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RESUMO
Os Cadernos de Peças1 foram construídos com a finalidade de serem utilizados
em contexto escolar, mais especificamente nos três ciclos do ensino básico tal
como definidos no sistema educativo português, no âmbito da Educação Artística
e na área das Artes Visuais. A sua construção foi baseada no conceito de pré –
livros desenvolvido por Bruno Munari e a forma como estes foram utilizados no
ensino pré – escolar. Assim como os pré – livros também os Cadernos de Peças
não têm inscrito texto, sendo a sua leitura visual. Esta não é unidireccional mas
livre e exploratória, tendo o seu início e término na peça que se desejar. A mesma
pode ser concretizada, somente, em cada um dos Cadernos de Peças ou de forma
transversal no seu conjunto. A informação transmitida pelos Cadernos de Peças é
do âmbito visual, táctil e material.
Palavras-chave: Educação Artística, pré – livros, cadernos de peças, recursos educativos.

RESumen
Los libros de piezas fueron construidas con la finalidad de ser utilizados en las escuelas, específicamente en los tres ciclos de educación básica como estruturado
en el sistema educativo portugues en la educación artística y en las artes visuales.
Su construcción se basó en el concepto de pre-libros por Bruno Munari y cómo
fueron utilizados en la pre-escola. Al igual que el pre-libros en los libros de piezas
no han entrado en el texto siendo su lectura visual. Esto no es unidireccional, sino

Peças: pedaço; cada uma das partes de um todo

1
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puede lograr en cada uno de los libros o partes de forma transversal en libre y
exploratoria, y su inicio y el final de la pieza que quieres. La misma sólo se puede
lograr en cada uno de los libros o partes de forma transversal en su conjunto.
La información transmitida por los libros de piezas forma parte de los visuales,
táctiles y materiales.
Palabras-clave: Educación artística, pré-libros, libros de piezas, rescursos educativos.

Abstract
Cadernos de Peças are conceived to be used on a school context, more specifically through the three cycles of the elementary schools in the Portuguese education system and on Artistic Education, on the Visual areas. Pieces Books are based
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libre y exploratoria, y su inicio y el final de la pieza que quieres. La misma sólo se

on Bruno Munari’s pre – books concept and the way they were used in the pre
– school teaching. The Pieces Books also consists of a visual reading without any
text support. The act of reading is non – unidirectional free and exploiting. The
reader can begin and stop wherever he intends to. He’s given visual touchable
material information. We can read only one Caderno de Peças at each time or all
of them in a transversal way.
Keywords: Artistic Education, pre-books, cadernos de peças, educational resources
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1. Introdução
No âmbito da unidade curricular – Oficina de Recursos de
Apoio Pedagógico, do curso de Mestrado em Ensino de Educação Visual e Tecnológica, ministrado pela Escola Superior
de Educação do Porto, e no que se refere à proposta de trabalho individual final (que pressupõe a criação e produção
de materiais educativos) surgiu o presente recurso – Cadernos de Peças. Estes tiveram como pressupostos iniciais as
competências da Educação Artística na área das Artes Visuais, definidas no currículo nacional do ensino básico, para os
três ciclos, nos domínios elementos da forma e materiais,
assim como os pré-livros projectados e construídos por Bruno Munari. Este ao projectar os pré-livros pretendia que a
criança interagisse sinestesicamente com o livro, não ficasse
limitada a uma forma repetitiva como as histórias literárias
acabadas, mas desenvolve-se “…um pensamento elástico,
pronto a modificar-se segundo a experiência e o conhecimento.” (MUNARI, 1981, p.235). Foi este um dos conceitos
base que esteve presente aquando da elaboração dos Ca-

(pressupostos e conceito) através da leitura e análise dos
registos escritos e digitais referentes aos mesmos e ao seu
autor, Bruno Munari. No seguimento desta investigação surgiu um outro autor, Katsumi Komogata, artista japonês cujo
trabalho foi influenciado, justamente, por Bruno Munari, e
assim também as suas criações foram motivo de observação
e análise. Numa fase subsequente procedeu-se à releitura e
análise mais aprofundada das Competências Essenciais da
Educação Artística inscritas no Currículo do Ensino Básico
para assim definir e delimitar o campo de intervenção considerando o âmbito do trabalho e o tempo de concretização
do mesmo. Utilizaram-se como ferramentas de pesquisa a
internet, a recolha bibliográfica e a visita à exposição “Do
Rato Mickey a Andy Warhol”, patente na Biblioteca do Museu de Arte Contemporânea de Serralves de 7 de Fevereiro
a 14 de Maio de 2009. Esta visita permitiu observar e manipular diversas publicações de diferentes artistas que criaram livros para crianças ou os recriaram afastando-os da sua
função inicial tais como os pré-livros.

dernos de Peças: a sua mutabilidade manipulativa.
O acto de apreender já não é algo de passivo mas cada vez
mais uma actividade dinâmica. Assim torna-se importante
facultar experiências sensoriais directas às crianças/jovens.
A acuidade da percepção permite observar potencialidades,
discriminar e sentir para ver e criar. “Toda a percepção é
também pensamento, todo o raciocínio é também intuição,
toda a observação é também invenção.” (ARNHEIM, 1986).
Desta forma, é importante que a criança e o jovem sejam
sujeitos activos na construção do seu próprio saber e não
apenas receptáculos do mesmo. Com os Cadernos de Peças
procura-se disponibilizar um recurso físico que permita desenvolver a literacia artística.

3. Enquadramento Teórico
Os pré-livros surgiram das experimentações das possibilidades visuais e tácteis do livro como objecto de comunicação
realizadas por Bruno Munari (1907-1998). Das primeiras
criações surgiram os livros ilegíveis – concebidos com base
em páginas de papéis com diferentes gramagens, texturas,
cores e formas, cujas folhas foram cortadas na horizontal,
vertical e diagonal, de forma que, ao virar das páginas, a
composição das superfícies de cor altera-se (quantidade,
posição e forma). Nestes não foi inscrito qualquer texto,
assim a sua leitura é somente visual, podendo ser iniciada
de qualquer página dos mesmos. Os pré-livros também não

No presente artigo são apresentados os principais concei-

contêm texto e, indo além do livro ilustrado, Munari, extra-

tos em que se baseou a construção do recurso, realizada a

pola a imagem e visa a sua materialidade, explorando as ca-

descrição individual dos nove Cadernos de Peças, contextu-

racterísticas plásticas.

alizada a sua aplicação e indicadas algumas formas de exploração.

Os doze pré-livros, projectados e concretizados para serem
manipulados por crianças do ensino pré-escolar, apresentam todos o mesmo formato e dimensão (10x10 cm) mas

2. Metodologia

são diferentes quanto à informação visual, táctil, matérica,

Para a criação e construção dos Cadernos de Peças come-

sonora e térmica.

çou-se por aprofundar o conhecimento sobre os pré - livros
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Em 1979, quando Bruno Munari projectou os pré-livros, fê-

diversificada: papel, cartão – couro, pano de espuma, fibra-

lo dirigindo-os às crianças do ensino pré – escolar. Ele consi-

lim, vipla transparente, madeira, papelão, pano, plástico

derava que, quanto mais prematuramente se interviesse na

rígido esmerilado, cartão cinzento; cuja união ocorre por

formação dos indivíduos, estes quando adultos, demonstra-

diferentes processos utilizando cordel, agrafes, corda, metal

riam uma mentalidade mais flexível e dinâmica para além

e plástico. No interior de um deles, a criança, descobre uma

de ter sido possível desenvolver melhor o seu conhecimen-

figura de homem estilizado, em pé, que, ao voltar as páginas

to. “É preciso, enquanto se está a tempo, habituar o indiví-

faz o pino mas se virar o livro ao contrário está de novo de

duo a pensar, a imaginar, a fantasiar, a ser criativo.” (MU-

pé…a aventura continua. Noutro observa formigas, uma ou

NARI, 1981, p.235). Komagata seguiu o mesmo princípio e

duas por página, em diferentes posições, como que vistas

produziu pequenos livros que acompanhavam a criança a

de cima e, vazados, pequenos círculos através dos quais ou-

partir do nascimento.

tras se vislumbram. No livro de madeira vê e sente incisões
verticais e horizontais, fecha-o rapidamente e… ouve-se o
som das castanholas. O de pano rosa apresenta uma pequena abertura no centro de cada página, sendo que na página
central um botão branco cozido é encontrado pela criança.
Noutro ainda três páginas de plástico transparente colorido,
com as cores primárias, sobrepõe a criança, a simples figuras impressas, também com as cores primárias, mas em posição contrárias às anteriores, formando assim as cores secundárias. Olhar através das diferentes formas vazadas, do
livro de espuma alaranjado, é uma das hipóteses da criança.
Munari leva a forma e a estrutura do livro ao limite, mas nos
seus livros o verdadeiro protagonista é a criança. A curiosidade da criança leva-a a procurar respostas; muitas vezes o
brinquedo é partido... Porquê? Porque é necessário saber
como funciona...
Katsumi Komogata é um artista japonês, cujo trabalho foi
influenciado por Bruno Munari. Komagata cria livros de arte
para crianças, concebidos como objectos de três dimensões; brinca com contrastes, proporções, ritmos, movimentos, superfícies, cores, volume e as suas formas são construídas com dinâmica.

O recurso construído, Cadernos de Peças, é pertinente pela
sua utilização no campo da Educação Artística dos tês ciclos
do ensino básico, especificamente na área das Artes Visuais. “Acredita-se que a educação em Artes Visuais, num
processo contínuo ao longo da vida, tenha implicações no
desenvolvimento estético – visual dos indivíduos, tornandose condição necessária para alcançar um nível cultural mais
elevado, prevenindo novas formas de iliteracia.” (DEB, 2001,
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O material de construção dos pré – livros engloba uma gama

p.155).
Dos domínios inscritos na área da Artes Visuais definiram-se
como objecto de trabalho: elementos da forma e materiais.
Ao longo do ensino básico o aluno deve desenvolver, no primeiro domínio referido, as seguintes competências: identificar e experimentar diferentes modos de representar a figura humana; compreender as relações do seu corpo com os
diferentes objectos integrados no espaço visual; reconhecer
diferentes formas de representação do espaço, organizar
formalmente espaços bidimensionais e tridimensionais; utilizar conhecimentos sobre a compreensão e representação
do espaço nas suas produções; identificar os elementos integrantes da expressão visual – linha, textura e cor; compreender e utilizar intencionalmente a estrutura das formas

Como disse Komagata: “Um livro normal tem um começo,

através da interpretação dos seus elementos; relacionar as

um desenvolvimento e um fim. Mas na vida normal há im-

formas com os factores condicionantes – físicos, funcionais

previstos. Por isso quis destruir a forma tradicional do livro

e expressivos da matéria; compreender a natureza da cor

que obriga a este desenrolar mecânico “princípio – desen-

e a sua relação com a luz, aplicando os conhecimentos nas

volvimento – fim”. Pode começar-se a partir de qualquer

suas experimentações plásticas. No domínio dos materiais

sítio, utilizando também os pequenos buracos.” (cf. http://

algumas das competências a desenvolver são: conhecer as

www.faroldesonhos.pt/2006/exp_katsumi.htm)

principais características das grandes famílias dos materiais;
aptidão para comparar as características e aplicações técni-
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cas em diferentes materiais; características técnicas; valo-

elementos – olhos, nariz e boca, pela colocação das mesmas

rizar na escolha dos materiais os aspectos estéticos destes

sobre a face. A manipulação da representação da figura hu-

que cumpram os requisitos técnicos exigidos.

mana articulada permite à criança a tomada de consciência
do seu próprio corpo pela posição e movimento das partes

4. Recurso Educativo – CADERNOS DE PEÇAS

constituintes de si própria em relação com a figura. Subsequentemente a observação, manipulação e descoberta po-

Os nove Cadernos de Peças criados e construídos apresen-

derão ser transmitidas livremente para diferentes suportes

tam todos o mesmo formato quadrado, com as dimensões

utilizando vários riscadores (papel e guache/lápis de cera/

de 210mm x 210mm; são formados por sete folhas perfura-

marcadores de ponta grossa, giz e chão/parede). Ao nível

das, em cada um dos seus lados, por dois pequenos orifícios,

do 2º Ciclo, a manipulação do Caderno aprofundará os co-

agregadas entre si com argolas de metal passíveis de serem

nhecimentos permitindo a consolidação das proporções do

abertas e fechadas. Não possuem capa nem contra – capa

rosto humano e a representação da figura humana, conside-

sendo a sua identificação e ficha técnica inseridas em supor-

rando as diferentes posições que esta pode exprimir.

te de papel branco plastificado independente, com o formato de um rectângulo, acoplado em cada Caderno de Peças
através das argolas de metal. Foram assim conseguidas uma
mobilidade e manipulação total dos cadernos tanto em si
mesmo como entre si. A leitura visual pode ser concretizada
partindo de qualquer uma das páginas do Caderno de Peças
assim como transversalmente aos noves Cadernos.
Caderno de Peças [1]
Tem como suporte cartão compacto de dupla face preta e
cinzenta ao qual foi aplicado papel autocolante prateado
espelhado na totalidade de uma das páginas e na metade
de outras duas separadamente. Uma das folhas apresenta
a forma oval vazada na quase totalidade da sua superfície;
sendo que em três folhas encontram-se também vazadas
três formas rectangulares posicionadas na horizontal mas
ao longo do eixo do eixo vertical. Acresce ainda a presença
de uma representação da figura humana construída em cartolina duplex branca e articulada com ataches. Esta figura
fixa-se à página através de um elástico preto.
Propõe-se que este Caderno seja utilizado na exploração
do rosto e da figura humana. No 1º Ciclo os alunos devem
desenvolver a competência específica de reconhecer o seu
corpo e explorar a representação da figura humana. Pela
utilização das páginas espelhadas do Caderno de Peças os
alunos poderão observar o seu próprio rosto, na totalidade e/ou metade do mesmo, tanto ao nível do eixo vertical
como do eixo horizontal. As folhas vazadas permitem que o
aluno percepcione a forma do rosto e a localização dos seus
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Figura 1a /1b Caderno de Peças [1]

to das diferentes configurações que uma forma assume no
espaço sempre que varia a posição do observador ou do objecto. Poderão ainda utilizar o Caderno para realizar um trabalho prático desenhando a partir das imagens fotográficas.
No 3º Ciclo aprofunda-se esta representação solicitando
aos alunos o desenho de configurações possíveis do objecto
(volume) tendo em conta as suas coordenadas espaciais e a
proporção assim como, o desenho simultâneo de três diferentes pontos de vista.
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Ao nível do 2º Ciclo os alunos aprofundarão o conhecimen-

Figura 1c Caderno de Peças [1]

Caderno de Peças [2]
Este caderno apresenta diferentes imagens fotográficas a
cores de objectos (mola, copo de vidro, sapatilhas, botão
de plástico, colher da sopa, lâmpada eléctrica, clipe, agrafador e vela de cera) coladas em suporte de cartão compacto
cinzento que, por sua vez, está fixo à página através da colagem de uma aba. Os objectos são mostrados através da
vista frontal, lateral, de topo e de baixo. Com este Caderno
pretende-se que os alunos compreendam que a forma aparente dos objectos varia com o ponto de vista.
Pela manipulação do Caderno os alunos, numa abordagem
ao nível do 1º Ciclo, terão de identificar os objectos apresentados e mostrar, fisicamente, em que posição têm de se
encontrar para observar o objecto conforme apresentado.
Introduzindo as noções de vista frontal, lateral, topo e baixo, será pedido aos alunos que indiquem qual a imagem
correspondente a cada uma delas, nos diferentes objectos,
sensibilizando-os para a tridimensionalidade dos objectos e
para algumas das suas diferentes visualizações.

Figura 2a /2b /2c. Caderno de Peças [2]
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Caderno de Peças [3]
Das sete folhas que constituem este Caderno, só uma é formada por duas páginas diferentes – uma, toda branca e a
outra, uma gradação de seis tons de cinzento apresentadas
em faixas delimitadas. As restantes folhas são constituídas
por acetatos de cor emoldurados por cartolina duplex branca. As cores dos acetatos referem-se às três cores primárias
e às três secundárias, actuando como a cor – pigmento (mistura subtractiva).
Através da manipulação deste Caderno, facilmente os

Figura 3c Caderno de Peças [3]

alunos do 1º Ciclo, poderão apreender a existência de diferentes cores sobrepondo as folhas. Serão eles próprios
a descobrir como se originam umas cores pela junção de

Caderno de Peças [4]

outras. Estas atingem ainda valores tonais se sobrepostas

Este Caderno tem como suporte cartão compacto de dupla

na base branca ou de tons cinzento. No 2º Ciclo os alunos

face branca e preta nas quais foram coladas, respectiva-

poderão manipular o Caderno para compreender de forma

mente, materiais com diferentes texturas, as fotografias dos

mais aprofundada, apreendendo a linguagem específica, a

mesmos e texturas obtidas através do desenho, decalque e

síntese subtractiva e a discriminação de tons. Para além da

impressão. A textura é apresentada nas suas duas verten-

obtenção das cores secundárias é também possível produzir

tes – táctil e visual para assim mostrar as suas propriedades

as cores terciárias ou intermédias e aprofundar a compre-

tácteis e ópticas que correspondem ao uso de dois sentidos

ensão dos valores e saturação das cores mas já ao nível do

diferentes (tacto e visão). Manusear o Caderno desperta-

3º Ciclo.

rá a criança para o aspecto das superfícies e as sensações
que as texturas transmitem (rugosa – lisa, macia – áspera,
fria – quente) aquando do toque nas mesmas e as diferenças que podem ocorrer quando apenas são visualizadas. A
passagem da textura para a linguagem plástica implica que
o aluno crie um conjunto de referências para exprimir a
qualidade táctil, pressupõe observação e prática. Propõe-se
que no 1º Ciclo as crianças tomem consciência do que é a
textura, a importância da mesma na obtenção de diferentes superfícies, como nos permite reconhecer formas e que
possam criar texturas através da picotagem, decalque e impressão. Ao nível do 2º Ciclo os alunos poderão novamente
desenvolver estas actividades mas o Caderno procura que
compreendam mais aprofundadamente a sua representação visual e plástica. Já no 3º Ciclo a manipulação do Caderno consolidará as noções apreendidas podendo ser o ponto
de partida para a criação de texturas gráficas, pictóricas ou
livres.
Figura 3a /3b Caderno de Peças [3]
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são também as propostas para a exploração no 3º Ciclo mas
elevando o grau de profundidade e exigência.
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diferentes riscadores e suportes. As actividades descritas

Figura 4a/ 4b /4c. Caderno de Peças [4]

Caderno de Peças [5]
Caderno construído na sua totalidade em k – line, em que os
seus elementos constituintes (pontos e linhas) são gravados
neste por incisão. O presente Caderno pretende despertar
nos alunos a curiosidade por dois elementos primordiais da
gramática visual – o ponto e a linha. Apresentando repre-

Figura 5a/ 5b/ 5c. Caderno de Peças [5]

sentações base, no 1º Ciclo procura introduzir as crianças
aos mesmos para que os reconheçam e posteriormente os
apliquem de forma intencional. Ao nível do 2º Ciclo, identificar conscientemente a origem do ponto, subsequentemente da linha em relação a este, tipos de linha e a linha como
elemento definidor da forma. Posteriormente, partindo dos
elementos apresentados criar composições expressivas com

Caderno de Peças [6]
Constituído por seis folhas de cartolina duplex branca, nas
quais foram dispostas imagens fotográficas da autoria de Sol
Lewitt e de trabalhos de Lourdes Castro, três folhas secas
dissecadas; e uma folha de cartão compacto cujas faces são
pretas, com uma forma circular vazada, a qual foi preenchi-
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da por papel vegetal sobreposto gradualmente, em três camadas e por três partes.

Caderno de Peças [7]
O presente Caderno tem como suporte cartão compacto

Despertar e sensibilizar os alunos para a importância da

cinzento no qual foram desenhadas formas geométricas,

luz na percepção das formas e do volume, a um nível mais

coladas imagens de trabalhos de Sol Lewitt assim como dife-

básico no 1º Ciclo: para além da visualização das imagens

rentes formas tridimensionais abertas e fechadas de cartão,

poderá ser concretizada pela montagem de algumas das fo-

cartolina e k – line. A sua exploração permite que o aluno

lhas do Caderno tridimensionalmente (formando um cubo,

apreenda as noções de plano – volume, bidimensional – tri-

é uma hipótese) sob focos de luz, como uma lanterna, levar

dimensional, espaço aberto e fechado. Propõe-se a manipu-

a criança a experimentar as variações de luz e sombra. Esta

lação táctil do Caderno qualquer que seja o ciclo de ensino

actividade pode ser aprofundada no 2º e 3º Ciclo no sentido

para melhor apreensão dos conceitos estabelecendo graus

de os alunos serem capazes de descrever diferentes tipos de

de especificidade ao nível da linguagem (que deverá ser

luminosidade – difusa ou dirigida, e como estas influenciam

mais simples quanto mais baixa é a faixa etária dos alunos).

a percepção das formas.

O próprio Caderno pode ser transformado tridimensionalmente pela união das folhas através do uso das argolas de
metal. No 2º e 3º Ciclos os alunos poderão realizar representações dos volumes e dos espaços.

Figura 6a/ 6b. Caderno de Peças [6]
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Figura 7a/ 7b/ 7c Caderno de Peças [7]

Figura 8c. Caderno de Peças [8]

Caderno de Peças [8]

Caderno de Peças [9]

Caderno totalmente construído por diferentes materiais

Tem como suporte cartão compacto de dupla face castanha

(madeira, cartão, feltro, esponja, espuma, corticite, aceta-

e preta. Nesta, e em todas as páginas com a mesma cor es-

to, papel artesanal, k – line, folha de alumínio, rede). Estes

tão representadas formas geométricas – círculo, triângulo,

formam uma folha através da junção, pela metade, de duas

e quadrado; organizadas na base do negativo/positivo. Nas

amostras diferentes. O seu uso predispõe o reconhecer das

páginas de cor castanha desenharam-se formas orgâni-

características dos materiais: rígido – flexível, opaco – trans-

cas livres. Os alunos do 1º Ciclo descobrirão as diferenças

parente, rugoso – macio, pesado – leve, absorvente – repe-

entre os dois tipos de formas, sendo sensibilizados para a

lente. Sendo este o nível de exploração a desenvolver no

expressividade das formas livres, apreendendo a identificar

1º Ciclo: solicitando aos alunos que indiquem os materiais

as formas geométricas apresentadas. Ao nível do 2º Ciclo a

com as mesmas características, com características opostas,

leitura da expressividade das formas livres e a interpretação

que possuam mais de uma característica. No 2º e 3º Ciclo

das formas geométricas bidimensionais para a sua transfor-

aprofunda-se a avaliação das características dos materiais e

mação em formas geométricas tridimensionais, é uma das

as possibilidades de aplicação em diferentes projectos.

possibilidades de exploração. No 3º Ciclo aprofundando
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Figura 7d. Caderno de Peças [7]

estas explorações considerando a relação forma/função e
negativo/positivo.

Figura 8a/8b. Caderno de Peças [8]

Figura 9a. Caderno de Peças [9]
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perança de no futuro cessarem as expressões – “Eu não sei
desenhar”, “Eu não sou capaz”, por parte dos nossos alunos.
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Conclusão
Para conseguir escrever é necessário, primeiro saber ler. Se
a criança não apreende a ler visualmente muitas serão as
dificuldades para se exprimir através da linguagem visual.
Para que a criança e o jovem se desenvolvam é importante
que realizem experiências pessoais em que estejam perante
estímulos diversos. Caminhando de um ponto para o outro
(não necessariamente em linha recta), percepcionando e
interiorizando ao longo do mesmo as experiências vivênciadas, possibilitarão à criança e ao jovem desenvolver o
conhecimento do mundo que os rodeia, o real e o imaginário. É na procura da descoberta que surgiram os Cadernos de Peças. De uma coisa para, seguindo a sua curiosidade, sendo orientado se necessário, o aluno, manipulando,
interrogando-se e interrogando, exprimindo a sua opinião
(mesmo que negativa), estará a desenvolver-se. O recurso
construído procura ser mais um estímulo para a apreensão
e compreensão do mundo quotidiano e artístico com a es-
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