tem essa questão da irreverência, mas também temos a arte, quando o graffiti é 

bem feito.” 

 

 

Considerando estas afirmações proferidas pelo Vereador da Juventude, pode-se concluir que, se por 

um lado temos a irreverência, demonstrada nos espaços urbanos através do “ fugir aos padrões 

normais”, por outro lado temos a arte oferecida, concretizada através de um trabalho realizado no 

espaço urbano e dado a uma “sociedade que o queira ou o saiba apreciar.” 
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O writer 

 

- “O writer é aquele que tem, efectivamente capacidades, que tem o traço, que tem o jeito e 

tudo isso, é capaz de fazer um bom trabalho mas, para além disso, é capaz de praticar o 

graffiti de uma forma responsável. E depois há o resto que aí, naturalmente, já não podemos 

catalogar da mesma forma. É uma questão de atitude.” 
 

- “(…) [comparando a writer] posso fazer excelentes trabalhos, com mensagem com conteúdo, 

com preocupação estética, preocupação gráfica, boas peças, mas se eu os fizer de forma 

responsável, tudo bem, mas eu posso é fazê-los de forma irresponsável, isto é, se calhar vou 

pintar um comboio, pintar uma casa particular, pintar uma porta e aí acho que já não sou 

assim tão responsável. “ 
 

- “(…) Se entendermos writer como (…) pessoa que tem essas duas valências, responsabilidade 

e capacidade, tudo bem. O resto, pode ter as duas coisas: pode ser irresponsável e ter jeito ou 

ser responsável e não ter jeito…” 
 

- “É possível fazer graffiti mas de forma responsável. Não utilizar o graffiti para actos de 

vandalismo (…) é a mensagem que devemos passar.” 
 
 

Relativamente ao seu autor, o writer, este é aquele que, segundo o Vereador, apresenta capacidades 

artísticas mas, simultaneamente, é responsável nas suas atitudes. O “resto, pode ter as duas coisas: 

pode ser irresponsável e ter jeito ou ser responsável e não ter jeito…”. 

 

 

A autarquia e o graffiti 

 

- “Se (…) há por este concelho, por este país, por este mundo, um fenómeno em expansão, 

como é o caso do graffiti, (…) não devemos pensar que ele não existe e então, a única forma 

de lidar com ele é (…) aprender (…).” 
 

- “(…) foi de todo o interesse ter colocado nas Jornadas da Juventude um painel sobre este 

tema, para eu próprio aprender com isto. Devo dizer que tinha algumas ideias pré- 

concebidas e que as desfiz naquele dia e ainda bem.” 
 

- “(…) a Câmara pode e deve aprender com estes novos exemplos, (…) e deve ter uma atitude 

(…) no sentido de potenciar o bom uso do graffiti” 
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- “(…) criar espaços, criar zonas, criar metodologias, criar regras, para que quem quiser fazer 

graffiti o possa fazer nos sítios certos, com regras definidas, iguais para todos (…) uma 

Câmara deve ter essa obrigação e essa preocupação. Potenciar os bons exemplos mas 

reprimir os maus exemplos.” 
 

- “(…) Criar (…) zonas onde a malta possa pintar, possa se exteriorizar,… a sua arte, as 

mensagens que querem transmitir. Devemos dar espaço aos jovens para fazer isso.” 
 
 

Questionado sobre o papel da autarquia e o graffiti, enquanto expressão urbana e social, o Vereador 

foi da opinião que, enquanto “fenómeno em expansão” não se deverá esquecer mas, pelo contrário, 

se deverá “aprender” de forma a potenciar o seu bom uso, em espaços próprios e com 

metodologias adequadas. Salientou ainda a importância da obrigação e preocupação que uma 

autarquia deve ter, de modo a “dar espaço aos jovens” para poderem exteriorizar a sua arte e as 

suas mensagens. 

 

 

O graffiti e a sociedade em formação 

 

- “ (…) é função da Câmara ajudar as pessoas a compreender. Para já, a própria Câmara 

compreender o fenómeno (…) e depois utilizar a própria Câmara para, por um lado (…) 

ajudar aqueles que querem fazer, a fazer coisas com qualidade, e demonstrar à opinião 

pública que é possível, tal como eu aprendi, que existe bom graffiti, (…) do resto, (…) que é 

possível criar excelentes desenhos, embelezar edifícios, embelezar espaços com esta arte e 

que depois existe o outro resto (…) e aí as pessoas devem também continuar a lutar … (…) o 

papel de uma Câmara é de ajudar, por um lado, quem faz e, por outro lado, quem pode 

apreciar.” 
 

- “(…) Vamos é tentar compreender o fenómeno e depois de compreender o fenómeno, vamos 

criar um plano de acção (…) para combater os comportamentos desviantes e, no fundo, a 

parte criminosa da actividade (…).” 
 

 

Assim, relativamente ao graffiti, enquanto inserido numa sociedade, considerou que é necessário 

compreendê-lo, para depois o dar a compreender à sociedade, ajudando, por um lado, os writers e, 

por outro lado, “formando” com acções e iniciativas uma sociedade em constante evolução. 
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Ao longo de toda a entrevista foi notória a preocupação do Vereador em distinguir claramente a 

diferença entre graffiti, enquanto arte de rua, e vandalismo. Sendo um fenómeno social e em 

expansão, o mesmo salienta que se deve tentar compreender e promover com acções que o 

valorizem, enquanto arte de rua, concretizada em espaços próprios e adequados. Simultaneamente, 

deve-se promover acções que combatam toda a parte criminosa e desfavorável da actividade 

desviante, associada ao graffiti, como o é o vandalismo urbano que polui visualmente o ambiente. 

Neste sentido, o Vereador fez referência a várias actividades desenvolvidas pela autarquia, 

dirigidas a um público jovem, salientando-se o “Concurso anual de graffitis” bem como as I 

Jornadas da Juventude do Município, com a sessão temática “A juventude e a cultura urbana”com 

a palestra denominada “Graffiti: Poesia visual no espaço urbano.” 

 

 

Comentário: 

 

Verificou-se, ao longo desta entrevista e ao longo de todo o trabalho de investigação desenvolvido, 

uma preocupação crescente de diferentes organizações públicas e privadas, em promover e 

desenvolver acções e actividades, que facultem a compreensão da cultura Hip-Hop onde está 

inserido, entre as outras vertentes, o graffiti.  

 

Como exemplo destaca-se a Eurobattle – evento nacional relacionado com a vertente da dança da 

cultura Hip-Hop onde, para além da dança, se desenvolvem acções específicas no âmbito do graffiti 

com a participação de nomes internacionais relacionados com esta cultura (Cruz, M., 2006). 

Também a nível local, o Concurso Street Museum, (Museu de Aveiro), que surge com o intuito de 

fornecer aos jovens novas perspectivas e ferramentas (ou pelo menos mais actuais) de tradução do 

espólio e espaço museológico, aproximando não só o Museu a este segmento da população, como 

promovendo estas formas de expressão artística como o Graffiti e o Hip-Hop na sua globalidade. 
 

Estes são apenas dois exemplos, de um leque já algo abrangente a nível nacional, que demonstram 

o interesse institucional e social, em relação a esta cultura urbana. Esta proporciona aos jovens o 

conhecimento de outras formas de expressão e de formação pessoal e social através da motivação e 

do interesse para outras realidades sociais. 
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4.6 Análise do questionário final ao aluno: relação interpessoal, em contexto de 

supervisão, no espaço educativo 

 

Neste ponto pretendem-se analisar os dados recolhidos, através do questionário, sobre a relação 

mantida entre alunos/professor/supervisor. Associando o termo “relação” a ligações e influências 

que se estabelecem, de forma interpessoal e com intencionalidade formativa, considerou-se 

pertinente neste estudo a aplicação, e posterior análise, do questionário intitulado “Por um 

canudo…o nosso professor!” 

Este questionário foi aplicado na Escola B, aos 28 elementos da turma envolvida neste estudo, 

tendo a duração aproximada de 20 minutos 

Foram esclarecidas todas as dúvidas e explicado o objectivo do mesmo. 

 

Assim, foi sugerido aos alunos que manifestassem a sua opinião relativamente à relação 

aluno/professor. Para tal, foram relembrados das diversas situações curriculares, sociais e afectivas 

que tiveram a oportunidade de passar ao longo do ano e, baseando-se nas mesmas, emitir um 

parecer tendo em conta a singularidade de cada um.  

 

Tendo como base um conjunto de afirmações, os alunos foram então convidados a manifestarem-se 

através do “Sim”, do “Não” ou do “Sem opinião” (NR) atribuindo, a cada resposta afirmativa, um 

valor de acordo com a seguinte escala: 1 – pouco; 2 - médio; 3 – muito.  

 

O quadro seguinte ilustra essas afirmações. 

 

AFIRMAÇÕES 

1 - Capacidade para analisar e resolver problemas da turma. 

2 - Capacidade para estabelecer uma comunicação eficaz, de modo a perceber as opiniões e sentimentos dos alunos. 

3 - Bom relacionamento interpessoal com os alunos. 

4 - Capacidade de compreender a turma ou algum aluno em particular.  

5 - Capacidade de motivar e encorajar para as actividades escolares. 

6 - Capacidade de negociar com os alunos, tendo em conta os prós e os contras, das diversas soluções apresentadas. 

Quadro 13 -  Afirmações relativas à relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo 
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Após a recolha dos dados, estes foram tratados tal como se ilustra no gráfico seguinte. 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

%
 d

e 
re

sp
os

ta
s 

A
fir

m
. 1

A
fir

m
. 2

A
fir

m
. 3

A
fir

m
. 4

A
fir

m
. 5

A
fir

m
. 6

NR
Pouco

Médio

Muito

 
Gráfico 36 -  Relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo 

 
 

Do exposto e após análise, pode-se concluir que foi a afirmação três que reuniu mais respostas 

cotadas com “muito”, logo seguida da afirmação quatro e um, apresentando-se todas com mais de 

60% das respostas dadas pelos alunos. Ainda se observa que nas restantes afirmações predominou 

o valor “muito” e “médio”, embora com uma percentagem mais reduzida. Os valores “pouco” e 

“sem opinião” apresentaram-se pouco significativos.  
 

Deste resultado se conclui que o professor supervisor manteve um bom relacionamento interpessoal 

com os alunos, compreendendo a turma ou algum aluno em particular e ajudando-os na resolução 

de problemas. Esta conclusão remete para a concepção de supervisão implícita na dimensão 

relacional intra e interpessoal, que é favorecida por um clima afectivo e relacional positivo e 

envolvente.  
 

Na relação interpessoal que se estabeleceu entre alunos/professor supervisor, apresentaram-se tipos 

de comportamento ou atitudes, que os alunos ilustraram nas unidades de registo, inseridas na 

categoria única “Relação interpessoal aluno/professor supervisor”, exposta na tabela seguinte. 

Nesta, o número de unidades de enumeração é superior ao número de elementos que responderam 

ao questionário, pois houve alunos que, nas suas respostas, apresentaram mais do que uma 

subcategoria, sendo a sua resposta desmembrada.  
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Categoria Sub-
categoria 

Freq. 
U.E. Unidade de registo exemplificativa 

Relação 
afectiva 3 “ (...) no lado afectivo e social, (...) tem uma boa relação com todos e 

muitos consideram-na uma amiga (...). “ RFSA119 

“ (...)  esteve sempre presente quando podia e, por vezes, quando não 
podia. (...) tentou sempre compreender os alunos nas situações difíceis e 
delicadas (...).” RFSA2 

“ (...) ajuda-nos quando nós precisamos, ajuda-nos a resolver problemas 
e tenta compreender algumas atitudes da turma.” RFSA3 

“ (...) é importante que todas as turmas desta escola se deparem  
com (...) que saiba compreendê-las e que ajude a solucionar os 
problemas existentes nessa determinada turma. (...) a nossa turma teve 
essa felicidade de encontrar (...) com uma enorme capacidade de 
preocupação com todos os alunos e com capacidades de nos ajudar a 
ultrapassar as divergências entre uns e outros. (...) teve a capacidade de 
nos incentivar confiança nas pessoas e a dar-lhes uma segunda 
oportunidade. (...) uma pessoa empenhada para que nos ajudássemos e 
também para que a turma fosse melhorando ao longo do seu percurso.” 
RFSA6 

Relação de 
ajuda na 
resolução 
de 
problemas 

17 

“(…) soube lidar com os problemas (…) e resolvê-los (…).” RFSA8 

Respeito 1 “(...) respeita-nos e só quer o nosso bem (...) nos fez levantar a cabeça e 
pensar no que estava certo e errado.” RFSA4 

“Acho que está sempre presente quando nós necessitamos. Preocupa-se 
de uma forma muito intensa, acabando por entrar nos nossos problemas 
(...).” RFSA5 Apoio 7 
“(...) sempre nos apoiou e sempre nos deu muita atenção, quanto aos 
nossos problemas escolares como pessoais.” RFSA7 

“(…)Motivou-nos em relação às actividades escolares.” RFSA4 

Relação 
interpessoal  
aluno/professor 
supervisor 

Motivação 2 “Tem capacidade para nos motivar e interessar nos projectos da nossa 
escola.” RFSA5 

Tabela 23 -  Relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo 

 

Após análise e observação desta tabela, verificou-se que foi a subcategoria “Relação de ajuda na 

resolução de problemas” que acumulou mais unidades de enumeração (17 U.E.), seguida da 

subcategoria “Apoio” com 7 U.E. As restantes subcategorias são menos referenciadas pelos alunos, 

concluindo-se que estes, em espaço educativo e na relação aluno/professor, salientaram a 

capacidade de ajudar na resolução de problemas, como o mais importante numa relação 

interpessoal.  

 

                                                      
19 A abreviatura RFSA(…) representa a Reflexão Final Supervisão Aluno, correspondendo o número ao 

aluno, colocado aleatoriamente, inserindo-se esta reflexão no Questionário Final ao Aluno: relação 

interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo.  
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Este resultado talvez seja um reflexo dado pela diferença de idade e de experiência de vida do 

adulto professor, como profissional e pessoa, que lhes incute confiança e saber, e os leva a 

valorizar, nessa relação, essas subcategorias, de modo a solucionar algo que os preocupa, sentindo-

se, assim, mais apoiados e confortados.  

 

Este apoio prestado, em situações críticas vividas, traduziu-se na motivação para os conteúdos 

pedagógicos e experiências de aprendizagem desenvolvidas, na medida em que permitiu aos alunos 

ultrapassarem as dificuldades sentidas, favorecendo, deste modo, a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal.  

 

Também da análise dos questionários se concluiu que parece não restar dúvidas, sobre a 

representação positiva, daquilo que julgam que o professor sente por eles -“(...) respeita-nos e só 

quer o nosso bem (...)” (RFSA4) – e do que eles sentem pelo professor – “(…) boa relação com 

todos e muitos consideram-na uma amiga (...)- (RFSA1). 

 

 

Comentário:  

 

Após análise deste questionário e, simultaneamente, de todos os dados recolhidos, oferece-se dizer 

que, para que o processo de ensino e de aprendizagem seja positivo e permita o desenvolvimento 

de determinadas competências nos alunos, é necessário que, em grande parte, exista uma boa 

relação interpessoal entre os protagonistas envolvidos, ou seja, alunos e professor.  

Segundo Tavares (1992), o clima de aprendizagem e de desenvolvimento é facilitado pelo 

encorajamento escolar, que tem por base uma relação interpessoal positiva. Também Alarcão e 

Tavares (2003), referem a importância de um “(...) contexto afectivo-relacional propicio à 

aprendizagem, isto é, de modo a que todo o processo seja envolvido externa e internamente por 

uma atmosfera cognitiva e emocional estimulante, e um clima favorável à sua realização”(p.47). 

 

Neste estudo, a relação supervisiva entre professor supervisor/aluno supervisado foi valorizada, ao 

assumir como meta o enriquecimento pessoal do aluno, através da construção de conhecimento e 

da reflexão sobre atitudes e acções, não esquecendo a importância do professor supervisor como 

alguém, sempre presente e amigo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

“ (…) o conceito de educação para a cidadania, aceite pela reorganização curricular em curso, 

requer não só que o aluno aprenda mas também que ele aprenda a usar o que aprende e, mais 

ainda, que ele aprenda a aprender.” 

(Leite, 2003: 1105)  

 

Organizada em capítulos, esta dissertação foi apresentando as diferentes dimensões trabalhadas ao 

longo da investigação, impondo-se agora a formulação das considerações finais. Estas visam 

destacar as principais ideias emergentes da abordagem do tema Graffiti contemporâneo, inserido 

em contexto educativo e supervisivo.  

Este capítulo encontra-se estruturado em quatro pontos principais:  

- Considerações decorrentes do estudo  

- Limitações do estudo  

- Implicações do estudo e contributo da investigação  

- Conclusões gerais da investigação 

5.1 Considerações decorrentes do estudo 

Neste ponto procuram-se apresentar as principais ideias decorrentes deste estudo. Assim, 

considera-se importante rever os principais objectivos do mesmo e que serviram de suporte para a 

concretização desta investigação, a saber: 

- Compreender a cultura do graffiti e, em particular, as suas implicações para a educação 

artística e cívica dos jovens.  

- Conceber e implementar estratégias de ensino de forma a enquadrar o tema graffiti em 

articulação curricular, ao nível do Ensino Básico – 3º Ciclo. 

- Fomentar a expressividade criativa dos alunos, realizando projectos de graffitis. 

- Avaliar as potencialidades educativas da inclusão do tema graffiti no currículo, a partir da 

supervisão do processo inerente à sua abordagem. 

- Promover a ligação Escola/Comunidade, através da compreensão do graffiti, enquanto 

expressão social e artística dos jovens. 
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Para a concretização desses objectivos, nomeadamente os de cariz mais educacional, foi 

implementado um projecto de investigação-acção, numa perspectiva interdisciplinar, em duas 

Escolas: a E.B.2/3 Prof. Dr. Egas Moniz, de Avanca e a E.B.2/3 José Ferreira Pinto Basto, de 

Ílhavo. Esse projecto incluiu a concepção, implementação e avaliação de planificações (e materiais 

didácticos), para diferentes áreas curriculares, bem como para as distintas experiências de 

aprendizagem, com base no modelo ecológico de supervisão, de matriz construtivista.  
 

O tema proposto – Graffiti – visto numa acepção contemporânea, foi desenvolvido, numa primeira 

fase que antecedeu a realização do projecto de investigação-acção, através de um estudo descritivo 

e interpretativo, com o auxilio dos writers participantes. Esta fase permitiu, por um lado, 

aprofundar a compreensão desta forma de expressão, enquanto fenómeno social e, por outro, 

contribuir para a sua abordagem em contexto escolar. Esta abordagem revestiu-se de grande 

interesse para os alunos, e evidenciou ser um caminho educacional potenciador, entre outros, do 

desenvolvimento e da cidadania que se quer e que, segundo Lorieri (2002b) “(…) não é uma 

dávida, é o resultado que se conquista em co-participação e para a qual são exigidas competências 

que se adquirem” (Castro, 2002: 38). 
 

Neste contexto escolar e dado tratar-se de um estudo que incluiu uma matriz de investigação-acção, 

pretendeu atingir-se uma mudança na acção contextualizada, de forma a alterar uma situação, 

através de uma dinâmica permanente de análise e reflexão sobre a realidade vivenciada. Tendo 

como suporte essa análise e reflexão (de alunos, de professores e de outros elementos da 

comunidade envolvente), e considerando o desenvolvimento do tema neste contexto, foram 

desenvolvidas acções pedagógicas, cuja avaliação foi feita a partir da supervisão do processo 

inerente à sua abordagem. 

O exposto assenta num conjunto de evidências empíricas, já abordadas no capítulo anterior, e que 

foram recolhidas no início, durante e no fim da implementação do estudo.  

Em síntese, apresentam-se essas principais evidências, tendo em conta os diferentes participantes. 
 

Assim, numa fase inicial, os professores participantes demonstraram a sua disponibilidade para a 

abordagem do tema, nomeadamente por ser inovador, actual e motivador para os alunos. Para além 

disso, salientaram a sua vertente formativa, por um lado, pela compreensão do graffiti enquanto 

expressão social e, por outro, pela sua contribuição para o desenvolvimento de futuros cidadãos 

responsáveis e criativos, ilustrando essa ideia com a afirmação do professor QIPI3 quando refere 

que “(...) saber mais acerca deste tema, não só contribui para a construção de conhecimento no 

aluno, como também o motiva para experiências novas, tão profícuas no seu percurso enquanto 

estudante e pessoa”.  
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Já no final da implementação do estudo, os professores participantes validaram o tema como 

bastante motivador para os alunos e, simultaneamente, de grandes potencialidades educativas. 

Destacaram a contribuição do mesmo para o desenvolvimento dos alunos, nomeadamente no que 

diz respeito a capacidades de pesquisa e de espírito crítico, bem como para a formação em geral. 

Salientaram ainda a valorização das transições ecológicas, ao promoverem uma abordagem de 

ensino de cariz construtivista, considerando o currículo como uma estrutura aberta, flexível e 

dinâmica. E, neste currículo, foi incutido o respeito pelos diferentes modos de expressão e valores 

sociais, de modo a promover atitudes educativas e de cidadania em cada aluno.  

E, foi neste contexto educativo, que os professores desempenharam papéis e funções como a 

dinamização, gestão, orientação e colaboração “transformando a (…) função tradicional de ensino 

(transmissiva) numa dimensão supervisiva, através de um conjunto de novas dinâmicas e 

integrando participações que apelam à mudança conceptual de todos os sujeitos implicados e 

dispostos a implementar novas práticas pedagógicas”(Santos, 1997: 285), considerando a escola 

como um espaço de preparação para a vida social e colectiva. 

 

Relativamente aos alunos, e numa fase inicial, concluiu-se que, para estes, o graffiti está associado 

a uma forma de expressar sentimentos e emoções, aliando-o à vertente artística. Salientaram a 

conotação negativa que o mesmo tem em termos sociais, e consideraram que o seu estudo poderá 

contribuir para esta desmistificação e para a formação pessoal e cívica de cada um. Coadunaram, 

ao seu estudo, principalmente as disciplinas de Educação Visual, Língua Portuguesa, Inglês e a 

Área Curricular de Projecto e consideraram o tema fortemente motivador, por ir ao encontro dos 

seus interesses. 

No final da implementação do estudo, os resultados evidenciaram que os alunos estiveram 

motivados para o tema durante todo o processo. Ao considerarem o graffiti como forma de 

manifestação artística, a evoluir no panorama das artes, salientaram a importância do educar e 

formar os jovens alunos nesta temática, em contexto pedagógico, de forma a promover o 

desenvolvimento desta expressão, em termos sociais e artísticos. 

 

A abordagem do tema em interdisciplinaridade facultou-lhes um complementar de informação e 

conhecimentos, abarcando e articulando várias áreas do saber relativo a cada disciplina. Destas, as 

que mais se destacaram foram a de Educação Visual, Língua Portuguesa, Inglês e a Área Curricular 

de Projecto, ao proporcionarem, entre outras, actividades de pesquisa e de desenvolvimento de 

capacidades críticas, promovendo uma formação global. 
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A implicação dos alunos no desenvolvimento das diferentes experiências de aprendizagem, 

realizadas ao longo da implementação do estudo, foi de grande relevância para o sucesso das suas 

aprendizagens. Este sucesso, reforçado com a análise crítica conjunta que permitiu desenvolver no 

aluno o sentido crítico, e sob uma atitude supervisiva, reflectiu-se a diversos níveis: nos vários 

saberes explorados (através da abordagem interdisciplinar, que permitiu integrar os conhecimentos 

adquiridos e ter uma visão global do tema), no desenvolvimento de competências (por exemplo 

comunicacionais, reflexivas e relacionais), e na dinamização de experiências e estratégias que, 

como recursos didácticos, são entendidos como “toda e qualquer actividade em que o aluno esteja 

activamente envolvido”(Hodson, 1988, citado por Leite, 2003: 1105) e que conduziram à promoção 

de atitudes cada vez mais autónomas, à expressividade e criatividade e à sensibilidade estética. 
 

Estas experiências foram um meio para os aluno desenvolverem a capacidade de aprender a 

aprender, ao utilizarem os seus conhecimentos prévios, ao realizarem trabalho de pesquisa de 

informação e ao construírem novos conhecimentos, quer de natureza conceptual quer de natureza 

procedimental, sendo igualmente promotoras de atitudes e comportamentos sociais que são 

relevantes numa perspectiva de formação para a cidadania. 

 

Relativamente aos Encarregados de Educação, estes referiram que, durante o estudo, grande 

percentagem dos alunos, seus educandos, se mantiveram motivados para o tema e projectos 

associados, considerando os mesmos que o tema contribuiu para o desenvolvimento da cultura 

geral do educando, ampliando os seus saberes e conhecimentos.  

 

A relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo, foi sempre algo 

privilegiado, dada a sua enorme importância no processo de ensino e aprendizagem, tal como 

referem Alarcão e Tavares (2003), quando afirmam que um “(...) contexto afectivo-relacional é 

propicio à aprendizagem (…)” (p.47) estimulando os alunos cognitiva e emocionalmente (Alarcão 

e Tavares (2003).  

 

Deste estudo concluiu-se que as relações estabelecidas entre professor supervisor e alunos foram 

uma mais valia na relação de inter-ajuda, na resolução de problemas, no apoio, e nos laços 

afectivos que se criaram entre os intervenientes, contribuindo, cumulativamente com a vertente 

cognitiva, para a formação pessoal e sucesso académico dos alunos. Esta constatação vai de 

encontro ao actual conceito de supervisão, onde o professor, enquanto profissional da educação, 

deve ter a capacidade de prolongar o relacionamento humano, onde deverá ter lugar o afecto, a 

amizade e o aconselhamento (Sá-Chaves, 2000), capaz de fazer pensar, motivar e formar jovens 

alunos harmoniosos e felizes.  
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Para finalizar este ponto refere-se que, as considerações decorrentes se inserem apenas no contexto 

deste estudo, não generalizando as conclusões, dado que o estudo não permite afirmar que os 

resultados obtidos são partilhados por outros elementos sociais, visto ter sido realizado com um 

número de participantes restritos. Contudo, salienta-se o seu possível contributo para a 

compreensão do tema Graffiti contemporâneo e a sua relevância em contexto educativo, sob 

supervisão. 

 

Assim, parecem existir evidências para afirmar que este estudo promoveu diversas competências 

nos alunos, como a responsabilidade, a autonomia, o sentido crítico e reflexivo, conduzindo, entre 

outros, a um enriquecimento da sua cultura geral. 

5.2 Limitações do estudo  

Foi preocupação permanente neste estudo assegurar o máximo de rigor conceptual e metodológico. 

No entanto, existiram limitações que se consideram dever ser mencionadas, nomeadamente num 

estudo que foi fortemente condicionado pelo factor temporal.  

Deste modo, e na fase do estudo que foi inserida em contexto educativo e supervisivo, destacaram-

se as seguintes limitações: 

- quanto à duração da implementação das estratégias, onde o intervalo de tempo dedicado ao 

desenvolvimento das mesmas não foi suficientemente longo, em particular em algumas 

disciplinas. Isso traduziu-se num insuficiente número de aulas (conforme referido pelos 

professores), provocando a concentração de informação, impedindo um acompanhamento 

mais profícuo dos alunos e um aprofundamento dos seus quadros de reflexão. 

- quanto às técnicas de recolha de dados, nomeadamente, os questionários aos alunos.  

Nem sempre as respostas dadas foram muito legíveis e desenvolvidas pelos alunos, o que pode 

pôr em causa a qualidade da informação obtida. Esta limitação foi minimizada no segundo 

questionário aplicado, optando-se por uma incidência de respostas fechadas e apelando-se, 

mais vivamente, ao preenchimento da totalidade das questões.  

Também se verificou que o nível de adesão ao questionário dos encarregados de educação foi 

baixo, talvez por se tratar de um questionário de administração não presencial. 

- quanto às técnicas de tratamento dos dados. 

A subjectividade inerente a qualquer processo de análise de conteúdo e respectivo processo de 

categorização, bem como a inexperiência de investigadora, foram limitações decorrentes. No 
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entanto, a opção pela utilização de várias técnicas de recolha de dados e os dois métodos de 

análise utilizados asseguram a fiabilidade dos resultados e atenuam as limitações inerentes aos 

dados, e à sua análise, se obtidos isoladamente.  

 

Outra limitação foi o facto de a autora deste trabalho ter exercido, simultaneamente, funções de 

professor na Escola EB2/3 José Ferreira Pinto Basto, em Ílhavo, de supervisor e de investigador, o 

que exigiu um esforço suplementar para a organização das tarefas em jogo, tendo-se traduzido, por 

exemplo, na impossibilidade de se irem analisando, detalhadamente, os dados recolhidos ao longo 

do processo, procedimento aconselhado em estudos de investigação-acção. 

 

Contudo, e apesar das limitações apresentadas, considerou-se uma mais valia assumir a figura do 

professor supervisor/investigador. Se por um lado permitiu desmistificar algumas ideias iniciais 

inerentes ao conceito de supervisão, por outro lado permitiu a vivência directa nos diferentes 

ecossistemas, proporcionando, entre outros, a recolha de material de análise quase em simultâneo. 

 

Foi gratificante apreender os comportamentos e acontecimentos, no momento em que ocorreram, 

vivendo os processos e experiências de ensino e aprendizagem, e usufruindo, juntamente com os 

alunos supervisionados e professores participantes, das alegrias mas também das dificuldades 

inerentes a todo o processo. 

5.3 Implicações do estudo e contributo da investigação  

Neste ponto apresentam-se as principais implicações do estudo realizado, que foram consideradas a 

três níveis: para a compreensão do graffiti, enquanto forma expressão social; para o processo de 

ensino e aprendizagem, sob uma supervisão pedagógica; e, finalmente, para futuras investigações.  

5.3.1 Para a compreensão do graffiti enquanto forma de expressão social 

Ao realizar este estudo, com base no graffiti contemporâneo, pensa-se ter contribuído para a 

compreensão desta forma criativa de expressão urbana, caracterizada não só pela sua irreverência 

mas também pela sua vertente expressiva e artística.  

O contacto com esta forma de expressão, realizado através da pesquisa bibliográfica e revisão de 

literatura, bem como através dos writers participantes neste estudo, permitiu concluir que o graffiti 
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é, maioritariamente, realizado por jovens do sexo masculino, e apresenta evoluções na sua forma, 

mensagem, técnica e meios de expressão. Paralelamente, também apresenta uma evolução social e 

cultural, que se tem mostrado de grande relevância para a sua valorização, enquanto expressão 

artística, de referência em todo o mundo. 

O ser apresentado, gratuitamente, no espaço urbano, faz com que o graffiti seja um veículo de 

comunicação, assumindo-se como um discurso alternativo, não controlado e subversivo, mas 

simultaneamente, expressivo e cada vez mais associado à expressão artística. 

 

Com um progresso histórico notável, pensa-se que o dar a conhecer e a compreender esta forma de 

expressão é estar, subtilmente, a abrir novas perspectivas sobre o graffiti contemporâneo, 

informando e formando observadores mais ou menos atentos, de uma realidade social presente e 

com traços evolutivo constantes.  

5.3.2 Para o processo de ensino e aprendizagem, sob uma supervisão pedagógica 

Neste estudo, o design de investigação-acção apresentou-se como um valioso contributo, na medida 

em que potenciou, aos participantes directos (alunos e professores), o ajustar de estratégias, após 

reflexão e diálogo interpessoal, de modo a desenvolverem novos conceitos, novos modos de agir, 

de sentir e de conceber. Assim, pensa-se ter contribuído para o desenvolvimento pessoal e escolar 

dos alunos, futuros cidadãos adultos, através do desenvolvimento de uma relação de equilíbrio 

entre o pensamento convergente e o pensamento divergente que, ao serem complementares, 

promovem a formação integral do aluno.  

De realçar o suporte dado pela conduta supervisiva do professor/investigador, conduta esta na qual 

esteve subjacente um conceito de supervisão, enquanto processo, que apresenta como finalidade o 

desenvolvimento do aluno e da aprendizagem, assente em princípios, pressupostos e teorias que, tal 

como referem Alarcão e Tavares, inclui “ (…) estratégias psicopedagógicas e técnico-didácticas 

adequadas e, porventura, diferentes das habituais (…)” (2003: 47). 

 

Por outro lado, e considerando o professor supervisor/investigador, este estudo contribuiu para o 

seu desenvolvimento profissional e pessoal, a nível científico, pedagógico, técnico e enquanto 

pessoa. Este desenvolvimento foi conseguido através de dinâmicas instituídas, com algum grau de 

inovação, que promoveram relações afectivas de qualidade, facilitadoras do desenvolvimento 

interpessoal, não só entre os participantes directamente envolvidos no estudo, mas com toda a 

comunidade educativa envolvida, ou seja, em ambiente ecológico supervisionado. 
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Salienta-se que os contributos encontrados neste estudo não são considerados como uma etapa que 

aqui termina mas, pelo contrário, são tidos como pontos de partida para novos estudos, novas 

pesquisas e reflexões, no sentido de potenciar o principio de inacabamento que o professor, 

enquanto profissional da educação, deve estar sujeito.  

Espera-se também que o estudo possa servir de inspiração a outros professores que, porventura, 

decidam enveredar pela abordagem do tema graffiti no contexto escolar, dado ter sido um tema de 

grande interesse para os alunos e com uma evolução, em termos sociais, preponderante. 

 

5.3.3 Para futuras investigações  

Ao se realizar uma investigação surge, ao longo de todo o percurso, questões e ideias possíveis para 

aprofundamento. Contudo, e dadas as características de uma dissertação de Mestrado, nem sempre 

essas ideias são possíveis de se tratar, mas poderão conduzir a outros percursos investigativos. 

Assim, e considerando que o caminho da investigação é um percurso inacabado, o conhecimento, 

quanto mais houver, mas dúvidas trará e, no termo desta investigação, a sensação que resta é que 

esta foi apenas um primeiro passo, de tantos outros que poderão ser dados. Embora se considere 

que os objectivos a que se propôs este estudo tenham sido alcançados, apresentam-se sugestões 

para futuras investigações, que se pensam ser de grande interesse científico, na área da supervisão 

pedagógica e do graffiti. Assim, sugere-se o desenvolvimento de um projecto de investigação que 

envolva a concepção, implementação e avaliação de estratégias do tipo das concebidas neste 

estudo, criando a oportunidade de planear e gerir outras experiências e recursos didácticos, com 

uma participação interdisciplinar que envolva todas as áreas e disciplinas curriculares. Este 

projecto permitiria a ampliação do estudo desenvolvido, no sentido de aprofundar o conhecimento 

sobre o carácter formativo desta forma de expressão. Para além disso, poderia fomentar um 

desenrolar da exploração da vertente gráfica, expressiva e criativa do graffiti contemporâneo, 

fomentando a sua abordagem à luz das correntes artísticas actuais. 

Também a realização de um estudo sobre os grafitos existentes nas escolas e o seu eminente 

significado conceptual, gráfico e (in)formativo, como reflexo da adolescência e enquanto processo 

de socialização e de estimulação de práticas reflexivas, se sugere como um tema pertinente a 

investigar.  

 

 

 

 



Considerações finais   177 

5.4 Conclusões gerais da investigação 

À escola de hoje são exigidas, cada vez mais, novas competências e atitudes. Inserida numa 

sociedade moderna, em constante evolução, esta escola deve apresentar-se organizada segundo 

perspectivas construtivistas, de matriz ecológica, sistémica, dialéctica e interactiva (Patrício, 1997). 

Ao promover a educação e a formação, deve procurar estabelecer relações entre professores, alunos 

e demais comunidade educativa e social, permitindo a partilha de saberes, culturas, valores e 

recursos, participando, deste modo, numa perspectiva ecológica de supervisão. 

 

O ambiente escolar colaborativo e as relações interpessoais promovidas, capazes de procurar 

soluções ajustadas para os problemas à medida que eles surgem, devem proporcionar o 

desenvolvimento de autonomia, responsabilidade e sentido crítico nos alunos, que assumem um 

papel preponderante, como sujeitos implicados e activos em todo o processo de 

ensino/aprendizagem. A supervisão pedagógica surge no papel do professor que, esperam os 

alunos, é alguém a quem possam confiar e confidenciar as suas preocupações, e alguém que lhes 

ofereça novos conhecimentos, novos saberes e aprendizagens. É nesta relação supervisiva, que tem 

como objectivo o desenvolvimento pessoal e social, fomentando a construção de conhecimento e 

incrementando a reflexão sobre atitudes e acções, que cabe aos professores, enquanto profissionais 

da educação, o papel de saber ajudar e orientar os seus alunos, desenvolvendo neles competências 

que lhes permitam enfrentar e compreender os problemas do presente, preparando-os para a 

realidade do futuro. 

 

O tema Graffiti, enquanto expressão social e, simultaneamente, de grande interesse motivacional e 

formativo para os alunos, apresentou-se como um exemplo que reforça a importância que tem a 

tomada de consciência de novas exigências sociais, e a consequente adaptação do próprio sistema 

educativo. Considerou-se que este estudo, orientado numa perspectiva de supervisão, colocou o 

professor perante a utilização de diferentes estratégias didácticas, capazes de fazer com que o 

processo de ensino e aprendizagem conduzisse a mudanças nos próprios alunos supervisados. Estas 

mudanças contribuirão, talvez um dia, para a construção de um mundo de relações mais humanas e 

cívicas, onde cada um se possa afirmar como pessoa repleta de emoções, vivências e saberes.  
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 – Competências gerais  

(De acordo com os princípios do Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, do Ministério da 

Educação). 

 

À saída da educação básica, o aluno deverá ser capaz de: 

 

(1) Mobilizar saberes culturais, científicos e tecnológicos para compreender a realidade e para 

abordar situações e problemas do quotidiano; 

(2) Usar adequadamente linguagens das diferentes áreas do saber cultural, científico e 

tecnológico para se expressar;  

(3) Usar correctamente a língua portuguesa para comunicar de forma adequada e para 

estruturar pensamento próprio; 

(4) Usar línguas estrangeiras para comunicar adequadamente em situações do quotidiano e 

para apropriação de informação; 

(5) Adoptar metodologias personalizadas de trabalho e de aprendizagem adequadas a 

objectivos visados; 

(6) Pesquisar, seleccionar e organizar informação para a transformar em conhecimento 

mobilizável; 

(7) Adoptar estratégias adequadas à resolução de problemas e à tomada de decisões; 

(8) Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa; 

(9) Cooperar com outros em tarefas e projectos comuns; 

(10) Relacionar harmoniosamente o corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e 

interpessoal promotora da saúde e da qualidade de vida. 

 

(in Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais, 2001:15). 
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7.2 ANEXO 2 – Glossário terminológico 

Considera-se ser oportuno apresentar um glossário terminológico, com vocábulos específicos 

presentes nesta dissertação, salientando-se os termos relacionados com a cultura Hip-Hop e, 

mais especificamente, com a expressão do graffiti contemporâneo. Espera-se que este glossário 

possa ser um instrumento de grande utilidade para quem lê esta dissertação e, num âmbito mais 

amplo, para quem pretenda compreender esta cultura urbana. 

Para a concretização do mesmo foi realizado, ao longo da investigação, um trabalho de recolha 

e de recompilação a partir dos vários autores mencionados nas referências bibliográficas, bem 

com consultados alguns sítios da Internet, também estes referenciados na bibliografia. Para além 

destas referências foram também tidos em consideração os termos aplicados pelos writers 

participantes deste estudo. 

Na organização do glossário as entradas são listadas alfabeticamente permitindo uma fácil 

localização, e destacam-se pelo tipo de letra a negro. As entradas de origem não portuguesa 

apresentam-se em itálico. No que concerne à definição de alguns vocábulos de origem inglesa, 

muitos não apresentam uma tradução directa sendo, nestes casos, dada a definição usada na 

terminologia da cultura Hip-Hop.  

 

Arte Bruta: Termo proposto por Jean Dubuffet (1902-1985), para se referir aos impulsos 

artísticos apresentados em estado bruto, como nos graffitis do “homem comum”, em 

determinadas pinturas ingénuas ou na expressão livre das criança antes de ser ensinada. 

Bac-spinning: Voltar o disco manualmente para uma breve repetição de um trecho de música. 

Batida: Música que sustenta o discurso do mc. 

B-Boy (Break-boy): 1 Elemento masculino da crew que se dedica ao Breakdance. / 2 Aquele 

que dança Break. 

Beat–Box: Sons que se fazem com a boca. 

B-Girl (Break-girl): 1 Elemento feminino que se dedica ao Breakdance. 

Beb: Boneco que faz parte de uma peça. A banda desenhada e o cinema são os principais 

inspiradores destas figuras. 

Bitar: Imitar, copiar. 

Bite: Imitação do estilo de desenho de outro. 

Blackbook: Apresenta-se como o portfólio do writer. 

Bombing: 1Forma de graffiti realizada rapidamente, pouco adornada. É normalmente realizada 

em locais de grande visibilidade / 2 Tag multicolor de letras garrafais feito rapidamente. 
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Bomber: Writer que pratica bombing. 

Breakdance: Modalidade de dança ligada ao movimento Hip-Hop, que tem como base 

movimentos segmentados. No breakdance distinguem-se duas modalidades básicas: o popping e 

o floor (sobre o chão), apresentando forte componente acrobática. 

Breakdancer: Dançarino de Breakdance. 

Bubble letters: Estilo simples, composto de letras redondas e achatadas. Algumas apresentam 

traços que fazem lembrar nata ou espuma. 

Buff : 1Produto utilizado pela polícia para dissuadir os writers de pintarem / 2 Limpeza do 

graffiti com o auxilio de produtos químicos / 3 Apagar o graffiti. 

Buffing: Limpeza ou eliminação do graffiti. 

Caps: Válvulas que se colocam na saída dos sprays para se obter o traço desejado. Permitem 

várias espessuras de traço. 

Characters: Elementos figurativos (animais, figuras cómicas, etc.) do graffiti. O mesmo que 

Bebs. 

Chapa: 1 Graffiti nos comboios / 2 Graffiti realizado sobre um suporte metálico fixo. 

Cibergraffiti: Graffiti associado ao género gráfico da ficção científica. 

Color Piece: Graffiti a cores, de trabalho muito cuidado e assente em fundos elaborados. 

Cracker: Pessoa cuja actividade gráfica apresenta um alento malicioso, de carácter destrutivo. 

Crew : Grupo de writers que habitualmente pintam juntos, sendo identificados por uma sigla. 

Cross: Resultado do acto de pintar algo sobre um trabalho alheio. 

Crossar: Pintar (traço, assinatura ou graffiti) por cima de graffiti alheio. 

Crossover: Fusão do rap a outros géneros musicais. 

Cru: O mesmo que Crew. 

Cutting: Mudança de uma música para a outra sem sair da batida. 

Detonado: Local que está repleto de bombing. 

Dee-jay: Disc-jockey. 

Dj (Disc-Jockey): 1 Elementos da crew que se dedicam à parte musical. / 2 Aquele que realiza a 

selecção musical e que a executa para um público. 

Def (ingl. Death): De morte, que é realmente bom.  

Def style: Bom estilo. 

Embalar: Pintar um muro na íntegra. 

End-to-end: De extremo a extremo. 

Estilo: 1 Tipo de letra. / 2 Habilidade para desenhar a letra. / 3 Característica formal 

predominante num writer. / 4 Linguagem, estética, música, criação cultural, etc., utilizada por 

grupos de jovens para manifestarem exteriormente a sua identidade social. 

Fachada: Graffiti que cobre a frente de um local ou edifício. 

Fade: Mistura de cores. 
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Fat cup: Válvula de aerossol que permite traços grossos. 

Fat laces: Atacadores largos usados nos ténis. 

Fresh: Graffiti de boa qualidade. 

Fresh Style: Bom estilo.  

Flick: Fotografia de um graffiti tirada pelo seu autor. 

Flicking: Conjunto de imagens fotográficas de graffitis realizadas pelos próprios autores. 

Flow: A precisão e a cadência com que o mc encaixa as palavras que rima em cima da batida. 

Freestyling: 1 Rima sem acompanhamento musical. / 2 Rima de forma improvisada. / 3 

Realização de um graffiti de estilo improvisado. 

Funk: Género musical de dança que surgiu nos anos 70. 

Galeria: Local exterior específico “fechado”, onde se encontra um conjunto de peças. 

Good-writer: 1 Bom escritor. / 2 Escritor “legal”. 

Graff: Diminutivo de graffiti. 

Graffitar: Escrever ou pintar graffiti. 

Graffiti (it. graffiare): 1 Meio de expressão ou de comunicação não institucional que se serve de 

representações bi e tridimensionais. Realiza-se manualmente com a utilização de aerossóis num 

suporte fixo, portátil ou móvel. Pode apresentar um carácter lúdico, ritual, informativo ou 

ideológico de modo independente ou de forma combinada. O seu autor tem consciência da sua 

ilegalidade e a sua actuação é transgressiva. / 2 Expressão cultural urbana, artística, subversiva. / 

3 Estética visual e gráfica do movimento Hip-Hop. / 4 (…) Hip-hop: graffiti que apresenta uma 

versão mais contestatária socialmente. / 5 (…) Arte: graffiti que assume uma expressão 

experimentalista, tendo como base a técnica do aerossol.  

Grafitismo: 1 Tendência artística que assume e concilia as correntes vanguardistas da estética 

do Graffiti Move, mantendo termos suavizados e aceitáveis no seu discurso subversivo que 

permitem a sua integração e comercialização nos circuitos artísticos institucionais. / 2 

Tendência plástica que encontra na estética e na gestualidade do graffiti uma influência ou um 

motivo de inspiração. / 3 Realidade pictórica surgida nos anos 70, onde os seus autores adaptam 

a imagem da sociedade à sua própria sensibilidade, marcando-a de irreverência. 

Grafitista: 1 Artista convencional cuja obra encontra no graffiti uma fonte estética de 

inspiração ou se serve do graffiti como meio de expressão. / 2 Writer que desenvolve a sua obra 

num âmbito legal. 

Grafiteiro: Escritor de graffiti, writer, graffiter. 

Grafito: Inscrição ou desenho, mais ou menos toscos, feitos nas paredes e outros espaços 

públicos. 

Groove: Parte da música que se repete determinando os ritmos. 

Hacker: Pirata informático. 
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Hall of fame : 1Parede pintada com uma sequência longa de graffitis bem elaborados / 2 Parede 

legal onde são produzidos graffitis de alta qualidade. 

Hardcore: 1 Nome dado a um cap do aerossol. Permite realizar um traço grosso e é 

normalmente utilizado no desenho de marcação ou em peças rápidas que exigem pouca 

precisão. / 2 Hardcore (rap): Rap duro com referências ao sexo, à violência ou ao radicalismo 

político.  

Hip: Balançar as ancas. 

Hip-Hop: Movimento cultural internacional de origem afro-americana surgido nos anos 70 em 

Nova Iorque. Nos anos 80 propaga-se por todo o mundo sob o lema “ Não à violência, não à 

droga e não ao racismo.” Tem na música rap, no breakdance e no graffiti os seus mais 

importantes veículos de manifestação estética.  

Hobby: Passatempo. 

Hop: Salto. 

Hot : Parede repleta de graffitis. 

Hot Spots: Lugares mais arriscados para graffitar . 

Inside: Carruagem de comboio pintada a spray no seu interior. 

Jam: 1 Encontro de writers, onde estes mostram os seus skills, em competição. / 2 Encontro de 

writers, onde realizam actividades festivas e culturais como exibição de graffitis, breackdance, 

rap, etc.. 

Kill: Recobrir excessivamente uma superfície com graffiti. 

King: 1 Título atribuído ao melhor writer de uma demarcação espacial pela sua actividade, por 

proliferação ou pela qualidade do seu estilo de graffiti. / 2 Writer experiente com muita técnica, 

estilo e bastantes trabalhos realizados. 

Lady: Tratamento de respeito entre as B-girls. 

Landmarks: Lugar onde o graffiti não irá desaparecer tão facilmente. 

Lata: 1 Aerossol / 2 Spray. 

Legalizar a parede: Pintar o primeiro graffiti numa parede na qual os trabalhos dos writers 

passam a ser tolerados. 

Lettering: Conjunto de letras. 

Logo graffiti / iconic graffiti: Estilo novo de graffiti especializado na produção de emblemas e 

logótipos. 

Lugar quente: Local público de grande visibilidade, policiado e iluminado. 

Mag: Forma abreviada de magazine. 

Manga: Modalidade de desenho e cinema japonês. 

MC (Master of Ceremonies): Líder do rap. 

MR (mister): Tratamento de respeito empregue entre B-Boys. 
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Mural: Parede onde existe pintura realizada a spray ou pincel, independentemente da técnica 

utilizada. 

Nozzle: O mesmo que cap. 

Old School: Atitude mais activista e aproximada com as verdadeiras origens do Hip-Hop. 

Outdoors: Imagem publicitária, de grandes dimensões, colocada no espaço urbano. 

Outline: Contorno das letras desenhadas. 

Outside: Carruagem de comboio pintada exteriormente a spray. 

Panel: Pintura realizada entre as janelas de um comboio. 

Paz-Amor-Unidade: Lema do Hip-Hop. 

Peça (ingl. Piece): 1 Graffiti que contém quatro ou mais caracteres e que se situa no exterior dos 

vagões dos comboios, debaixo das janelas, sem ocupar toda a longitude. / 2 Graffiti de certa 

envergadura com, pelo menos, a utilização de três cores. 

Pichação: Expressão de origem brasileira para o acto de pichar ou vandalizar paredes ou outros 

suportes, utilizando tintas e diferentes riscadores. 

Piece: 1 Obra de graffiti colorida, feita com bastante tempo e concluída / 2 Diminutivo de 

masterpiece / 3 Expressão para uma pintura a spray orientada por letras / 4 O mesmo que peça. 

Piece Book: Caderno de projectos e esboços de graffitis. 

Phasing: Manipulação da velocidade dos gira-discos. 

Pochoir: Expressão francesa para o stencil graffiti. 

Pop Art: Movimento artístico, dos inícios dos anos 60, que se baseia na reprodução fiel ou 

deformada, de imagens da sociedade de consumo e de massas, de forma não reinterpretada. 

Pós-graffiti (neo-graffiti): 1 Concepção moderna na cultura do graffiti caracterizada pela 

inovação de formas e técnicas e que vai para além das tradicionais percepções do estilo clássico 

do graffiti / 2 Evolução do graffiti para técnicas complementares como o stencil e o street art. 

Powerline: Linha forte que contorna as letras de alguns graffitis. 

Props: Mensagens que aparecem no graffiti para enviar a alguém. Dedicatória. 

Queimar spots: Cobrir uma zona com graffitis de má qualidade. 

Rap: 1Ritmo musical repetitivo e de melodia simples e que tem influência dos ritmos africanos / 

2 Tipo de música popular citadina.  

Rapear: Cantar rap, de modo a formar rima ou terminar com o mesmo som. 

Rapper: Rimador, cantor de rap. Geralmente as suas histórias falam, de forma crítica ou 

burlesca e de ânimo subversivo, sobre as realidades concretas e próximas. 

Representar: Tornar a cultura graffiti o mais visível possível. 

Rima: Poema dito pelo mc. 

Rimar: Rapear. 

Roof Top: Pintura realizada numa zona significativamente alta de um edifício. 

Room: Graffiti doméstico que se realiza em interiores (habitações ou em espaços reservados). 
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Sample: Amostra de som. 

Sampler: 1 Instrumento principal do produtor de hip-hop. /2 Máquina que permite recolher 

samples de som das mais diversas proveniências e sequenciar esses sons para construir uma 

nova peça musical. 

Scratch: Acto de arrastar, ritmicamente, um disco de vinil por debaixo da agulha de um gira-

discos. 

Sell out: Termo que identifica a actividade do writer quando este pinta, por sistema, apenas a 

troco de dinheiro ou latas. 

Silver: Graffiti realizado rapidamente, normalmente composto pela tag do seu autor, realizado 

com letras compostas por um contorno (outline) e cheias a tinta cor de prata. 

Spray: Lata, aerossol.  

Spraycan Art: Termo com o qual se pode designar o Graffiti Movement. 

Skate: 1 Desporto que consiste em executar figuras acrobáticas montando-se de pé sobre uma 

prancha munida de quatro rodas. /2 Prancha com que se pratica o skate. 

Skaters: Aquele que pratica a modalidade radical do skate. 

Skills: Conjunto de técnicas dominadas por um writer, um mc, dj ou b-boy.. 

Skinny: Tipo de cap que permite um traço fino e que é utilizado em trabalhos de grande 

precisão. 

Star: Estrela, rei de estilo. 

Street-art: Forma de arte independente, que ainda não foi influenciada pelo Hip-Hop. Hoje em 

dia é utilizada muitas vezes, como termo genérico, para arte urbana. 

Streetwear : Estilo de roupa usada normalmente por jovens. 

Stencil graffiti: Graffiti realizado mediante pulverização sobre uma máscara de cartão 

desenhada e recortada. 

Style: Estilo. 

Style war: Guerra de estilo. 

Sweat shirt: Camisola de estilo desportivo de manga comprida. 

Subway: Metropolitano.  

Subway Art: Termo com que se pode designar o Graffiti Movement. 

Tag: 1 Assinatura ou pseudónimo estilizado, que identifica o autor do graffiti, e que é executada 

rapidamente em vários locais e superfícies / 2 Primeira manifestação do graffiti. 

Tagar : Espalhar o tag. 

Teenager: Adolescente. 

Toy: Writer inexperiente, sem uma quantidade considerável de trabalhos realizados, e com uma 

técnica inferior à dos writers mais experientes. / 2 Escritor sem estilo / 3 Termo pejorativo 

atribuído a um writer sem técnica. 
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Throw-up: 1 Letras de grandes dimensões (tag), monocromáticas e normalmente delineadas por 

um contorno de cor diferente, sendo realizadas rapidamente / 2 Termo que caracteriza a 

actividade do writer quando este se limita a tagar as paredes. 

Top-to-bottom: Pintura a spray que cobre uma carruagem de comboio de cima a baixo. 

T-shirt: Camisola desportiva de manga curta. 

Tuga: Português. 

Underground: Pintura no local do metro.  

Up: Refere-se ao writer cuja obra se vê frequentemente ou está bastante activo. 

Wack: Aquele que não tem skills. 

Wall: Graffiti mural que recobre grande parte da extensão do suporte, sendo essa obra de um só 

writer ou de um grupo. 

Webzine: Magazine editado via Internet. 

3D: Estilo em que os caracteres dão a noção de profundidade, procurando a 

tridimensionalidade. 

Wildstyle: É um estilo selvagem, com uma complicada composição de letras que se entrelaçam 

continuamente, em estruturas de difícil percepção. 

Whole car: Carruagem pintada na totalidade. 

Whole train: Comboio pintado na totalidade. 

Writer: 1 Pessoa que pinta o graffiti / 2Nome e estatuto adquirido após experiência e 

aprendizagem. / 3 Escritor de graffiti. 

Writers’corner: Lugar específico reservado, por hábito, para a execução de graffiits, sendo um 

local de encontro de writers. 

Yard: Local onde são colocados os comboios que estão fora de circulação. 
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7.3 ANEXO 3 – (Em suporte digital) 

 

O Anexo 3 contém20: 

 

- Selecção de imagens de graffitis recolhidos 

- Pedidos de autorização 

- Alguns exemplos de recursos didácticos usados em contexto pedagógico 

- Imagens do processo criativo em sala de aula 

- Imagens de algumas experiências de aprendizagem 

- Divulgação do projecto nos jornais das Escolas envolvidas e da comunidade de Ílhavo 

- Algumas reflexões…pelo professor supervisor 

- Transcrição das entrevistas aos writers participantes 

- Planificações das disciplinas e áreas curriculares não disciplinares envolvidas no estudo 

- Transcrição da entrevista ao Vereador da Juventude da Câmara Municipal de Ílhavo 

                                                      
20 O número de imagens apresentadas neste anexo é apenas uma parte das imagens recolhidas. Estas 

foram seleccionadas de forma a não apresentarem, de forma visível, os rostos dos participantes directos, 

ou mesmo indirectos, do estudo. 
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7.4 ANEXO 4 - Questões orientadoras da entrevista aos writers participantes 

 

Bloco A - Legitimar a entrevista;  

 - Motivar o entrevistado de forma a inseri-lo nos objectivos do trabalho. 

 

Bloco B - O graffiti enquanto: 

 - Meio de expressão e comunicação;  

 - Expressão visual e plástica. 

 

- Porque se considera um writer?  

- O que o levou a escolher este meio de expressão? 

- Quando iniciou a sua actividade como writer? 

- Com que regularidade pinta? 

- Bombing ou hall of fame? 

- Contestação ou arte? 

– De noite ou de dia? 

– O modo de falar, com vocábulos próprios, o modo de vestir…caracterizam um writer? 

- Como surge o Tag? É uma identidade visual? 

- Relativamente aos temas abordados, tem preocupação com os mesmos, reflectindo sobre eles 

ou a pintura surge espontaneamente? Se sim, quais os temas que privilegia? 

- Há esboços? 

- Alguns writers mais conhecidos tiveram alguma influência na sua pintura? Se sim, quais? 

 

- O que é um graffiti? 

- É uma moda ou existe já um graffiti move? 

- Considera alguns graffitis como uma obra de arte? 

- Pensa que o graffiti poderá quebrar as convenções clássicas tornando-se num novo movimento 

artístico? 

- Os bombings…Considera-os como expressão artística? 

- Serão feitos por falta de talento, opção ou vandalismo?  

- Onde fica a barreira entre o graffiti, enquanto arte de rua, e o vandalismo? 

- Como se observa um graffiti? 

- Considera existir uma evolução do graffiti em Portugal? 
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- Considera que hoje existem mais preocupações estéticas e gráficas na pintura do graffiti quer 

ao nível da concepção, da expressão e dos objectivos comunicativos? 

- Existem estilos próprios de graffitis. Consegue-se identificar o writer através do seu estilo? 

- O que privilegia mais na execução de um graffiti: a cor, a textura, o volume, as linhas,…? 

- A luz é um elemento muito frequentemente encontrado no graffiti. É representada com que 

finalidade? 

- Existe preocupação com a imagem visual, nomeadamente com o criar ilusões de profundidade, 

ou outros efeitos visuais? 

- Verifica-se uma relação íntima entre figura/fundo. O que nasce primeiro?  

- As escalas também são muito utilizadas. Como são calculadas uma vez que é “proibido” o uso 

de réguas e esquadros? 

- Há preocupações de ordem estética na execução de um graffiti? 

- E com a sociedade, há a preocupação em agradar? 

- Para fazer graffitis é necessário saber desenhar? 

- Que técnicas são geralmente utilizadas?  

- Sabemos que os sprays são nocivos para a saúde e para o meio ambiente. Assim, tem em conta 

alguns cuidados especiais? 

- Relativamente à letra, como é feita a sua estrutura, visto apresentarem características muito 

próprias?  

- Que materiais são normalmente utilizados? 

- O graffiti já não é sinónimo de pintura apenas em parede. Que suportes utiliza?  

- Quando em parede, que critérios usa para definir o local? Arte em espaço público? 

- Expor em galerias ou outros espaços sociais fechados destinados para o efeito, é uma 

ambição? 

 

Bloco C – O graffiti como tema no contexto escolar. 

 

- Considera útil dar a conhecer e a compreender aos jovens alunos a cultura do graffiti? 

- Os writers apresentam uma linguagem oral muito própria. Considera interessante e de alguma 

forma útil, os alunos conhecerem essa linguagem? 

- Pela sua experiência enquanto writer, considera que a prática do graffiti pode desenvolver nos 

alunos a criatividade, a expressividades bem como a autonomia e o espírito de grupo? 

 

Bloco D –A importância do grupo. 

 

- O conceito de grupo tem importância na execução do graffiti? 

- Que características distinguem cada grupo? 
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- O graffiti está inserido num grande grupo: o da cultura Hip-Hop. Que relação existe entre as 

vertentes dessa cultura? 

- Há uma cultura Hip-Hop em Portugal? 

 

Bloco E – O graffiti e a sociedade. 

 

- Irreverência ou arte oferecida? Qual a sua opinião sobre a relação entre a sociedade portuguesa 

e o graffiti?  

- O elevado número de bombers poderá contribuir para que a sociedade não aceite o graffiti. 

Acha que ao desmistificar a diferença entre graffiti, enquanto color piece, e bombing, se poderá 

estar a contribuir para uma melhor aceitação social? 

- Considera que o espírito do graffiti ficaria afectado se fosse uma arte aceite? 

- Cada vez mais se nota o interesse de diferentes instituições sociais em apoiar demonstrações 

de graffitis. O que pensa disto? 

- Como pensa que vai ser o futuro do graffiti em Portugal? 

 

Bloco F – Participação na investigação, agradecimento e pedido de autorização para utilização 

dos dados recolhidos. 

 

- Nem sempre os writers revelam a sua identidade. Porque aceitou dar esta entrevista? 

- Aceitaria revelar a sua identidade ou prefere manter-se sob pseudónimo? 
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7.5 ANEXO 5 – Modelo de questionário inicial aplicado ao professor 

participante 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

Caro Colega: 

Este questionário insere-se num trabalho de investigação, que conduzirá à elaboração de uma 

dissertação no âmbito do Mestrado em Supervisão, no Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa, da Universidade de Aveiro. 

Para o desenvolvimento desta investigação, e do estudo inserido em contexto educativo, é 

importante a sua participação, pelo que agradeço a sua colaboração. 

 

Data 

Nome 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL  

Professor participante 

 

Área Curricular:________________________________________________________________ 

 

Escola:_______________________________________________________________________ 

 

1 - Porque aceitou fazer parte deste estudo, cujo tema insere a expressão do graffiti em contexto 

pedagógico e supervisivo? 

2 – Considera útil dar a conhecer e a compreender aos jovens alunos este modo de expressão 

que é o graffiti? 

3 – Acha que, ao promover o graffiti hip-hop como um tema transversal, este poderá contribuir 

para a construção de conhecimento no aluno? 

4 – Considera que, se ao conhecerem e compreenderem este modo de expressão poderão tornar-

se cidadãos mais responsáveis, mais criativos e sensíveis a diferentes manifestações artísticas?  
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7.6 ANEXO 6 – Modelo de questionário inicial aplicado ao aluno participante 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL  

Aluno participante 

 

Este questionário insere-se num trabalho de investigação, que conduzirá à elaboração de uma 

dissertação no âmbito do Mestrado em Supervisão, no Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa, da Universidade de Aveiro. 

Para o desenvolvimento desta investigação, e do estudo inserido em contexto educativo, é 

importante a sua participação, pelo que agradeço a sua colaboração. 

 

Leia com atenção as seguintes questões e responda, com sinceridade, a todas. 

Estas questões não são motivo de avaliação, servindo apenas para conhecer a sua percepção e 

saberes sobre o tema Graffiti. 

Este questionário é anónimo. 

 

 

Dados pessoais: 

Idade:_____________ 

Sexo:_____________ 

Escola:_______________________________________________________________________ 

 

 

Dados relativos ao tema Graffiti: 

 

1 – O que é para si um graffiti? 

2 – Conhece a cultura Hip-Hop? 

3 - Como acha que a sociedade vê o graffiti? 

4 – Qual a sua opinião sobre as imagens que vê no espaço urbano e que denominamos de 

graffiti? 
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5 – Considera que, ao perceber e compreender a expressão do graffiti, esta poderá contribuir 

para a sua formação pessoal e cívica? De que forma? 

6 – Qual a sua opinião sobre a inserção deste tema (graffiti) nos conteúdos de algumas 

disciplinas? 

7 – Que disciplinas ou áreas curriculares acha que deveriam contribuir para este estudo? 

8 – Considera-se motivado e empenhado pelo estudo do tema? 

 

 

Obrigada pela sua colaboração 

A professora 

 

Data 

 



 

208  Anexos 

7.7 ANEXO 7 – Modelo de questionário aplicado ao encarregado de educação 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

QUESTIONÁRIO  

Encarregado de Educação 

 

 

Exmo. Sr. Encarregado de Educação 

 

Este questionário insere-se num trabalho de investigação, que conduzirá à elaboração de uma 

dissertação no âmbito do Mestrado em Supervisão, no Departamento de Didáctica e Tecnologia 

Educativa, da Universidade de Aveiro, para o qual venho solicitar a sua colaboração. 

Para o desenvolvimento desta investigação considerou-se pertinente a sua participação,  

nesta fase do trabalho, onde é importante recolher dados para continuar o estudo sobre o tema 

Graffiti, inserido em contexto educativo e supervisivo.  

Neste sentido, solicito a sua colaboração respondendo a este questionário de carácter anónimo. 

 

Desde já agradeço a sua colaboração 

 

Data 

Nome 

 

 

 

Este questionário é composto por um conjunto de perguntas abertas, pelo que deverá responder, 

por extenso, o mais sinceramente possível, tendo em conta a sua opinião.  

Caso o número de linhas apresentado não seja o suficiente para a sua resposta, poderá usar o 

verso da folha ou anexar outra folha.  
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1 - Conhece o Projecto “Graffiti em Acção” a implementar na escola no final do 2º período? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2 - Como sentiu o seu educando, relativamente ao tema “O movimento Hip-Hop”, apresentado 

na Escola E.B. 2.3 Prof. Dr. Egas Moniz, de Avanca?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3 - Considera que, de alguma forma, este tema poderá contribuir para a formação pessoal do seu 

educando? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 - Relativamente à vertente gráfica do Hip-Hop, o Graffiti, esta está a ser desenvolvida, de 

forma interdisciplinar, durante o 2º período. Considera que o seu educando está motivado para a 

compreender? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5 - Como Encarregado de Educação, como vê o graffiti na sociedade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 - Considera útil perceber e dar a compreender as diferenças entre graffiti e vandalismo? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela sua participação 
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7.8 ANEXO 8 – Modelo de questionário final aplicado ao professor participante 

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

Professor Participante 

 

Caro Colega: 

Durante o 2º e 3º período do ano lectivo foi inserido, no processo de ensino e aprendizagem, o 

tema Graffiti, em interdisciplinaridade.  

Após essa implementação do tema, através de uma metodologia de investigação-acção, 

pretende-se agora, com este questionário, obter dados para este estudo inserido em contexto 

escolar. Das suas respostas dependem eventuais alterações que possam vir a ser introduzidas na 

abordagem deste tema.  

 

Uma vez mais, obrigada pela sua colaboração 

 

Nome 

 

Data 

 

 

 

Por favor, escreva a sua resposta conforme a situação/opinião e, caso o número de linhas 

apresentado não seja o suficiente para a mesma, poderá usar o verso da folha ou anexar outra 

folha. 
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Parte I – Dados profissionais do professor 

 

1 - Situação Profissional: ________________________________________________________ 

2 - Tempo de Serviço: __________anos 

3 - Área Disciplinar: ____________________________________________________________ 

4 - Escola: 

E.B. 2.3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo ____ 

E.B. 2.3 Prof. Dr. Egas Moniz, Avanca ____ 

 

5 - Quais foram as principais razões que o levaram a participar nesta investigação? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Parte II – O Graffiti no processo de ensino e aprendizagem 

 

6 - Este ano lectivo teve oportunidade de abordar o graffiti, como conteúdo ou tema, em alguma 

das suas aulas. Já alguma vez tinha contactado com o conceito?  

Sim                      Não   

 

Se respondeu “Sim” à questão anterior, em que contexto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

7 - Encontrou dificuldades na abordagem do tema? 

Sim                              Não       

 

7.1. Se respondeu “Sim”, pode descrever essas dificuldades? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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8 - O tema graffiti foi abordado em diferentes áreas disciplinares. Diga como considera ter sido 

desenvolvido o tema na sua disciplina, considerando a escala 1(mínimo) e 5 (máximo): 

 

1 Abordagem do tema.  

2 Bibliografia utilizada.  

3 Exposição dos objectivos.  

4 Concretização dos objectivos.  

5 Contribuição para desenvolvimento de pesquisa e trabalho de projecto.   

6 Contribuição do tema para o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos.  

7 Contribuição do tema para a formação geral dos alunos.  

8 Disponibilidade de número de horas atribuídas ao tema.  

 

9 - Tendo sido o graffiti tema de articulação disciplinar, qual a sua opinião sobre essa 

articulação, tendo como referência a sua disciplina. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10 – O que acha que poderia ser melhorado? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11 – Pensa voltar a utilizar o tema graffiti para abordagem de conteúdos programáticos e como 

promotor de desenvolvimento de diferentes competências nos alunos? 

Sim   Não 

 

 

 

11.1 - Se respondeu “Sim” à questão anterior, indique as razões principais. Ordene de 1 a 5 as 

afirmações seguintes, considerando 5 a mais relevante e 1 a menos relevante. 
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1 - Porque considero um tema inovador e motivador para os alunos.  

2 - Porque é um tema actual e em expansão.  

3 - Porque considero pertinente a sua compreensão por parte dos alunos, 

promovendo a sua formação. 
 

4 - Porque é um tema que se insere perfeitamente nos conteúdos da disciplina 

sendo promotor de articulação disciplinar. 
 

5 - Porque é um tema que me interessa particularmente.  

 

12 - Escreva uma frase que traduza a forma como “viveu” a abordagem do tema graffiti. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Muito obrigada pela colaboração 

 

Data 

Nome 
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7.9 ANEXO 9 – Modelo de questionário final aplicado ao aluno participante 

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

Aluno Participante 

 

Este questionário tem como principal finalidade recolher as opiniões dos alunos sobre a 

aplicação do tema Graffiti, inserido no processo de ensino e aprendizagem, em diferentes 

disciplinas. Das respostas obtidas dependem eventuais alterações que possam vir a ser 

introduzidas na sua abordagem. 

Não há respostas certas ou erradas e todas as opiniões são igualmente válidas. 

Responda descontraidamente, não deixando de expressar as suas opiniões sobre as questões 

apresentadas. 

 

Ao longo do questionário são dadas indicações para o seu preenchimento. 

Qualquer dúvida pode ser esclarecida com a professora. 

 

I Parte – Dados pessoais 

Coloque uma cruz  (X) nos espaços correctos. 

1 – Género  

 Masculino___ 

 Feminino____ 

2 – Idade 

 _____ 

3 – Escola que frequenta: 

 - E.B. 2.3 José Ferreira Pinto Basto, Ílhavo____ 

 - E.B. 2.3 Prof. Dr. Egas Moniz, Avanca  _____ 
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II Parte – Opiniões sobre o tema Graffiti 

 

4- Numa escala de 1 (mínimo) a 5 (máximo), como auto-avaliaria o seu interesse pelo tema?   

 

 

5 – Houve algum assunto nesse tema que lhe interessou em particular? 

Sim____ Não____ 

5.1 Se respondeu “Sim”, indique qual ou quais. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6 – Considere algumas opiniões, relativamente comuns, sobre Graffiti. Para cada uma delas 

assinale a sua posição pessoal, colocando uma cruz (X) de acordo com a sua opinião.  

 

 Opiniões Concordo Discordo Sem 

opinião 

1 O graffiti é uma expressão urbana que tem como 

finalidade transmitir uma mensagem de carácter 

“secreto”, dirigida a um público específico e 

conhecedor dos seus códigos e símbolos. 

   

2 O graffiti é uma forma de expressão que surge nos 

espaços urbanos, nomeadamente nas paredes e 

mobiliário das cidades, e que pode ir de simples 

monogramas, realizados a uma só cor, até 

composições mais elaboradas de diferentes cores. 

   

3 O graffiti é uma forma urbana de vandalismo, 

realizado por jovens sem qualquer respeito social.  

   

4 O graffiti é uma forma de manifestação artística, 

normalmente realizada por jovens, e que está a 

evoluir no panorama das artes. 

   

5 O graffiti apresenta distintos objectivos 

comunicativos (tag, throw-up, color piece), 

condenados e valorizados pela sociedade.  

   

6 O graffiti é uma forma de expressão, que interessa 

e motiva os jovens alunos para actividades e 

projectos, a desenvolver nos espaços escolares. 
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III Parte – Desenvolvimento do tema no processo de ensino/aprendizagem, em 

interdisciplinaridade 

 

7 - Considere a seguinte frase: 

“Hoje em dia deverá haver a preocupação em educar e formar os jovens alunos, relativamente 

ao tema do graffiti, em particular na escola”. 

 

7.1 – Concorda com esta frase? 

 Sim____ 

 Não____ 

 Sem opinião____ 

 

Se respondeu “Sim” passe à questão 8. Se respondeu “Não” ou “Sem opinião”, passe à questão 

9. 

 

8 – Leia com atenção o conjunto de afirmações que se apresentam e assinale as três que melhor 

traduzem a sua posição pessoal, colocando uma cruz (X) no local apropriado. Assim: 

 

Compreender a expressão do graffiti é importante porque permite: 

 

1 Estar informado para participar em discussões sobre o tema, nomeadamente no que 

se refere à dicotomia arte/vandalismo. 

 

2 Tomar consciência da sua expressividade artística e dos seus objectivos 

comunicativos. 

 

3 Compreender a sua íntima relação com os espaços sociais e urbanos e a sua 

evolução enquanto expressão social. 

 

4 Estar mais informado para tomar decisões pessoais, compreendendo os riscos e 

benefícios resultantes do graffiti. 

 

5 Tomar consciência de que faz parte da cultura da nossa época.  

6 Tomar consciência de que a evolução do graffiti tem influenciado a nossa forma de 

estar na sociedade. 

 

7 Estar mais informado para promover, nos outros, a correcta e adequada utilização 

dos meios de expressão utilizados. 

 

8 Estimular a nossa procura de “saber mais”.  

9 Tomar consciência da importância que tem a escolha dos objectivos comunicativos 

do graffiti, para o desenvolvimento desta expressão, em termos sociais e urbanos. 
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9– Considera que foi interessante o tema ter sido abordado em diferentes disciplinas? 

Sim______ Não______ 

 

9.1 – Justifique a resposta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10- O tema Graffiti foi abordado em diferentes disciplinas e áreas curriculares não disciplinares. 

Usando a escala 1(mínimo) e 5 (máximo), diga como acha ter sido: 

 

Disciplinas E.V L.P. ING. C.N A.P. E.M F.C. C.F.Q. E.A 

Abordagem do tema          

Bibliografia utilizada          

Exposição dos objectivos          

Concretização dos objectivos           
Contribuição para desenvolver 
pesquisa e trabalho de projecto          

Contribuição do tema para o 
desenvolvimento da capacidade 
crítica 

         

Contribuição do tema para a formação 
geral          

Disponibilidade de número de horas 
atribuídas ao tema          

 

 

11 – Quais os tópicos deste tema que considera que deveriam ter sido mais trabalhados? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11.1 – E, quais os tópicos que não deveriam ter sido trabalhados? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12 – Com a abordagem deste tema teve a oportunidade de realizar diferentes experiências de 

aprendizagem, em contexto de sala de aula e fora dela. 

 

Relativamente a essas experiências, indique o grau de satisfação referente a cada uma delas, 

considerando 1 (mínimo) e 5 (máximo). Assim: 
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1 Realização de trabalho individual em sala de aula. 

 
 

2 Realização de trabalho de grupo em sala de aula. 
 

 

3 Realização de trabalhos de grupo em suportes informáticos (power point). 
 

 

4 Mosaico de ideias – apresentação pública do tema na Escola E.B.2.3 Prof. Dr. Egas Moniz, de 
Avanca e visita à Casa Museu. 
 

 

5 Visita de estudo a diversos “Hall of fame” do distrito de Lisboa. 
 

 

6 Conhecer e tomar contacto com writers.  

7 Mosaico de ideias – apresentação pública na Escola E.B.2.3 José Ferreira Pinto Basto, de Ílhavo e 
actividade Street Dance. 
 

 

8 Abordagem do tema Graffiti nas várias disciplinas. 
 

 

9 Actividade “Graffiti em Acção”. 
 

 

10 Assistência na palestra “Graffiti: poesia visual no espaço urbano”. 
 

 

11 Intercâmbio escolar. 
 

 

 

13 – Para finalizar este questionário escreva uma frase que traduza a forma como “viveu” a 

experiência de abordagem do tema Graffiti, inserido em contexto pedagógico. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada pela colaboração 

A professora 

 

Data 
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7.10 ANEXO 10 - Questões orientadoras da entrevista ao Vereador da Juventude 

da Câmara Municipal de Ílhavo 

 

Blocos Temáticos e Questões Orientadoras 

 

Bloco A – Legitimação da entrevista 

Bloco B – Graffiti: irreverência ou arte oferecida? 

Bloco C – O writer 

Bloco D – A autarquia e o graffiti 

Bloco E – O graffiti e a sociedade em formação 

Junho de 2005 

 

1 – O graffiti desenvolve-se, cada vez mais, no nosso espaço urbano e público. Como é que vê, 

na sociedade, o graffiti? Irreverência ou arte oferecida? 

 

2- Qual é a sua opinião sobre o ser writer? Acha que, hoje em dia, apresentam mais 

preocupações estéticas e gráficas na concepção e execução do graffiti?  

 

3 – A Câmara Municipal decidiu apoiar este projecto do graffiti, entre outras coisas, com a 

participação no Inter-Escolas. Porque é que decidiu apoiar este projecto? 

 

4 – Considera importante dar a conhecer e a compreender este modo de expressão aos jovens e à 

sociedade em geral? 

 

5 – Para finalizar, que mensagem gostaria de transmitir aos jovens alunos, aos writers e à 

sociedade em geral, sobre este modo de expressão? 
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7.11 ANEXO 11 – Modelo de questionário final aplicado aos alunos da Escola B, 

sobre a relação interpessoal, em contexto de supervisão, no espaço educativo 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA E TECNOLOGIA EDUCATIVA 

INVESTIGAÇÃO PARA MESTRADO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL AO ALUNO 

Relação Interpessoal, em Contexto de Supervisão, no Espaço Educativo 

 

 

 

Leia com atenção este questionário e responda com sinceridade. 

Este questionário não tem qualquer efeito na avaliação. 

 

Ao longo do ano lectivo teve a oportunidade de passar por diversas situações pedagógicas, 

afectivas e sociais. 

Assim, e de acordo com a sua opinião, indique o grau de concordância face a cada uma das 

afirmações abaixo apresentadas, relacionadas com a relação professor/aluno (turma), tendo 

como referência essas situações vividas.  

Caso a resposta seja afirmativa (Sim) considere a seguinte escala: 1 – pouco; 2 – médio; 3 – 

muito. 
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1 - AFIRMAÇÕES 

O professor apresentou: Sim Não Sem opinião 

1 - Capacidade para analisar e resolver problemas da turma.    

2 - Capacidade para estabelecer uma comunicação eficaz, de 

modo a perceber as opiniões e sentimentos dos alunos. 

   

3 - Bom relacionamento interpessoal com os alunos.    

4 - Capacidade de compreender a turma ou algum aluno em 

particular.  

   

5 - Capacidade de motivar e encorajar para as actividades 

escolares. 

   

6 - Capacidade de negociar com os alunos, tendo em conta os 

prós e os contras, das diversas soluções apresentadas. 

   

 

2 - Agora, por escrito, reflicta sobre esta(s) situação (ões) e ofereça a sua opinião pessoal. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Obrigada 

A Professora 

 

Data 
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